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Problem wzorców

• coraz większa liczba systemów (maszyny fizyczne i wirtualne)

• czasochłonność wprowadzania zmian na wielu maszynach (np. prosta zmiana 
hasła roota na wszystkich maszynach)

• identyczne kopie systemów na wielu serwerach - farmy WWW, bazy danych 
itd.

• problem odtwarzania systemu

• problem synchronizacji wprowadzanych zmian

• wersjonowanie i logowanie zmian konfiguracji
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Wzorce - rozwiązania

• cały system spakowany do .tgz

• skrypty do update’ów

• konfigurowanie systemu przez tworzenie 
indywidualnych paczek

• cfengine

• puppet
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Puppet - założenia

• instalacja minimalistycznej wersji systemu

• PXE rulez!

• instalację reszty systemu i jego konfigurację załatwia Puppet

• brak wyjątków - wszystko musi być w Puppecie

• regułki Puppeta trzymane w repozytorium SVN
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Puppet

• scentralizowany system do automatycznego zarządzania systemami

• open source :) (GPL)

• napisany w Ruby

• wieloplatformowy

• bardzo elastyczny i dający wiele możliwości

• definiuje prosty i intuicyjny język do konfigaracji zasobów (obiekty)

• pozwala każdą rzecz zdefiniować tylko w jednym miejscu

• używany przez wiele dużych firm, organizacji i uczelni na całym świecie

http://reductivelabs.com/products/puppet/
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Składniki

• facter - program do zbierania informacji o systemie

• puppet

• puppetd - klient

• można odpalić jako daemon

• można odpalać ręcznie gdy potrzeba

• puppetmasterd - serwer

• puppetca - program do zarządzania certyfikatami 
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facter
pstolc@puppet-test-1.lab ~ $ facter
architecture => x86_64
domain => lab
facterversion => 1.5.7
fqdn => puppet-test-1.lab
hardwareisa => x86_64
hardwaremodel => x86_64
hostname => puppet-test-1
id => pstolc
interfaces => eth0,eth1,sit0
ipaddress => 192.168.0.10
ipaddress_eth0 => 192.168.0.10
is_virtual => true
kernel => Linux
kernelmajversion => 2.6
kernelrelease => 2.6.18-128.7.1.el5.centos.plus
kernelversion => 2.6.18
lsbdistcodename => Final
lsbdistdescription => CentOS release 5.3 (Final)
lsbdistid => CentOS
lsbdistrelease => 5.3
lsbmajdistrelease => 5
[...]
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Jak to działa?
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Pierwsze uruchomienie

puppet-test-1.lab ~ # /usr/sbin/puppetd --onetime --test --server wzorce.lab
info: Creating a new SSL key for puppet-test-1.lab
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
info: Creating a new SSL certificate request for puppet-test-1.lab
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
Exiting; no certificate found and waitforcert is disabled
puppet-test-1.lab ~ #
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Podpisanie klucza

wzorce.lab ~ # /usr/sbin/puppetca --list
puppet-test-1.lab
wzorce.lab ~ # /usr/sbin/puppetca --sign puppet-test-1.lab
puppet-test-1.lab
notice: Signed certificate request for puppet-test-1.lab
notice: Removing file Puppet::SSL::CertificateRequest puppet-test-1.lab at '/
var/lib/puppet/ssl/ca/requests/puppet-test-1.lab.pem'
wzorce.lab ~ #
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Już działa :)

puppet-test-1.lab ~ # /usr/sbin/puppetd --onetime --test --server wzorce.lab
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
info: Caching certificate for puppet-test-1.lab
info: Retrieving plugin
info: Loading facts in arch
info: Loading facts in arch
info: Caching catalog for puppet-test-1.lab
info: Applying configuration version '1263709623'
notice: //test_case/File[/tmp/plik_test_case]/ensure: created
notice: //www::php/File[/etc/php.d]/checksum: checksum changed '{mtime}Sat Jan 
16 08:39:24 +0100 2010' to '{mtime}Sat Jan 16 09:35:03 +0100 2010'
info: //www::php/File[/etc/php.d]: Scheduling refresh of Service[httpd]
notice: //www::apache/Service[httpd]: Triggering 'refresh' from 1 dependencies
notice: Finished catalog run in 24.07 seconds
puppet-test-1.lab ~ #
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Struktura konfiguracji

• /etc/puppet/

• puppet.conf                      konfiguracja serwera i klienta

• manifests/                         główne reguły
• site.pp                        główny konfig - import pozostałych plików itd.

• modules.pp                 import modułów
• nodes/*.pp                  konfiguracja node’ów

• modules/                         moduły

• nazwa_modulu/
• files/                     pliki statyczne

• manifests/             regułki
• plugins/                wtyczki

• templates/            szablony

Nie do końca aktualna ;)
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Język - type

• type (typ?) - coś jak funkcja

• przyjmuje parametry

• używane do definiowania rzeczy powtarzalnych

• Puppet posiada kilkadziesiąt wbudowanych typów

• cron, exec, file, group, host, mount, package, service, user itd. itp.

• można pisać własne - jako bardziej zaawansowane pluginy albo proste regułki

• nie można wywołać dwukrotnie typu o tej samej nazwie

• można w wielu miejscach definiować standardowe wartości parametrów
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Przykład 1

user { “admin”:
        ensure   => present,
        uid      => 31337,
        gid      => 31337,
        name     => “admin”,
        comment  => “admin user”,
        home     => “/home/admin”,
        shell    => “/bin/bash”,
        password => “$1$A37.......”,
}
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Przykład 2
file { “/home/admin”:
        ensure   => directory,
        owner    => admin,
        group    => admin,
        mode     => 0700,
        require  => User[“admin”],
}

file { “/home/admin/.bashrc”:
        owner    => admin,
        group    => admin,
        mode     => 0600,
        source   => “puppet:///modul/bashrc”,
        require  => [ User[“admin”], File[“/home/admin”] ],
}
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Język - class

• class (klasy) - używane do definiowania rzeczy niepowtarzalnych

• dziedziczenie

• możliwość wywołania wielokrotnie tej samej klasy (brak kolizji)
• brak możliwości przekazywania parametrów

• należy korzystać ze zmiennych
• mimo wszystko w przypadku definicji niepowtarzalnych warto pisać klasy 

zamiast typów gdyż korzystanie z nich jest bardziej elastyczne niż 
korzystanie z typów
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Przykład 3
class admin::user {
        user { “admin”:
                ensure   => present,
                uid      => 31337,
                gid      => 31337,
                name     => “admin”,
                comment  => “admin user”,
                home     => “/home/admin”,
                shell    => “/bin/bash”,
                password => “$1$A37.......”,
        }
        file { “/home/admin”:
                ensure   => directory,
                owner    => admin,
                group    => admin,
                mode     => 0700,
                require  => User[“admin”],
        }
}
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Przykład 4

class admin::user::bashrc inherits admin::user {
        file { “/home/admin/.bashrc”:
                owner    => admin,
                group    => admin,
                mode     => 0600,
                source   => “puppet:///modul/bashrc”,
                require  => [ User[“admin”], File[“/home/admin”] ],
        }
}
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Język - node

• node - definicje przypisane dla danego hosta

• nazwa node’a to po prostu hostname

• dziedziczenie node’ów
• można zdefiniować basenode

• ale lepiej zrobić to na klasach :) - zmienne
• idealna konfiguracja node’a zawiera tylko definicje zmiennych i include’y klas

• w praktyce jednak z node’a wywołujemy bezpośrednio niektóre typy
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Przykład 5

node ‘maszyna_admina’ {
        $jakas_wartosc = 50
        $nazwa = “Maszyna dla admina”
        $hostgroup = “admin”

        # zmienne należy zdefiniować przed załączeniem klas które
        # z tych zmiennych korzystają

        include basesystem
        include admin::user::bashrc
}

sobota, 16 stycznia 2010



Język - zmienne

• możemy definiować zmienne ;)

• możemy korzystać ze zmiennych zdefiniowanych przez factera

• zmienne możemy wykorzystywać w instrukcjach warunkowych
• zmienne możemy wykorzystywać w parametrach typów

• zmienne możemy wykorzystywać w template’ach
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Przykład 6

        file { "/data":
                ensure  => $hostgroup ? { 
                        “www"        => "/www/",
                        "cache"      => "/cache/",
                        "db"         => directory,
                },  
                force   => true,
        }  
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Przykład 7

# /etc/puppet/manifests/site.pp

import "modules"
import "nodes"
import "nodes/*.pp"

#filebucket { main: server => puppetmaster }

#File { backup => main }
Exec { path => "/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin" }

Package {
        provider => $operatingsystem ? {
                centos => yum
        }
}

• główna konfiguracja site.pp

• ustawienie standardowych wartości dla typów exec i package - w tym 
drugim na bazie zmiennej $operatingsystem
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Przykład 8

class admin::user::bashrc inherits admin::user {
        file { “/home/admin/.bashrc”:
                owner    => admin,
                group    => admin,
                mode     => 0600,
                source   => [
                        “puppet:///modul/bashrc.$hostname”,
                        “puppet:///modul/bashrc.default”,
                ],
                require  => [ User[“admin”], File[“/home/admin”] ],
        }
}

sobota, 16 stycznia 2010



Język - wirtualny zasób

• wirtualny zasób definiuje się raz, a można go uaktywnić wielokrotnie

• bardzo przydatne do uniknięcia konfliktów przy wielokrotnym definiowaniu 
typu o takiej samej nazwie
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Przykład 9

        @file { "/data":
                ensure  => $hostgroup ? { 
                        “www"        => "/www/",
                        "cache"      => "/cache/",
                        "db"         => directory,
                },  
                force   => true,
        }  
        
        realize (File[‘/data’])
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Język - template’y

• pozwalają na generowanie zawartości plików na podstawie zmiennych
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Przykład 10

file { “/etc/memcached.conf”:
        owner    => root,
        group    => root,
        mode     => 0600,
        content  => template(“modul/memcached.conf.erb”),
}
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Przykład 11
# memcached.conf.erb
#
# plik tworzony przez Puppeta
# nie edytowac recznie!
# 

-m <%= size %>

#User to run as
-u <%= user %>

#Specify maximum number of concurrent connections
#1024 is default
-c <%= conns %>

#Listen for connections on what port?
-p <%= port %>

#Other Options
-v
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Przykład 12

# httpd.conf.erb

[...]

<% if has_variable?("config_www_mod_perl") then %>LoadModule perl_module                
modules/mod_perl.so
<% end %><% if has_variable?("config_www_ldap") then %>LoadModule ldap_module           
modules/mod_ldap.so
LoadModule authnz_ldap_module   modules/mod_authnz_ldap.so
<% end %><% if has_variable?("config_www_ssl") then %>LoadModule ssl_module             
modules/mod_ssl.so
<% end %>

[...]
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Język - pluginy

• pluginy do puppeta

• pluginy do factera

• można znaleźć w sieci dużo ciekawych rozwiązań

• np. moduł puppet-mysql z pluginami, do zarządzania użytkownikami i 
uprawnieniami w mysql
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Przykład 13
# plugins/facter/arch.rb

libdir = case Facter.value('operatingsystem')
           when "CentOS"
                case Facter.value('architecture')
                  when "x86_64" then "/usr/lib64"
                  else "/usr/lib"
                end
           else "/usr/lib"
         end

Facter.add("libdir") do
        setcode do
                libdir
        end
end
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Przykłady z życia
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Przykład - node
node 'www02' {
        $config_ldap_group = "www"
        $config_sec = 1
        $config_logrotate = 1
        $config_www = 1
        $hostgroup = "www"

        include base
        include storage::setup_client
        include www::server::gr::farma

        network-conf { "network-conf":
                hostname        => "www02",
                gateway         => "192.168.1.1",
                gatewaydev      => "eth0"
        }
        interface-conf { "eth0":
                ipaddr          => "192.168.1.2",
                netmask         => "255.255.255.0",
                network         => "10.0.0.0",
        }
        nrpeConf { "nrpeConf":
                listen          => "192.168.1.2",
                allowedHosts    => "192.168.1.10",
        }
        baseIPMI { "baseIPMI": }
        baseHP { "baseHP": }
}
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Przykład - klasa nginx
class www::nginx {
        package { "nginx": ensure => present }

        realize(Sysuser::Add["www"])

        file { "/etc/nginx":
                ensure  => directory,
                recurse => true,
                purge   => true,
                force   => true,
                backup  => false,
                owner   => root,
                group   => root,
                mode    => 644,
                source  => [
                        "puppet:///www/$hostname/nginx",
                        "puppet:///www/$hostgroup/nginx",
                        "puppet:///www/default/nginx",
                ],  
                require => Package["nginx"],
                notify  => Service["nginx"],
        }   
        service { "nginx":
                enable          => true,
                ensure          => true,
                restart         => "/etc/init.d/nginx configtest && /etc/init.d/nginx reload",
                require         => [ File["/etc/nginx"], Sysuser::Add["www"] ],
        }   
}
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Przykład - inny node
node 'memcache01' {
        $config_ldap_group = "memcache"
        include base
        include memcache::farma
        network-conf { "memcache01":
                hostname        => "memcache01",
        }
 
        snmpConf { "snmpConf":
                networks        => [ "192.168.1.0/24" ]
        }
        nrpeConf { "nrpeConf":
                listen          => "192.168.1.3",
                allowedHosts    => "192.168.1.10"
        }
        resolv_conf { "resolv_conf":
                domainname      => "domena.pl",
                searchpath      => ['domena.pl'],
                nameservers     => ['192.168.1.5', ‘192.168.1.6’]
        }
        sudoersConf { "sudoersConf": }
        baseIPMI { "baseIPMI": }
        baseHP { "baseHP": }
        memcache::instance { "memcache_dla_projektu_X":
                name    => "memcache_dla_projektu_X",
                size    => 1024,
                port    => 12345,
                ensure  => present,
        }
}
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Przykład - memcached

class memcache {
        package { "memcached": ensure => present }
        group { "memcached":
                ensure  => present,
                gid     => 151,
                name    => "memcached",
        }   
        user { "memcached":
                ensure  => present,
                uid     => 151,
                gid     => "memcached",
                name    => "memcached",
                comment => "User memcached",
                home    => "/nonexistent",
                shell   => "/sbin/nologin",
        }   
}
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Przykład - memcached
define memcache::instance ($name, $size, $user="memcached", $conns="1024", $port, $ensure="present") {
        case $ensure {
                default : {
                        err ("unknown ensure value ${ensure}")
                }
                present: {
                        file { "/etc/init.d/memcached.$name":
                                ensure  => "/etc/init.d/memcached"
                        }
                        file { "/etc/memcached/$name":
                                owner   => root,
                                group   => root,
                                mode    => 644,
                                content => template("memcache/config.erb"),
                        }
                        service { "memcached.$name":
                                enable  => true,
                                ensure  => true,
                                require => [ File["/etc/memcached/$name"], File["/etc/init.d/memcached.$name"] ],
                        }
                }
                absent: {
                        service { "memcached.$name":
                                enable  => false,
                                ensure  => stopped,
                        }
                        file { "/etc/memcached/$name":
                                ensure  => absent,
                        }
                        file { "/etc/init.d/memcached.$name":
                                ensure  => absent,
                        }
                }
        }
}
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Wady

• wydajność

• bezpieczeństwo

• inni admini muszą “kumać bazę”

• czas poświęcony na tworzenie i rozszerzanie reguł

• zależy od tego jak napisaliśmy reguły
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Zalety

• wszystko w jednym miejscu

• historia zmian (SVN)

• kontrola nad tym co się dzieje

• bardzo łatwo można wprowadzać duże zmiany na 
setkach maszyn
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Rady ;)

• myśleć obiektowo a nie liniowo!

• trzymać porządek :)

• rozdzielać wszystko na małe klasy i typy
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Pytania? :)
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