
  

Know your tools: 
DRBD



  

Dariusz Puchalak

● 20+ lat Linux/Unix Sysadmin  
● 8+ lat trener
● 1+ lat w OSEC



  

http://www.OSEC.pl

● 6+ lat na rynku
● doświadczona kadra (ACNI, RHCA)
● specjalizacja open-source
● LINBIT partner - subskrypcje, szkolenia, 

konsultacje



  

Wprowadzenie.



  

Czym jest DRBD?

?



  

Czym jest DRBD?

Taki RAID-1 poprzez sieć.



  

Czym jest DRBD?

Distributed Replicated Block Device:

●Rozwiązanie programowe,

●Architektura shared-nothing,

●Zapis lustrzany urządzeń blokowych pomiędzy 

komputerami.



  

Shared nothing.

The advantage of shared nothing is that you have 
everything twice.

The advantage of shared nothing is that you have 
everything twice.



  

Jak?

● In real time

●Transparently

●Synchronously/Asynchronously



  

Miejsce DRBD w kernelu.



  

Kluczowe cechy.

● Software based-solution
● Fully synchronous replicated storage
● COST (commercial off the shelf)
● Application neutral
● Cluster Manager neutral
● No special hardware required
● No vendor lock-in
● GPL (mostly)



  

Terminologia.



  

Terminy.

● DRBD device – virtual block device
● Connection – połączenie pomiędzy dwoma 

hostami które współdzielą dane (replikują)
● Volume – zawiera replikowane dane oraz 

MetaData (do wew. użytku przez DRBD)
● Resource -  grupa zawierające jeden lub więcej 

woluminów replikujących dane



  

Role.

● Primary – nieograniczona możliwość pisania i 
czytania

● Secondary – tylko otrzymywanie uaktualnień! 
Nie ma możliwości nawet odczytu w trybie 
Read-Only (dot. wesji 8.x)



  

Zmian roli.

● Promotion – Secondary → Primary
● Demotion – Primary → Secondary



  

Single-primary mode.

● Zasób jest w danym momencie dostępny tylko 
na jednym węźle klastra.

● Tradycyjne podejście (fail-over)
● Umożliwia użycie tradycyjnych systemów plików 

(ext4, xfs)



  

Active/Active

● Dany zasób jest dostępny jednocześnie tylko na 
jednym węźle klastra.

● Na oby węzłach klastra działają aplikacje.
● Niekoniecznie takie same. ;)
● I zdecydowanie nie na tych samych danych. :)



  

Dual-primary mode.

● Zasób jest jednocześnie dostępny na obu 
węzłach klastra.

● Wymaga użycia systemu plików który „rozumie” 
shared-storage (GFS2/OCFS2).

● Wymaga DLM (ang. Distributed Lock Manager)
● Wspiera Load-Balancing cluster.



  

Active/Active vs. Dual-Primary

● Dual-Primary WYMAGA klastrowego systemu 
plików!

● Dual-Primary wymaga fencingu w przypadku 
rozpięcia klastra.

● Dual-Primary wymaga protokołu C (za chwilę).

Q: Dlaczego nie można użyć systemu plików typu 
Ext4/XFS w Dual-Primary mode?



  

Dual-Primary – gdzie użyć?

● Clustered Samba
● Oracle DB (z RAC)
● Live migration dla maszyn wirtualnych
● Parallel NFS



  

Replication modes.

● Protocol A – asynchroniczny
● Protocol B – synchroniczny na poziomie pamięci
● Protocol C - synchroniczny



  

Protocol A.

● Zapis uznany za udany gdy tylko lokalny zapis się 
powiedzie.

● Nie marnujemu czasu na czekanie na 
potwierdzenie z drugiej strony.

● Używany do replikacji na duże odległości.
● Często używany w połączeniu z DRBD Proxy 

(komercyjny dodatek).
● Dane na secondary są consistent, ale ostatnie 

uaktualnienia mogą się zgubić.



  

Protocol C.

● Zapis uznany za udany tylko i wyłącznie gdy 
oba zapisy lokalny i zdalny zapis będą 
potwierdzone.

● Utrata jednego węzła nie powoduje utraty 
danych.

● Najczęściej używany protokół.



  

Protocol B.

aka „Nobody is using it.”



  

Transports.

● TCP over IPv4
● TCP over IPv6
● SDP – BSD-style sockets over RDMA 

(Infiniband)
● SuperSockets – wymaga specjalnego sprzętu 

(Dolphin Interconnect Solutions), podmienia 
część stosu TCP/IP.



  

High Availability

High Availability is not about technology, 

it is about fixing things really fast if problem 
happens.



  

Synchronizacja.

● Szybka (synchronizacja liniowa a nie według 
kolejności modyfikacji)

● Podczas synchronizacji dane są w stanie 
inconsistent.

● Nie można przełączyć w tryb pracy zasobu 
którego dane są w stanie inconsistent.



  

Pacemaker + corosync/heartbeat.



  

Klaster.

● Pacemaker
● Do komunikacji corosync lub heartbeat.



  

Praktycznie.



  

Wymagania.

● Fizyczne urządzenia blokowe.
● Zainstalować drbd.



  

root@drbd8-debian1:~# cat /proc/drbd 

version: 8.4.7-2 (api:1/proto:86-101)

GIT-hash: 15c1a783b673d9c1a2a9f9de38b3d7e98c275709 build by 
buildsystem@linbit, 2016-02-17 23:35:38

root@drbd8-debian1:~# cat /sys/module/drbd/initstate

live

root@drbd8-debian1:~# cat /sys/module/drbd/version

8.4.7-2



  

Wersje protokołu.

● Do 99 - drbd 8.3.x
● 99+ - drbd 8.4.x
● Dziura na późniejsze zmiany.
● 110+ - drbd9

root@drbd9-debian1:~# cat /proc/drbd 

version: 9.0.1-1 (api:2/proto:86-111)



  

/etc/drbd.d/global_common.conf

● Globalna konfiguracja.

...

common {

handlers {

       split-brain "/usr/lib/drbd/notify-split-brain.sh root";

       ….

disk {

fencing resource-only;

….

net {

    cram-hmac-alg sha512;

….



  

Zasoby.

● 8.3.x – tylko jeden volume per resource
● 8.4.x – można mieć więcej niż jeden volume per 

resource



  

/etc/drbd.d/test.res

resource test

{

net

{

shared-secret 
"iocdfuLeedfdfedy0fdefadfdgul1ooz";

}



  

/etc/drbd.d/test.res

volume 0

{

disk /dev/drbdpool/test;

meta-disk/dev/drbdpool/test_metadata; 

device minor 11;

}



  

/etc/drbd.d/test.res

on alice

{

address 192.168.144.111:7011;

}

on bob

{

address 192.168.144.112:7011;

}

}



  

/etc/drbd.d/mysql.res

resource mysql

{

…

volume 0

{

disk /dev/drbdpool/mysql;

meta-diskinternal; 

device minor 10; 

}

…



  

/etc/drbd.d/mysql.res

on alice

{

address 192.168.144.111:7010;

}

on bob

{

address 192.168.144.112:7010;

}



  

Inicjacja.

drbdadm dump – sprawdzamy konfigurację

drbdadm create-md mysql/0

drbdadm up mysql

root@drbd8-debian1:~# cat /proc/drbd 

version: 8.4.7-2 (api:1/proto:86-101) 

GIT-hash: ….



  

Inicjacja.

drbdadm primary --force mysql

(w labie można drbdadm new-current-uuid --clear-bitmap 
mysql/0)

root@drbd8-debian1:~# cat /proc/drbd 

version: 8.4.7-2 (api:1/proto:86-101)

GIT-hash: ….

10: cs:WFConnection ro:Secondary/Unknown 
ds:Inconsistent/DUnknown C r----s

    ns:0 nr:0 dw:0 dr:0 al:8 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f 
oos:511948



  

Inicjacja.

10: cs:Connected ro:Secondary/Secondary 
ds:Inconsistent/Inconsistent C r-----

    ns:0 nr:0 dw:0 dr:0 al:8 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f 
oos:511948

Dla zew. Meta-data tworzymy miejsce na meta-data. (Np. na LVM'ie)

drbdadm create-md test/0

drbdadm create-md test/0

drbdadm up test

Rozmiar meta-data – około 40KB na każdy 1GB



  

Primary.

drbdadm primary --force test

mount /dev/drbd/by-disk/drbdpool/test /test/



  

Diskless DRBD. ;>

root@alice:~ # drbdadm detach test

root@alice:~ # cat /proc/drbd 

...

10: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate C 
r-----

    ns:42 nr:48 dw:90 dr:3673 al:4 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 
wo:f oos:0

11: cs:Connected ro:Secondary/Secondary ds:Diskless/UpToDate 
C r-----

    ns:0 nr:0 dw:0 dr:0 al:0 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0



  

pacemaker

corosync status

Crm

# Tylko 2 nody – ma działać nawet na jednym

crm(live)# configure property no-quorum-
policy=ignore



  

pacemaker

# No STONITH

crm(live)# configure property stonith-enabled=false

crm(live)# configure property cluster-recheck-
interval="60s"

crm(live)# configure property default-resource-
stickiness=200



  

pacemaker

# Configure RA

crm(live)configure# primitive p_drbd_mysql 
ocf:linbit:drbd params drbd_resource=mysql \

    > op monitor role=Master interval=30 
timeout=30 \

   > op monitor interval=35 timeout=30 \

   > op start timeout=240 op stop timeout=240



  

pacemaker

# master-max=1 for acive/active, 2 for dual-primary

crm(live)configure# ms ms_drbd_mysql p_drbd_mysql  
meta \

   > clone-max=2 clone-node-max=1 master-max=1 
notify=true

crm(live)configure# commit

WARNING: p_drbd_mysql: action monitor not advertised 
in meta-data, it may not be supported by the RA



  

pacemaker

crm(live)configure# primitive p_fs_mysql Filesystem  params \

   > device=/dev/drbd10 directory=/var/lib/mysql fstype=ext4 run_fsck=no 
options=rw,acl \

   > op monitor interval=30 timeout=30 op start timeout=100 op stop timeout=240 \

   > meta target-role=Stopped

# start filesystem only on Master node

crm(live)configure# colocation co_fs_mysql inf: p_fs_mysql 
ms_drbd_mysql:Master

# start filesystem after promoting ms_..

crm(live)configure# order o_fs_mysql inf: ms_drbd_mysql:promote 
p_fs_mysql:start



  

pacemaker

#Define service IP

crm(live)configure# primitive p_ip_mysql IPaddr2 params ip=192.168.133.200 cidr_netmask=24 \

   > iflabel=www \

   > op monitor timeout=30 interwal=30 \

   > op start timeout=60 op stop timeout=60

commit

crm(live)configure# primitive p_srv_mysql mysql \

   > params binary="/usr/bin/mysqld_safe" user=mysql group=mysql pid="/var/run/mysqld/mysqld.pid" \

   > socket="/var/lib/mysqld/mysqld.sock" log="/var/log/mysqld" \

   > op start timeout=240 interval=0 \

   > op stop timeout=240 interval=0 \

   > op monitor timeout=60 interval=30

crm(live)configure# primitive p_srv_www lsb:httpd

group g_www p_fs_mysql p_ip_mysql p_srv_mysql p_srv_www

…..



  

pacemaker

...



  

Podsumowanie.

● Każdy zasób ma swoje połączenie TCP
● Meta-disk może być na zewnętrznym 

urządzeniu (SSD), ale nie może być za małe!
● Klaster – zewnętrzne oprogramowanie.



  

Split brain.



  

Resolving split-brain

1. on the bad side:

 umount /....

 drbdadm secondary ....

2. on the good side

drbdadm connect test

3. On the bad side

drbdadm connect --discard-my-data data



  

Very weird state.

drbdadm adjust data

„adjust

           Synchronizes the configuration of the 
device with your configuration file. You should 
always examine the output of the dry-run mode 
before actually executing this command.” - man 
drbdadm



  

Auto recovery – resource not 
primary anywhere.

after-sb-0pri  policy
● disconnect
● discard-younger-primary
● discard-older-primary
● discard-zero-changes
● discard-least-changes
● discard-node-NODENAME



  

Auto recovery – resource primary on 
one host.

after-sb-1pri  policy
● disconnect
● consensus
● violently-as0p
● discard-secondary
● call-pri-lost-after-sb



  

Auto recovery – resource primary on 
both hosts.

after-sb-2pri  policy
● disconnect
● violently-as0p
● call-pri-lost-after-sb



  

resource <resource> {

  handlers {

    split-brain "/usr/lib/drbd/notify-split-brain.sh root"

    ...

  }

  net {

    after-sb-0pri discard-zero-changes;

    after-sb-1pri discard-secondary;

    after-sb-2pri disconnect;

    ...

  }

  ...

}



  

Resync.



  

Resync speed.

drbdadm disk-options --c-max-rate=512k data

drbdsetup show data



  

Variable sync rate.

resource <resource> {

  net {

    c-plan-ahead 200;

    c-max-rate 10M;

    c-fill-target 15M;

  }

}

c-fill-target – BDPx3  jako początek



  

Checksum-based synchronization

Zamiast brutalnego ;> nadpisania robimy odczyt, 
liczymy sumę kontrolną według wybranego 
algorytmu i porównujemy z drugą stroną. 
Przesyłamy różnice.



  

Storage rebalancing.



  

DRBD od środka.



  

DRBD Metadata.

● Meta information
– Rozmiar urządzenia DRBD

– Identyfikatory generacji

– inne

● Activity Log
● Bitmap



  

DRBD Metadata.



  

DRBD bitmapa.

● Infrormacja o out-of-sync blocks
● W RAMie (jak komputery połączone)
● Na dysku (podczas rozłączenia ew. innych 

zdarzeń).



  

DRBD Bitmapa.



  

DRBD generations.

● Current
● Bitmap generation
● 2 historyczne



  

DRBD Metadata.



  

DRBD activity log.



  

DRBD activity log.



  

DRBD activity log.

● 8.3 – max 3833 extents (ok. 15GB)
● 8.4 – max 6433 extents (ok. 25GB)
● Standardowo - 127 extents
● Minimum – 7 extents

– 0 od 8.4 – nie zalecane

● Rekomendacja – używać liczb pierwszych!



  

DRBD Proxy.



  

DRBD Proxy.

● Komercyjny dodatek
● Lepsze przesyłanie na duże odległości
● „Cachowanie w RAM”
● Opcjonalna kompresja
● Może działać na tym samym hoście co DRBD.



  

DRBD9



  

DRBD9 – wiele zmian.

● Multi-Node replication
● Do 31 połączeń per zasób
● Auto promote
● Transport abstraction layer



  

DRBD9 – autopromocja.

● $ drbdadm primary X
● $ mount /dev/drbdY
● $ umount /dev/drbdY
● $ drbdadm secondary X



  

DRBD9 – osobna logika związana z 
transportem..



  

32 way replication



  

DRBD9 – control nodes.



  

DRBD9 – wiele zmian.

● Obecnie 9.0.1 z lutego
● Do 32 control nodes. 
● Satellite bez limitu.
● Wersja stabilna 9.1 – planowana marzec tego 

roku. :)



Pytania?

● Dariusz.Puchalak@osec.pl
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