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1 Popis projektu
Projekt byl zaměřen na analýzu použitelnosti a vlastní vytvoření softwarově definovaného úložiště
(dále SDS1) pro potřeby ukládání a sdílení dat v rámci instituce a dále na problematiku jeho
zálohování do datových úložišť CESNET.

2 Cíle projektu
Cílem tohoto projektu bylo ověření funkčnosti, použitelnosti a ekonomické výhodnosti konceptu
SDS.
Hmatatelným výsledkem by pak mělo být vlastní geograficky replikované, softwarově definované
úložiště a služby nad ním. Ze služeb se nabízí poskytnutí jednoduché služby typu “Dropbox”, která
bude umožňovat synchronizaci dat mezi uživatelskými zařízeními a jejich případné sdílení a
spolupráci nad těmito daty.
Vzhledem k hlavnímu cíli projektu, jsme rozdělili realizaci na tři části:
•

Volba hardwareových a softwareových komponent SDS

•

Analýza možností SDS, jejich topologií a provedení benchmarků.

•

Vlastní realizace úložiště a služeb nad ním.

3 Volba HW a SW komponent
3.1 Hardware
Záměrem bylo pořídit relativně běžný, levný, komoditní hardware. Oproti původnímu předpokladu
jsme se nakonec rozhodli poptávat dedikovaný RAID2 řadič s hotswap disky z důvodů snadnějšího
řešení výpadku jednoho disku (budeme využívat RAID5) a interní SSD disk pro boot OS místo
klasického rotačního HDD (nabízí se možnost jej využít i jako cache). Soutěžili jsme tedy
následující konfiguraci:
„4x jednoprocesorový server, cpu mark nad 6900 bodů, 4 jádra, maximální TDP kolem 80W, 4GB
RAM, alespoň 2x1Gb Ethernet rozhranní, modul umožnující vzdálenou správu serveru s podporou
kvm a správy napájení, interní min. 80GB 2.5" SATA SSD pro boot OS (netřeba řešit jako
hotswap), dedikovaný RAID řadič s podporou min. RAID 0, 1 a 5, 4x hotswap 4TB 7.2k SATA3
HDD, bez CD/DVD ROM, podpora Linuxu (RHEL/CentOS), 3 roky NBD On-site.“
V soutěži byla nabídnuta a vyhrála sestava Supermicro v konfiguraci:
Model
CPU
MB
1
2

.i-2220Q-X10-V 2-4U
S1150,sATA/SAS,CD,PCI,PCI-E8,PCI-E16,4DDR3-1600,IPMI
Intel Xeon E3-1220v3 - 3.1GHz, 8MB cache,4core,LGA1150,80W, box
X10SLL-F iC222,S1150,PCI-E8v16g3,E8,E4v8,2GbE,4DDR3,6sATA,mATX,bulk

SDS – Saftware defined storage (softwareově definované úložiště)
RAID - Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné diskové pole nezávislých disků)
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RAM
CK0)
Řadič

4GB 1600MHz DDR3 ECC Unbuffered 2R×8, LP(30mm), Samsung (M391B5273DH0-

MegaRAID SAS9240-8i(2008) SAS2RAID(0/1/5/10/50)
2×8087,exp:16HD,PCI-E8 g2,LP,SGL
HDD
4x 4TB WD40EURX - 7200rpm/sATA3/64MB/3,5"
SSD
Intel® SSD DC S3500 Series (80GB, 2.5" SATA3, 20nm, MLC, 7mm)
Manag.
IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN na základní desce
Šasi
SC825TQ-563LP 2U eATX13,8sATA/SAS,slimCD,LP,560W(80+GOLD),černé
Chladič SNK-P0046A4 Aktivní 2U+ heatsink pro 1P LGA1156/1155/1150
(X8SIx/X9SCx/X10SCx)
Přední panel namísto USB/COM pro 1×SFF 2,5" (9mm max.) SC825/835/836,černý

Jak již bylo řečeno, disky uspořádáme do hardwareového RAID5 s výslednou využitelnou
kapacitou 10.91TiB3 na server. Servery obsahují další 4 volné pozice pro případné budoucí osazení
dalších disků. V případě plného osazení 4TB disky je možné dosáhnout na využitelnou kapacitu
28TB (25,46TiB) na server.

3.2 GlusterFS
GlusterFS je opensource projekt softwareově definovaného úložiště. Vznikl jako produkt firmy
Gluster Inc. V roce 2011 došlo k akvizici firmou Red Hat, která tento projekt nyní zastřešuje4.
GlusterFS cluster5 se skládá z několika6 serverů, které zpřístupňují svá lokální úložiště ve formě tzv.
bricků7 a vytváří z nich logickou soustavu nazvanou volume (svazek). GlusterFS podporuje tyto
logické topologie svazků.

3.2.1 Replicated GlusterFS Volume
Data všech bricků jsou replikována na daný počet serverů (dva a více). Tato topologie řeší
redundanci dat a odolnost proti výpadku.

Obr. 1: Replicated GlusterFS volume

3
4
5
6
7

4x 4TB disk v RAID5 uspořádání nabízí celkovou kapacitu 3x 4TB=12TB pro uložení dat. To odpovídá 10.91TiB,
což je hodnota, kterou zobrazuje např. utilita df
Kromě volně dostupné komunitní verze nabízí Red Hat vlastní, na GlusterFS založený, produkt „Red Hat Gluster
Storage“ s firemní podporou.
Skupina propojených serverů, které navenek poskytují službu jako zdánlivě jediný.
GlusterFS je možné provozovat i na jednom serveru, což ale ve většině případů postrádá smysl.
Brick (cihlička) je základní stavební prvek úložiště. Je reprezentován adresářem na GlusterFS serveru.
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3.2.2 Distributed GlusterFS Volume
Data jsou ukládána do bricků napříč volume, nicméně data jsou uložena právě v jednom bricku.
Tato topologie nenabízí redundanci, ale maximalizuje využitelný prostor celého clusteru.

Obr. 2: Distributed GlusterFS volume

3.2.3 Striped Glusterfs Volume
Data jsou rozdělena do menších úseků (stripes) a rozmístěna do bricků. Opět není dosaženo
redundance, ale tato topologie umožňuje zvýšení výkonu a rozložení zátěže (části souboru jsou
poskytovány z více serverů).

Obr. 3: Striped Glusterfs Volume

3.2.4 Distributed Replicated Glusterfs Volume
Kombinace prvních dvou topologií. Je poskytována redundance i rozložení dat přes více bricků.
Počet bricků musí být násobkem počtu replik.
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Obr. 4: Distributed Replicated Glusterfs Volume

3.2.5 Distributed Striped Glusterfs Volume
Kombinace druhé a třetí topologie. Tato topologie ja také redundantní a zároveň umožňuje zvýšení
výkonu a rozložení zátěže (soubor je poskytován z více serverů). Počet bricků musí být násobkem
počtu stripů.

Obr. 5: Distributed Striped Glusterfs Volume

3.2.6 Dispersed Volume
Topologie uvedena poprvé ve verzi 3.6. Dala by se přirovnat k RAID5. Umožňuje nastavit úroveň
redundance a tím šetřit diskový prostor. Pokud je volume tvořen z N bricků a R z nich je určeno pro
redundantní data, pak celková kapacita při kapacitě bricku C bude
kapacita=(N −R)⋅C

3.2.7 Geo replikace
Na rozdíl od předchozích topologií geo replikace umožňuje asynchronní, průběžnou a inkrementální
replikaci úložiště na jinou lokalitu (často geograficky vzdálenou) prostřednictvím i pomalejších
linek (např. WAN, Internet,...). Na rozdíl od replik, které řeší vysokou dostupnost, geo replikace řeší
spíše zálohu dat pro případ „disaster recovery“.
4

Obr. 6: Princip geo replikace

4 Analýza možností SDS
Abychom mohli správně posoudit možnosti SDS, provedeme srovnání několika typických
GlusterFS topologií.

4.1 Benchmarky
Výsledný výkon celého SDS je závislý na výkonu všech dílčích komponentů (síť, disky, paměť,
procesorový výkon serverů).
Během benchmarků lze měřit velké množství různých parametrů. Pro určité zjednodušení jsme
zvolili měření propustnosti (throughput) místo měření IOPS8.
Nástrojů pro provádění benchmarků existuje velké množství (např. iometer, fio, iozone,...). Pro naše
testy jsme vybrali nástroj fio díky obsáhlým možnostem konfigurace a existenci dávkového režimu.
Je potřeba mít na paměti, že do všech IO operací zasahují různé cachovací mechanismy na různých
úrovních (od cache OS, cache RAID řadiče po cache samotných disků). Jelikož se snažíme o
benchmark, který by měl popisovat pokud možno reálné použití úložiště, nebudeme explicitně tyto
cachovací mechanizmy vypínat, pokud to nebude mít v kontextu benchmarku smysl.

4.1.1 Testovací topologie
Veškeré testy budeme provádět nad testovací topologií viz. Obr. 7. Servery gluster-tst01-04
poskytují GlusterFS volumy v 6 různých topologiích, server tester si tyto volumy připojuje a
provádí nad nimi benchmarky. Spouštění testů je automatizováno prostřednictvím pracovní stanice
(a pomocí nástroje Ansible).
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Input/Output Operations Per Second

5

Obr. 7: Testovací topologie

4.1.2 Benchmark sítě
Pro ověření propustnosti sítě byl použit nástroj iperf. Na serveru tester jsme spustili iperf3 v roli
serveru
iperf3 s

Na straně GlusterFS serverů jsme spuštěli postupně test
iperf3 c tester.net.slu.cz

Server listening on 5201

Accepted connection from 10.224.102.91, port 34498
[ ID] Interval
Transfer
Bandwidth
Retr
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
934 Mbits/sec
0
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
933 Mbits/sec

Accepted connection from 10.224.102.92, port 47261
[ ID] Interval
Transfer
Bandwidth
Retr
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
935 Mbits/sec
0
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
933 Mbits/sec

Accepted connection from 10.224.102.93, port 39262
[ ID] Interval
Transfer
Bandwidth
Retr
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
935 Mbits/sec
0
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
933 Mbits/sec

Accepted connection from 10.224.102.94, port 58055
[ ID] Interval
Transfer
Bandwidth
Retr
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
935 Mbits/sec
0
[ 5]
0.0010.04 sec 1.09 GBytes
933 Mbits/sec


sender
receiver

sender
receiver

sender
receiver

sender
receiver

Z výstupu měření je zřejmé, že všechny nody jsou schopné komunikovat s testerem a mezi sebou
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rychlostí blížící se 1Gbit/s, což je vyhledem k použití 1Gbps síťových karet a bondingu (viz.
kapitola 5.2.2 Síť) očekávatelný a korektní výsledek.

4.1.3 Benchmark lokálních storage
Benchmark lokálních úložišť serverů jsme provedli pomocí nástroje fio. Byly provedeny testy
sekvenčního čtení (fio-read), sekvenčního zápisu (fio-write), náhodného čtení (fio-randread) a
zápisu (fio-randwrite), současného sekvenčního čtení a zápisu (fio-rw) a současného náhodného
čtení a zápisu (fio-randrw).
Pro měření byl použit tento konfigurační soubor:
[global]
ioengine=libaio
direct=0
blocksize=4k
time_based
runtime=60
size=8G
iodepth=8
nrfiles=1
directory=/gluster/fioloc
norandommap=1
exec_prerun=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
[fioread]
stonewall
rw=read
[fiowrite]
stonewall
rw=write
[fiorandread]
stonewall
rw=randread
[fiorandwrite]
stonewall
rw=randwrite
[fiorw]
stonewall
rw=rw
[fiorandrw]
stonewall
rw=randrw

Výsledné hodnoty pro každý server jsou uvedeny v tabulce
Server

Gluster-tst01

Gluster-tst02

Test
Propustnost [KB/s]
fio-read
232 309,73
fio-write
37 452,68
fio-randread
412,63
fio-randwrite
10 607,75
fio-rw
5 031,57
fio-randrw
195,63
fio-read
240 635,90
fio-write
34 387,36
fio-randread
369,88
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Gluster-tst03

Gluster-tst04

fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw
fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw
fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw

10 785,75
4 567,28
137,52
220 375,76
34 205,94
356,19
10 748,73
4 826,27
214,07
208 515,75
36 186,73
394,73
10 776,35
5 041,17
150,48

Po zprůměrování se dostáváme k těmto hodnotám propustnosti
Test
fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw

Propustnost [KB/s]
225 459,29 ± 11 013,53
35 558,18 ± 1 261,53
383,36 ± 20,32
10 729,64 ± 60,95
4 866,57 ± 169,80
174,42 ± 30,43

Výsledky pro sekvenční čtení a zápis nepřekvapují – hodnota 225MB/s pro sekvenční čtení
odpovídá použitým levným diskům (green edice disků WesternDigital), sekvenční zápis je pak
zhruba 6x pomalejší. Do hodnot pro náhodné čtení a zápis ale zásadně zasáhnou cachovací
mechanizmy OS. Naměřená hodnota pro čtení je velmi nízká z důvodů nutnosti opravdu data číst z
rotujícího disku, hodnota pro zápis je překvapivě přibližně 28x vyšší z důvodu ukončení zápisové
operace hned v okamžiku uložení dat do cache OS a jejich postupného ukládání na disk na pozadí9.

4.1.4 Benchmark GlusterFS topologií
Nyní provedeme stejné benchmarky, ale tentokrát na stroji tester a nad zde připojenými GlusterFS
topologiemi.
Topologie

replica4

9

Test
Propustnost [KB/s]
fio-read
71 084,55
fio-write
28 270,38
fio-randread
283,85
fio-randwrite
11 430,95
fio-rw
2 083,97
fio-randrw
59,34

Zde se aktivně projeví i I/O scheduler OS. V našem případě používáme pro rotační disky deadline scheduler, pro
SSD disk noop scheduler. Vysvětlení nalezneme v [1]
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distributed4

striped4

dist2-rep2

strip2-rep2

disp3-red1

fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw
fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw
fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw
fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw
fio-read
fio-write
fio-randread
fio-randwrite
fio-rw
fio-randrw

Výsledky měření jsme vynesli do grafu (Obr. 8).
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32 459,34
36 846,23
313,87
11 307,03
2 310,00
227,71
69 321,97
38 614,24
127,65
25 877,01
3 714,12
188,10
68 924,91
32 832,96
243,58
12 207,90
2 235,90
258,62
57 196,73
51 483,64
245,42
7 239,64
2 678,77
270,46
26 921,35
18 847,75
139,94
330,33
1 279,68
133,51

Testy propustnosti GlusterFS topologií
80 000,00
Replica 4
Distributed 4
Striped 4
Distributed-replicated (2x2)
Striped-replicated (2x2)
Dispersed (3x1)

70 000,00
60 000,00

KB/s

50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
fio-read

fio-write

fio-randread fio-randwrite

fio-rw

fio-randrw

Obr. 8: Testy propustnosti GlusterFS topologií
Jelikož jsou hodnoty pro testy „fio-randread“, „fio-rw“ a „fio-randrw“ příliš nízké ve srovnání s
ostatními testy, vynesli jsme je ještě zvlášťpro lepší porovnání (Obr. 9).

Testy propustnosti GlusterFS topologií
4 000,00
Replica 4
Distributed 4
Striped 4
Distributed-replicated (2x2)
Striped-replicated (2x2)
Dispersed (3x1)

3 500,00
3 000,00

KB/s

2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
0,00
fio-randread

fio-rw

fio-randrw

Obr. 9: Testy propustnosti GlusterFS topologií, detail nízkých hodnot
Z grafů lze odvodit, že zápisové operace v případě replica 4 topologie jsou zpomalovány nutností
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zapisovat do všech čtyř replik, čtení pak probíhá pouze z jedné z nich. V případě distributed volume
zaujme nízký výkon sekvenčního čtení (čtení by mělo probíhat z jednoho z nodů, stejně jako zápis).
V náhodných operacích se ale tento hendikep stírá. U striping volume je vidět dvojnásobný výkon
při sekvenčním čtení (projevuje se rozložení zátěže na stripy umístěné na různých nodech).
Podobně se striping chová při náhodném zápisu, při náhodném čtení se jeví naopak jako jeden z
nejpomalejších. Distributed replicated volume vykazuje vyrovnané výkony, podobně jako stripedreplicated volume, který je místy o něco rychlejší. Dispersed volume všeobecně vykazuje nejnižší
výkony.
Vzhledem k distribuované povaze GlusterFS a se v praxi projevuje známý problém s výkonem při
práci s metadaty souborů [2]. Proto provedeme ještě jeden benchmark zaměřený na tuto
problematiku.
Pro testování výkonu práce s metadaty se používá utilita smallfile10. Simulovali jsme různé základní
operace s metadaty na sadě 10000 souborů o velikosti 4KiB. Benchmark byl volán s těmito
parametry
smallfile_cli.py top /mnt/<volume>/smallfile threads 8 file
size 4 files 10000 responsetimes Y –operation <operation>

Topologie

replica4

distributed4

striped4

Operace
create
read
append
rename
chmod
ls-l
delete
create
read
append
rename
chmod
ls-l
delete
create
read
append
rename
chmod
ls-l
delete

10 https://github.com/bengland2/smallfile
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Výkon [files/s]
96,27
2 399,03
237,21
155,46
1 663,77
3 630,52
534,24
773,66
3 809,47
2 898,90
177,86
5 649,78
7 287,68
1 764,61
282,10
1 473,13
1 430,31
220,69
2 754,28
2 566,30
428,51

create
read
append
rename
chmod
ls-l
delete
create
read
append
rename
chmod
ls-l
delete
create
read
append
rename
chmod
ls-l
delete

dist2-rep2

strip2-rep2

disp3-red1

189,96
3 001,30
459,45
119,87
3 149,89
5 052,49
903,15
65,30
1 763,32
181,85
78,19
822,05
2 658,11
230,43
136,75
731,32
311,86
251,71
569,62
4 011,32
354,81

Naměřené hodnoty jsme opět vynesli do grafu (Obr. 10).

Práce s metadaty
8 000,00
7 000,00
6 000,00

files/s

5 000,00

Replica 4
Distributed 4
Stripped 4
Distributed-replicated (2x2)
Stripped-replicated (2x2)
Dispersed (3x1)

4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
create

read

append

rename

chmod

Obr. 10: Test výkonu práce s metadaty
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ls-l

delete

Při práci s metadaty vychází ze srovnání nejlépe distributed volume, což je dáno tím, že data reálně
leží na jednom z hostů a výpočet jejich umístění je nejméně komplikovaný.
Pokud se zaměříme na topologie, která nabízí jak redundanci, tak i distribuovanost (škálovatelnost)
a porovnáme výkony práce s metadaty lokálního storage s např. distributed replicated topologií,
zjistíme, že je výkon GlusterFS podle očekávání v operacích s metadaty zlomkem výkonu lokálního
úložiště. Obzvláště test vytváření a přejmenovávání souborů se jeví jako extrémně pomalý, což ale
vyplývá z principu fungování GlusterFS. Problematika je částečně popsána v [3]. Zajímavá výjimka
je test čtení, kde se pravděpodobně projevily výkonostní optimalizace v podobě různých
performance translátorů (např. io-cache), které jsou na volume ve výchozím stavu povoleny [4].

Operace
create
read
append
rename
chmod
ls-l
delete

Porovnání výkonu
GlusterFS topologie
GlusterFS vůči
distributed
lokálnímu úložišti
replicated [files/s]
[%]
66 862,28
189,96
0,28
1 098,81
3 001,30
273,14
20 960,17
459,45
2,19
4 192,77
119,87
2,86
11 798,07
3 149,89
26,70
11 572,53
5 052,49
43,66
14 167,02
903,15
6,37

Lokální
storage
[files/s]

4.1.5 Zhodnocení výsledků
Protože požadujeme topologii, která nabízí jak redundanci, tak i distribuovanost (škálovatelnost),
přichází do úvahy pouze topologie distributed replicated volume, distributed striped volume nebo
dispersed volume. Z benchmarků propustnosti vyplývá, že dispersed volume poskytuje nejhorší
výkonnostní parametry, distributed replicated a distributed striped volume jsou srovnatelné s o něco
málo vyšším výkonem u distributed striped volume. Z benchmarků práce s metadaty nám ale při
porovnámí těchto dvou topologií vyplývá výrazně vyšší výkon pro topologii distributed replicated
volume. Distributed striped volume by tedy bylo vhodnější použít pro aplikace ukládající menší
množství spíše velkých souborů, distributed replicated volume pro ostatní aplikace.
Pokud by nám nezáleželo na výkonu úložiště a chtěli bychom pouze lépe využít celkovou kapacitu
při zachování určité míry redundance, lze využít i dispersed volume.

4.1.6 Možnosti optimalizace výkonu SDS
Problematika slabého výkonu při intenzivní práci s metadaty je v komunitě GlusterFS vývojářů
známá a je intenzivně řešena. Některé návrhy a řešení jsou nastíněny v [2] Slibně se jeví například
navrhovaná vlastnost „tiering“, která umožní umístit často používaná data na volumy na rychlejších
(například SSD) discích [5].
Během testovacího provozu jsme ověřovali i možnost použití systémové SSD cache. SSD cacheing
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je technologie, která je založena na využití rychlého SSD disku jako cache pro operace s klasickým
rotačním harddiskem. To je umožněno faktem, že propustnost sběrnic a výkon SSD disku zásadně
převyšují propustnost klasického rotačního disku.
V Linuxu existuje několik způsobů, jak SSD cache zprovoznit. Pro naše účely se jeví nejvhodnější
použití lvmcache (dm-cache) jako nadstavby nad běžně používaným logickými svazky. Pěkné
porovnání lvmcache s jiným řešením (bcache) je v [6].
V testech nám vycházelo pro writethrough11 cache zrychlení operací nad GlusterFS topologiemi v
rozsahu jednotek až desítek procent s výjimkou sekvenčního zápisu, kde došlo k propadu o desítky
procent. Jak bude lvmcache efektivní v praxi bude velmi záležet na skutečném poměru čtecích a
zápisových operací. Příjemná vlastnost lvmcache je možnosti ji konfigurovat za běhu systému bez
výpadku. Testování efektivnosti lvmcache se budeme dále věnovat.

5 Implementace úložiště
Z benchmarků vyplývá jako nejvhodnější topologie pro obecné použití „distributed replicated
volume“, která poskytuje jednak redundanci, ale zároveň i rozklad zátěže a umožňuje dále škálovat.
Testovací prostředí bylo ale tvořeno čtyřmi servery. Jelikož se projektu účastní dva geograficky i
organizačně oddělené subjekty, bude tento cluster rozdělen na dva samostatné. V tomto případě
bude úložiště provozováno jako replicated volume (replica 2). Při případném budoucím rozšiřování
je potřeba přidat počet serverů o násobku počtu replik (tzn. 2, 4, 6,...). V tomto okamžiku se z
„replicated volume“ stane „distributed replicated volume“.

5.1 Konfigurace HW serveru
Z běžných konfiguračních úkonů se vymyká pouze konfigurace IPMI12 managementu (IP adresa se
nastavuje v BIOSu) a konfigurace řadiče disků.

5.1.1 Diskový řadič
Servery byly dodány s dedikovaným řadičem MegaRAID SAS9240. Dodané disky byly
předkonfigurovány jako JBOD13, což není pro naši aplikaci optimální – použijeme konfigurační
utilitu řadiče WebBios (vstup do ní je možný po restartu serveru stiskem klávesové zkratky
CTRL+H ve chvíli, kdy je tato možnost nabízena) a disky spojíme do logického oddílu s RAID 5.
Na Obr. 11 je vidět tato utilita ve stavu, kdy je vytvořen virtuální disk v RAID 5 a do systému byly
přidány další dva zatím nenakonfigurované disky.

11 Cache lze provozovat v režimu writeback (zápisová operace končí hned po zapsání do cache) nebo writethrough
(zápisová operace skončí až po propsání do skutečného úložiště).
12 Intelligent Platform Management Interface (IPMI) – standard pro vzdálenou správu hardware serveru.
13 JBOD je zkratka pro „just a bunch of disk“ - disky jsou řadičem zpřístupněny jako samostatné zařízení.
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Obr. 11: Konfigurační utilita diskového řadiče
Jelikož jsou servery osazeny řadičem s velmi dobrou podporou Linuxu, není problém dělat veškeré
případné nastavení nebo rozšiřování i za běhu OS. Pro práci s řadičem slouží utilita MegaRAID
StorCLI, která je ke stažení na stránkách výrobce řadiče – společnosti Avago Technologies14. Pěkný
popis práce s touto utilitou je k nalezení na [7].

5.2 Instalace OS
Jako podkladový OS pro GlusterFS servery jsme zvolili z důvodu dobré podpory CentOS 7. V jeho
repozitářích se nachází „stable“ verze 3.6.2, ale na stránkách projektu GlusterFS je dostupný
repozitář pro tuto distribuci s v tuto dobu nejnovější verzí 3.7.x.

5.2.1 Synchronizace času
Pro korektní chod GlusterFS je podmínkou synchronizovaný čas na všech GlusterFS serverech. V
CentOS7 se pro síťovou synchronizaci používá daemon chrony.
yum install chrony y
systemctl enable chrony
service chronyd start

5.2.2 Síť
Vzhledem k tomu, že jsou servery osazeny dvěma síťovými kartami, zapojíme obě a provedeme
jejich agregaci (schématicky znázorněno na Obr. 12) pomocí standardu LACP (802.3ad)15.
14 Konkrétně na adrese http://www.avagotech.com/products/server-storage/raid-controllers/megaraid-sas-92408i#downloads
15 Link Aggregation Control Protocol (LACP) – protokol pro agregaci sových linek. IEEE standard je označen jako
802.3ad.
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Obr. 12: Agregace linek
Na straně switche (v našem případě Cisco Catalyst 3560-X) je potřeba nakonfigurovat na portech
vedoucích ke každému serveru samostatný „portchannel“ s protokolem LACP (802.3ad).
interface GigabitEthernet0/41
description srv, glustertst01
switchport access vlan 100
switchport mode access
spanningtree portfast
spanningtree guard root
channelprotocol lacp
channelgroup 11 mode active
!
interface GigabitEthernet0/42
description srv, glustertst01
switchport access vlan 100
switchport mode access
spanningtree portfast
spanningtree guard root
channelprotocol lacp
channelgroup 11 mode active
!
interface Portchannel11
description srv, glustertst01, po11
switchport access vlan 100
switchport mode access
!

Na straně serveru je potřeba příslušně nakonfigurovat síťová rozhranní. V Linuxu se agregace linek
nazývá bonding. Pro konfiguraci je možné použít grafický konfigurátor (např. hned během
instalace), textový konfigurátor nmtui-edit, nebo vytvořit konfiguraci přímo v souborech
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*.
Minimální konfigurace může vypadat např. takto pro hlavní bond device (ifcfg-bond0)
DEVICE=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
BOOTPROTO=none
DNS1=193.84.206.100
DNS2=193.84.209.5
DOMAIN=test.slu.cz
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DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME="Bond connection 1"
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS="miimon=100 updelay=0 downdelay=0 mode=802.3ad"
IPADDR=10.224.102.92
PREFIX=24
GATEWAY=10.224.102.1

a pro všechna agregovaná fyzická rozhranní (např. ifcfg-eno1, ifcfg-eno2,...)
DEVICE=eno1
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes

5.2.3 Příprava FS
Pro fyzické úložiště GlusterFS bricků použijeme dříve připravený RAID 5 volume (v našem
případě se mapuje jako /dev/sda). Jako podkladový POSIX filesystém použijeme XFS16, který
vytvoříme na logickém disku (LVM) vytvořeném na primárním oddílu disku. Vzhledem ke kapacitě
úložiště přesahující 2TiB je nutné pro rozdělení disku použít GPT místo starší MBR tabulky.
parted script /dev/sda mklabel gpt
parted script align optimal /dev/sda mkpart primary 0% 100% set
1 lvm on
kpartx /dev/sda
pvcreate /dev/sda1
vgcreate data /dev/sda1
lvcreate n gluster l +100%FREE /dev/data
mkfs.xfs /dev/data/gluster

Tento oddíl budeme na všech serverech mountovat do adresáře /gluster
mkdir /gluster

Vytvoříme záznam v /etc/fstab
/dev/data/gluster

/gluster

xfs

defaults

1 2

a přimountujeme jej
mount a

5.3 Konfigurace GlusterFS
5.3.1 GlusterFS
Samotná konfigurace GlusterFS je velmi jednoduchá. Pro veškeré operace se používá příkaz gluster
16 Výkonný 64-bitový žurnálovací souborový systém navržený pro velká úložiště. Výchozí souborový systém pro
CentOS 7.
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a je možné jej volat na libovolném z GlusterFS serverů.
Na začátek je potřeba vytvořit cluster všech GlusterFS serverů. Pokud máme GlusterFS servery
naadresované 10.224.102.91-94, pak např. na serveru 10.224.102.91 provedeme
gluster peer probe 10.224.102.92
gluster peer probe 10.224.102.93
gluster peer probe 10.224.102.94

Aktuální stav GlusterFS serverů (peerů) zjistíme pomocí příkazu17
gluster pool list
UUID
77fc437523034634a0e57d8d11002c8a
f9cfadf124f9457eba32fdde3251e118
6c6eba423842441895eb89673655c0b7
6d9e617023864b408fb57aeaef3d3122

Hostname
10.224.102.92
10.224.102.93
10.224.102.94
localhost

State
Connected
Connected
Connected
Connected

Dále je nutné na všech GlusterFS serverech vytvořit adresář, který bude tvořit brick. Pokud máme v
naše fyzické úložiště přimountované do adresáře /gluster, pak na něm vytvoříme například adresář
mkdir /gluster/vol4

GlusterFS volume v topologii distributed-replicated vytvoříme tím, že zadáme počet replik rovný
dvěma, ale zároveň poskytneme 4 bricky (nebo jiný násobek počtu replik) pro ukládání dat.
gluster volume create vol4dist2rep2 replica 2
10.224.102.91:/gluster/vol4 10.224.102.92:/gluster/vol4
10.224.102.93:/gluster/vol4 10.224.102.94:/gluster/vol4

Takto vytvořenou volume je nutné nejdříve spustit.
gluster volume start vol4dist2rep2

V tomto případě se použijí celkem 4 bricky, ale s tím, že 2 bricky budou replikován na zbylé dva,
což je pěkně vidět na výpise informací o stavu volume
gluster volume info
Volume Name: vol4dist2rep2
Type: DistributedReplicate
Volume ID: 2d5d18bec14746da976bb6735defe0a9
Status: Started
Number of Bricks: 2 x 2 = 4
Transporttype: tcp
Bricks:
Brick1: 10.224.102.91:/gluster/vol4
Brick2: 10.224.102.92:/gluster/vol4
Brick3: 10.224.102.93:/gluster/vol4
Brick4: 10.224.102.94:/gluster/vol4

17 Nebo pomocí příkazu gluster peer status
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Pokud bychom vytvořili pro začátek cluster pouze se dvěma servery v replicated topologii, můžeme
jej za běhu rozšířit přidáním dalších dvou (nebo jiným násobkem počtu replik) serverů na
distributed replicated topologii jak je popsáno v [8].

5.3.2 Geo replikace
Geo replikace probíhá v master – slave režimu vždy ve směru z materu na slave. Pro vlastní
replikaci je využívána utilita rsync, která je provozována přes SSH tunel. Jak master, tak i slave
cluster musí splňovat několik podmínek, především musí mít nainstalované aktuální verze
GlusterFS (na slave ale nemusí být nutně spuštěn), balíček glusterfs-geo-replication, python, SSH,
rsync a je nutné mít přesný čas synchronizovaný pomocí ntp.
Vlastní nastavení spočívá ve vygenerování SSH klíčů, jejich distribuci na slave hosty, vlastní
konfiguraci geo replikace a zabezpečení. Tyto kroky jsou vcelku obsáhlé, ne zcela triviální a tudíž
náchylné k chybě. Naštěstí byl v srpnu 2015 představen nástroj, který všechny tyto kroky značně
zjednodušuje – georepsetup [9].
Bohužel v současné době není k dispozici rpm balíček této utility. Ruční instalace probíhá takto:
yum install git autoconf gcc pythondevel
git clone https://github.com/aravindavk/georepsetup.git
cd georepsetup
python setup.py install

Použití je pak přímočaré – na jednom ze serverů master volume zadáme příkaz
georepsetup vol5strip2rep2 193.84.207.12 geovol –force

kde vol5-strip2-rep2 je název master volume, 193.84.207.12 je IP adresa slave hosta a geovol je
název volume na slave hostovi.
Georeplication session will be established between vol5strip2rep2 and 193.84.207.12::geovol
Root password of 193.84.207.12 is required to complete the setup. NOTE: Password will not be
stored.
root@193.84.207.12's password:
[
OK] 193.84.207.12 is Reachable(Port 22)
[
OK] SSH Connection established root@193.84.207.12
[
OK] Master Volume and Slave Volume are compatible (Version: 3.7.5)
[ WARN] Total disk size of master(21.8T) is greater than disk size of slave(97.5G)
[ WARN] Total available size of master(21.3T) is greater than available size of slave(96.4G)
[
OK] Common secret pub file present at /var/lib/glusterd/georeplication/common_secret.pem.pub
[
OK] common_secret.pem.pub file copied to 193.84.207.12
[
OK] Master SSH Keys copied to all Up Slave nodes
[
OK] Updated Master SSH Keys to all Up Slave nodes authorized_keys file
[
OK] Georeplication Session Established

Poté je potřeba stav zkontrolovat...
gluster volume georeplication vol5strip2rep2 status
MASTER NODE

MASTER VOL

MASTER BRICK

SLAVE USER

SLAVE

SLAVE NODE

STATUS

CRAWL STATUS

LAST_SYNCED


glustertst01.net.slu.cz
glustertst04.net.slu.cz
glustertst02.net.slu.cz
glustertst03.net.slu.cz

vol5strip2rep2
vol5strip2rep2
vol5strip2rep2
vol5strip2rep2

/gluster/vol5
/gluster/vol5
/gluster/vol5
/gluster/vol5

root
root
root
root

ssh://193.84.207.12::geovol
ssh://193.84.207.12::geovol
ssh://193.84.207.12::geovol
ssh://193.84.207.12::geovol

...a z jednoho serveru master volume geo replikaci spustit
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N/A
N/A
N/A
N/A

Created
Created
Created
Created

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

gluster volume georeplication vol5strip2rep2
ssh://193.84.207.12::geovol start
Starting georeplication session between vol5strip2rep2 & ssh://193.84.207.12::geovol has been successful

gluster volume georeplication vol5strip2rep2 status
MASTER NODE

MASTER VOL

MASTER BRICK

SLAVE USER

SLAVE

SLAVE NODE

STATUS

CRAWL STATUS

LAST_SYNCED


glustertst01.net.slu.cz
glustertst02.net.slu.cz
glustertst03.net.slu.cz
glustertst04.net.slu.cz

vol5strip2rep2
vol5strip2rep2
vol5strip2rep2
vol5strip2rep2

/gluster/vol5
/gluster/vol5
/gluster/vol5
/gluster/vol5

root
root
root
root

ssh://193.84.207.12::geovol
ssh://193.84.207.12::geovol
ssh://193.84.207.12::geovol
ssh://193.84.207.12::geovol

193.84.207.12
193.84.207.12
193.84.207.12
193.84.207.12

Active
Passive
Passive
Passive

Hybrid Crawl
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Geo replikace začne probíhat na pozadí při jakékoli změně v úložišti. Protože synchronizace
probíhá pomocí utility rsync přes SSH, je vcelku procesorově náročná.
Na Obr. 13 je znázorněno využití CPU, load systému, provoz na síťovém rozhraní a vytížení disků
během fio benchmarku spuštěného na serveru tester (první řádek). Následují 4 GlusterFS servery
(testovací topologie byla v tomto případě distributed striped) a poslední řádek ukazuje slave hosta
na kterého probíhá geo replikace.

20

Obr. 13: Zátěž GlusterFS clusteru v průběhu geo replikace

5.4 Služby nad úložištěm
5.4.1 ownCloud
Opensource projekt ownCloud umožňuje vytvořit lokální službu typu „Dropbox“, která poskytuje
uživateli možnost synchronizovat pomocí klienta na zařízení obsah jedné či několika složek se
serverem. Synchronizace probíhá na pozadí a bez zásahu uživatele. K těmto synchronizovaným
souborům je možné přistupovat i pomocí webového rozhraní, kde je možné používat i další
nadstavbové služby (např. Sdílení se skupinami uživatelů, sdílení odkazem, prohlížení obrázků,
základní editace textových souborů,...). Další metodou přístupu k souborům je přímé použití
protokolu WebDAV.
Projekt ownCloud je nabízen ve dvou verzích – komerční Enterprise edition s oficiální podporou a
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speciálními closed-source zásuvnými moduly (např. integrace s MS SharePoint) a komunitní verze,
která je k nalezení na adrese https://owncloud.org/18.
Přestože podporovaných platforem pro provoz ownCloud instance je velké množství, doporučované
komponenty pro nasazení jsou ve velmi dobře zpracované dokumentaci [10] uváděny tyto19
•

Red Hat Enterprise Linux 720

•

MySQL/MariaDB

•

PHP 5.4 +

•

Apache 2.4 s mod_php

V dokumentaci jsou zmíněny tři doporučované scénáře nasazení (menší pracovní skupiny do 150
uživatelů, střední podniky do 1000 uživatelů a velké podniky s až 100000 uživateli). Z důvodů
jednoduchosti nasazení se budeme zabývat pouze variantou nasazení pro menší pracovní skupinu s
tím rozdílem, že úložiště nebude lokální. Pokud by bylo potřeba v budoucnu přejít na nějaké HA21
řešení, problematika sdíleného úložiště je již vyřešena díky GlusterFS.
Díky tomu, že komunitní verze ownCloudu využívá openSUSE Build Service22, je instalace pro
podporované23 Linuxové distribuce velmi jednoduchá. Stačí přidat příslušný repozitář a provést
instalaci. Pro instalaci na CentOS 7 zadáme
cd /etc/yum.repos.d/
wget
http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Cen
tOS_CentOS7/isv:ownCloud:community.repo
yum install owncloud

Po instalaci je instance ownCloudu připravena, ale je potřeba provést její základní nastavení. Lze jej
provést pomocí webového průvodce [11]. Alternativně lze tuto konfiguraci nově provést i z
příkazové řádky pod uživatelem, pod kterým běží webserver [12].
$ cd /var/www/owncloud/
$ sudo u wwwdata php occ maintenance:install database
"mysql" databasename "owncloud" databaseuser "root" –
databasepass "password" adminuser "admin" adminpass
"password"

V případě úspěšné instalace
ownCloud is not installed  only a limited number of commands are available
18 V době psaní této zprávy byla aktuální verze ownCloud 8.1.
19 V praxi máme ověřenou funkčnost i s webserverem Nginx a provozem na PHP 5.6 pomocí php-fpm (alternativní
FastCGI implementace PHP)
20 Bezplatnou alternativou je samozřejmě CentOS 7
21 High Availability – vysoká dostupnost.
22 http://software.opensuse.org/download.html?project=isv:ownCloud:community&package=owncloud
23 Aktuálně to jsou RHEL/CentOS, Debian, openSUSE, SLE a Ubuntu
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ownCloud was successfully installed

Po instalaci je již možné se k instanci přihlásit přes webové rozhranní a provést její další nastavení
jako například zvolit autentizační metodu, povolit aplikace,...

5.4.2 FTP/FTPS
Pro potřeby výuky oborů, které pracují s většími objemy dat (typicky multimédia) a to
neinteraktivním způsobem jsme řešili jak uspokojit jejich poptávku po úložišti, kde by mohli svá
data odkládat a případně archivovat.
Po posouzení možností se jako nejvhodnější jeví použití běžného FTP, respektive FTPS protokolu,
případně protokolu SMB/CIFS.
V praxi je pak GlusterFS volume přimountován na FTP nebo Samba server pomocí GlusterFS
FUSE klienta. Konfigurace FTP nebo Samba serveru je pak naprosto shodná jako kdyby bylo
použito lokální úložiště.
V případě Samba serveru je druhou možností využití speciálního GlusterFS VFS pluginu pro
Sambu, který je schopen transformovat požadavek na přístup k souboru na volání libgfapi
knihovny, která pak nahrazuje funkci FUSE klienta a je schopná komunikovat s GlusterFS
clusterem přímo a efektivněji [13].

5.4.3 GlusterFS mount
Ve výjimečných případech uvažujeme o nabídnutí úložiště uživatelům i přímo prostřednictvím
protokolu GlusterFS.
Na serveru, kde je potřeba přimountovat GlusterFS volume musí být nainstalovaný glusterfs-fuse
klient.
yum install glusterfsfuse

Ruční namountování volume pak můžeme provést takto
mount t glusterfs gluster01.slu.cz:/data /mnt/data

samozřejmě v praxi je vhodnější provést záznam do /etc/fstab
gluster01.slu.cz:/data /mnt/data glusterfs defaults,_netdev 0 0

5.5 Zálohování do DÚ Cesnet
Pro průběžné zálohování do DÚ Cesnet přicházejí do úvahy v podstatě dvě řešení. První spočívá k
použití rsync protokolu, druhé pak v použití zálohovacího software, který soubory agreguje do
větších celků a tak snižuje proti rsync kopii počet souborů na záložním úložišti. Druhá možnost je z
pohledu provozovatele DÚ vhodnější a preferovaná.
Pro zálohování úložiště jsme zvolili zálohování zálohovacím software HP Data Protector (HPDP),
který na SU dlouhodobě provozujeme. Konkrétní technické řešení je nad rámec této zrpávy. Ve
zkratce lze říct, že DÚ Cesnet je pomocí protokolu NFS zpřístupněno na zálohovacím serveru, v
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HPDP jsou vytvořeny virtuální páskové „Jukebox“ mechaniky se sloty uloženými ve formě souborů
na DÚ Cesnet. Do těchto souborů pak probíhá zálohování tak, jako by šlo o páskovou mechaniku.
Během testování jsme byli schopni ze serveru, který měl přimountovaný GlusterFS svazek v
topologii distributed replicated, zálohovat prostřednictví HPDP do DÚ Cesnet rychlostí až 300
Mbit/s. Průběh zálohování je zachycen na Obr. 14, zatížení síťového rozhranní na zálohovaném
serveru je zachyceno na Obr. 15 (na serveru s adresou 10.224.102.91 se nachází jeden z GlusterFS
serverů, perses je HPDP server).

Obr. 14: Průběh zálohování do DÚ Cesnet v programu HP Data Protector

Obr. 15: Zatížení na síťovém rozhranní v průběhu zálohování
Zajímavou alternativou by mohla být i geo replikace přímo do datových úložišť Cesnetu. Takovou
službu ale DÚ Cesnet v současnosti přímo nenabízí.

6 Závěr
V rámci projektu byla provedena analýza a benchmarky několika GlusterFS topologií. Podařilo se
nám vybudovat softwarově definované úložiště (vzhledem k tomu, že projekt řešily dva geograficky
i organizačně oddělené subjekty, byla nakonec vytvořena dvě nezávislá úložiště). Byla ověřena
možnost geo replikace. Úložiště bylo pro uživatele zpřístupněno pomocí služby ownCloud (v
případě SU i pomocí FTP protokolu). Byla ověřena funkčnost zálohování úložiště do DÚ Cesnet.
Nabízí se srovnání tohoto softwarově definovaného úložiště s klasickým úložištěm typu NAS nebo
SAN, které ale nemůže být zcela objektivní. Náš malý GlusterFS cluster použitými komponenty
nemůže soupeřit v hrubém výkonu se specializovanými úložišti. Zásadní výhodou tohoto řešení
SDS je ale škálovatelnost. V [14] je popsán test s 84 nodovým GlusterFS clusterem a výsledky
naznačují lineární škálování. Další zajímavé srovnání GlusterFS a Ceph (alternativní SDS projekt)
zaměřené na provoz SDS v cloudu provedli kolegové z MUNI [15].
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Další výhodou SDS může být nízká pořizovací cena, kdy se v případě našeho plně osazeného
serveru Supermicro s osmi 4TB disky dostáváme k ceně přibližně 2400Kč za 1TB24. Za související
výhodu by mohla být považována nezávislost na konkrétním výrobci HW serverů.
Problémem zůstává ale nižší výkon úložiště, což při některých aplikacích nemusí vadit. Zvyšování
výkonu SDS jde ruku v ruce se zvyšováním výkonu dílčích komponent, především výkonu disků
(realizace úložiště nad SSD) a konektivity (10GE síť). V tomto případě je možné vybudovat
výkonné úložiště, ale cenová výhoda se použitím výrazně dražších komponent setře. Stále ale toto
řešení nabídne možnost dalšího škálování. Do těchto finančních úvah by zásadně zasáhlo i případné
pořízení podpory pro GlusterFS, pokud by to bylo požadováno.
Na SU počítáme s dalším rozvojem tohoto úložiště a plánujeme jeho upgrade na 10GE síť.

24 Bez jakékoli redundance.
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