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Niezbędna teoria 
 

Kiedy system się nie psuje? 



Ogólnie o wysokiej dostępności 

 

 Wysoka dostępność: 

Ogół metod, technik i rozwiązań pozwalających na osiągnięcie 
ustalonego poziomu dostępności w zakontraktowanym czasie 

 

Dostęp-
ność 

Brak 
działania 
w ciągu 

roku 

99% 3,6 dnia 

99,95% 4 godziny 

99,999% 5 minut 

𝐴 =
czas działania usługi

całkowity czas pomiaru
 



Problem z wysoką dostępnością 

 Czy 99,9% to wysoka dostępność? 

 

 99,9% to byłaby: 

 Znakomita frekwencja w pracy 

 Cudowna ściągalność długów ;) 

 W pracy codziennej, błąd zdarzałby się nam raz na dwa tygodnie 

 Ale 99,9% to byłoby również: 

 10 000 pasażerów ze zgubionym bagażem w roku 2013 TYLKO na lotnisku Chopina 

 200 000 ludzi, którym wydano by zły bilet PKP w roku 2012 

 3800 pracowników ze złym orzeczeniem lekarskim w roku 2012 w Polsce 

 500 nieprawidłowych operacji chirurgicznych CO TYDZIEŃ (dane dla USA) 



Ogólnie o wysokiej dostępności – cd. 

 Jak rozumieć termin „wysoka dostępność”? 

 

 Ogólna definicja dostępności:  

 

 Szczegółowa definicja dostępności: 

 

 MTBF => MTBSO : Mean Time Between Failures / Service Outage 

 MTTR => MTTSR : Mean Time To Repair / Service Repair 

 

𝐴 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

𝐴 =
czas działania usługi

całkowity czas pomiaru
 



Jakość (Quality) 

 

 

 

 Elementy rzadziej ulegające awarii 

 Obniżenie prawdopodobieństwa awarii usługi 



Wysoka dostępność (High Availability) 

 

 

 

 Reaktywne techniki, protokoły, mechanizmy 

 Obniżenie czasu potrzebnego na naprawę usługi 

 Nacisk na odzyskanie równowagi po awarii 



Ciągła dostępność / Odporność na awarie 
(Fault-Tolerance) 

 

 

 

 Proaktywne techniki, mechanizmy, struktury 

 Wyeliminowanie czasu potrzebnego na naprawę usługi 

 Nacisk na powrót do stanu wyjściowego po awarii 

 



Rozwiązania  
wysokiej dostępności 

 
Albo dobrze, albo tanio? 



Osiąganie HA 

 Unikanie potrzeby ludzkiej interwencji (automatyzacja napraw) 

 Pasywna redundancja elementów systemu 

 Zamienniki 

 Replikacja 

 Failover 

 Aktywna redundancja elementów systemu 

 Współdziałanie elementów 

 Load balancing 

 Klastry HA 

 Klastry aplikacji 

 



Osiąganie HA obecnie 

 Wirtualizacja elementów systemu 

 Maszyny wirtualne można uruchomić na innym hypervisorze (failover) 

 Główni dostawcy (VMWare, Microsoft, Citrix) – przygotowane mechanizmy HA dla maszyn 
wirtualnych (automatyzacja) 

 Dostępne również namiastki FT (replika maszyny gotowa do działania) 

 Wdrożenie klastra elementów systemu 

 Elementy systemu są zainstalowane na wielu węzłach (redundancja) 

 Węzły komunikują się między sobą (współdziałanie) 

 Oprogramowanie nadzorujące uruchamia elementy na różnych węzłach zgodnie z 
narzuconymi zasadami (nawet, a zwłaszcza więcej niż jednym naraz) 

 Realizacje komercyjne (WebLogic) ale i open source (pacemaker) 



Koncepcja Active/Passive 

 

 Active / Passive jest 
standardową topologią 
rozwiązań wysokiej 
dostępności 

 

 Szczególny przypadek:  
N+1 - wiele rozwiązań 
Active/Passive z jednym 
węzłem jako zapasowym dla 
wszystkich usług 

 Średni czas przełączenia - 
minuty 

 

Węzeł A Węzeł B 

Usługa 
Start na drugim 

węźle 

IDEA ACTIVE / PASSIVE 



Koncepcja Active/Active 

 

 Active / Active jest 
podstawową topologią 
rozwiązań Fault-Tolerance 

 

 Szczególny przypadek: 
N+M – wiele usług 
uruchomionych naraz na 
wielu węzłach, dodatkowe 
węzły przygotowane na 
failover 

 Średni czas przełączenia - 
sekundy 

 

Węzeł A Węzeł B 

Usługa Usługa Nadal świadczę 
usługę 

IDEA ACTIVE / ACTIVE 



Realizacja klastra  
High Availability 

 
Przy użyciu oprogramowania open source 



Klaster wysokiej dostępności w open source 

 Fizyczne elementy klastra 

 Węzły 

 Współdzielone zasoby 

 Komunikacja 

 Kworum 

 Fencing  

 Logiczne elementy klastra 

 Menedżer klastra (oprogramowanie) 

 Kontroler klastra (węzeł) 

 Zasoby 

 



Zadania menedżera klastra 

 

Infrastruktura klastra („Administracja”) 

 Zarządzanie przesyłaniem wiadomości 

 Sprawdzanie dostępności węzłów 

 Zarządzanie członkostwem węzłów 

 Komunikacja dla pozostałych elementów logicznych 

 

 
• Heartbeat 
• OpenAIS 
• Corosync 
• Corosync + 

CMAN 
 



Fencing (Odcięcie) 

 Sytuacja: brak komunikacji węzła z klastrem lub awaria wymagająca usunięcia węzła 

 Cel: Ochrona danych przed korupcją 

 Fencing to wyłączenie odpowiedniego węzła z klastra (i jego ewentualne ponowne 
uruchomienie) 

 Metody fencingu na poziomie węzła: 

 Oparte na urządzeniach rezerwujących (np. SCSI storage, FibreChannel) 

 Oparte na urządzeniach dostarczających prąd  (PDU) 

 Wewnętrzne (np. HP iLO, IPMI, IBM Bladecenter, Cisco UCS) 

 Zewnętrzne (np. APC, WTI) 

 Oparte o inne metody (np. vSphere lub SNMP) 



Split-brain 

 Sytuacja: brak komunikacji części węzłów z inną częścią. Obydwie grupy nie wiedzą, co 
dzieje się z drugą grupą 

 Cel: Ochrona zasobów przed równoczesnym użyciem „z obu stron” (np. zapis do bazy) 

 Aby uchronić się przed podziałem na dwie niezależne grupy, jedna z nich musi być 
ważniejsza 

 Rozwiązanie: utrzymuje się kworum, np.: 

 „Demokratyczna” większość 

 Grupa posiadająca istotny zasób niepodzielny 

 Grupa wyznaczona przez arbitra 

 W przypadku sytuacji split-brain, grupa „słabsza” dokonuje fencingu 

 

 



Zadania menedżera zasobów 

 

Monitoring i decyzyjność klastra („Kadra kierownicza”): 

 Uruchamianie i zatrzymywanie usług / zasobów 

 Podejmowanie ww. decyzji na podstawie ustalonych zasad 

 Utrzymywanie historii i parametrów (np. licznik awarii) 

 Migracja zasobów na inne węzły 

 Uruchamianie lub zatrzymywanie dodatkowych instancji zasobów 

• Pacemaker 
 

• Resource 
Manager 

 



Pacemaker 

 Przykładowe systemy 
używające pacemaker:  

 RedHat,  

 SLES,  

 OpenStack 

 

 Obecny kierunek rozwoju: 

 Współpraca z corosync 2.0 

 Split-site 

 Architektura agentowa 
(pacemakerd) 

Zarządzanie 
zasobami 

Red Hat 
Cluster 

Manager 

rgmanager rgmanager 
pacemaker 

lub 
rgmanager 

pacemaker 

Kworum 

CMAN 

CMAN CMAN corosync 
(opcja: 

razem z 
CMAN) 

Członkostwo 

Komunikacja 
między węzłami 

OpenAIS corosync 

2003 2005 2007 2010 2014 

 HA w systemach RedHat 



Prosty active / passive przy użyciu pacemaker 

Połącz z 
magazynem 
dyskowym 

Zamontuj 
system plików 

„Uruchom” 
adres IP 

Uruchom 
serwer 

aplikacji 
Na jednym z węzłów: 



Ponowne spojrzenie na elementy klastra HA 

 Węzły – jednostki (nodes) 

 Aplikacje (applications) 

 Bazy danych (databases) 

 Magazyn danych (storage) 

 Elementy równoważące łącze / rozprowadzające żądania (load balancer) 

 Elementy łączące (urządzenia i połączenia sieciowe) 

 



Problem odwróconej piramidy 

 Najwięcej energii wkłada się w konstrukcję 
najbardziej zaawansowanej technologii (tutaj: 
oprogramowanie klastra) 

 Tymczasem w klastrze HA chodzi o najsłabszy 
punkt oraz ewentualny pojedynczy punkt awarii 
(POF) 

 Zasoby dyskowe na potrzeby współdzielenia 
umieszcza się na maszynach NAS/SAN, często 
wyspecjalizowane urządzenia z wysokim MTBF 

 Tymczasem problem z zasobem dyskowym 
eliminuje całkowicie operatywność klastra HA 

Poziom aplikacji (klaster) – 
N węzłów 

Poziom sieci 
(urządzenia) – 2 

zestawy 

Zasoby 
dyskowe 

 



Replikacja magazynu danych 

 Rozwiązania własne poszczególnych dostawców 

 Świat open source: Distributed Replicated Block 
Device (DRBD) 

 „mirror sieciowy” 

 używane przez wiele rozwiązań  

 Licencja GPLv2 

 Wiele sposobów konfiguracji 

Za: dev.mysql.com 



Case study 

 Projekt „Staż Sukcesem Naukowca” - 
dmt SoftwareHouse (Kraków) 

 Zadanie – umożliwienie w każdej 
chwili przeniesienia działania do 
drugiego datacenter celem 
osiągnięcia Disaster Recovery 

 Realizacja „ruchomego” magazynu 
danych przy użyciu DRBD oraz 
Pacemaker 

 Magazyn danych może być użyty 
przez XenServer w danej lokalizacji 

 Magazyn zawiera metadane oraz 
dyski maszyn wirtualnych 



Poza klastrem: chmura prywatna/hybrydowa 

 Najbardziej zaawansowane rozwiązanie 

 Połączenie zalet zarówno wirtualizacji, jak i klastra wysokiej dostępności 

 Środowisko wielu węzłów, na których zainstalowano hyperwizory 
 - pozwala na wykorzystanie wirtualizacji w sposób opisany poprzednio 

 Całością topologii zarządza oprogramowanie automatyzujące 
 - pozwala na wykorzystanie zasad jak w klastrach HA, opisanych przed chwilą 

 Całość można wykorzystać również do wdrażania Disaster Recovery. 



Chmury prywatne open-source? 

 



Podsumowanie 

 High Availability, Disaster Recovery, Fault-Tolerance 

 Open source nie znaczy gorszy 

 Gama mechanizmów do wykorzystania 

 Różne scenariusze realizacji wysokiej dostępności 

 Perspektywy  

 Słabe strony rozwiązań 



Dziękuję 


