“CLUSTER” İletişimi, Üyeliği ve Veri Koruması
IO Fencing
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“Cluster” iletişimi
“Cluster” üyeliği
“membership arbitration”
Veri Koruması
“I/O Fencing” kullanılarak VCS
operasyonları
• “I/O Fencing” kullanmadan “cluster”
üyeliği ve “veri koruması”
• “Cluster” iletişimi için öneriler

“Cluster” Üyeliği
•
•
•
•
•

“VCS”, “cluster” sistemler arasındaki network
iletişimi için “cluster interconnect” leri kullanır.
Her sistem bağımsız bir unit gibi çalışır ve bilgi
paylaşımını “cluster” seviyesinde yapar.
Her sistem üzerinde VCS High Availability
Daemon (HAD) çalışır.
HAD karar mekanizmasıdır.
“cluster” konfigürasyonunun kararlı şekilde
devam etmesi için “cluster” konfigürasyon
bilgisini içerir. Bu “daemon” bir anlamda
sistemin çoğullandırılan durumunu tutar. Bu
anlamda “cluster, “cluster” konfigürasyonunun
senkron halde olan durumuna sahiptir.

“Cluster” Üyeliği
•

“cluster” ın “cluster” konfigürasyonunun
senkron halde olan durumuna sahip olabilmesi
aşağıda olanlar sayesinde sağlanır.
•
•

•

Her sistem HAD’in eş kopyasına sahiptir.
Her sistem üzerinde HAD, kendine ait “resource”
bilgisini tutar ve lokal sistemde “cluster” ile ilgili tüm
bilgiyi, “cluster” içinde olan diğer sistemlere gönderir.
Her sistem üzerinde olan HAD, diğer “cluster”
sistemlerden gelen bilgiyi alır ve kendisinin sahip
olduğu “cluster” görüşünü günceller.

“Cluster” Üyeliği
•

“replicated state”, iki bileşenden oluşan özel bir
paket üzerinden iletişim kurar.
•
•

Group Membership Services/Atomic Broadcast
Low Latency Transport (LLT)

Şekil 1. “Cluster” iletişimi

Group Membership Services/Atomic Broadcast
(GAB)
•

“GAB” “cluster” üyeliğinden ve güvenilir
“cluster” iletişiminden sorumludur. GAB’ın iki
ana fonksiyonu vardır.
•

•

“cluster” üyeliği
•
GAB, LLT vasıtasıyla her sistemden aldığı “heartbeat” ler
sayesinde “cluster” üyeliğini yönetir. Eger sistem, eşinden
“heartbeat” alamaz ise , LLT “heartbeat” kaybını GAB’a iletir.
GAB, eşini “DOWN” olarak işaretler ve “cluster” dan çıkarır.
Pek çok konfigürasyonda “membership arbitration”, network
bölümlemesinin önüne geçer.
“Cluster” iletişimi
•
GAB’ın ikinci fonksiyonu güvenilir “cluster” iletişimidir. GAB,
mesajların tüm “cluster” “node” larına gönderimini garanti
eder. “Cluster” içerisinde olan tüm sistemlerin değişim
mesajlarını aldığını garantilemek için HAD, “Atomic Broadcast”
fonksiyonu nu kullanır. “network boradcast” trafiği üretilmez.
“atomic broadcast message”, Gönderen sistem ile alan sistem
arasında bir dizi point-to-point unicast mesajdır.

Group Membership Services/Atomic Broadcast
(GAB)
•

“LLT”, tüm “cluster” iletişiminde IP
protokolünün yerini alan yüksek performanslı,
düşük gecikme süreli bir yapıdır. LLT’nin iki ana
fonksiyonu vardır.
•

Trafiğin dağıtılması
•
LLT, GAB için iletişim zemini hazırlar. LLT, konfigüre
edilmiş network bağlantılarına tüm trafiği dağıtır. Eger
network bağlantılarından birisi giderse trafik kalan
bağlantılardan devam eder. Maksimum sekiz bağlantı
desteklenir.

•

“heartbeat”

•

LLT, konfigüre edilen network bağlantılarından
“heartbeat” trafiğini alır ve gönderir. “heartbeat”,
“point-to-point” dir. LLT, “cluster” içinde olan “node”
ların adresini “ethernet broadcast” ile öğrenir. Geri
kalan tüm “cluster” iletişimi (durum ve konfigürasyon
trafiği dahil) point-to-point unicast dir. “cluster” üyeliği
GAB tarafından “heartbeat” kullanılarak belirlenir.

Group Membership Services/Atomic Broadcast
(GAB)
•

“heartbeat” sinyali aşağıdaki şekilde tanımlanır.
•

•
•

•

Her sistem üzerindeki LLT, her yarım saniyede,
konfigüre edilen tüm network arabirimlerinden
“heartbeat” paketlerini gönderir.
Her sistem üzerindeki LLT, karşı eşleniğinden
“heartbeat” durumunu takip eder.
Her sistem üzerindeki LLT, “cluster” içerisinde olan
her sistem için “heartbeat” statüsünü GAB’a iletir.
GAB, LLT aracılığıyla tüm sistemlerden aldığı
“heartbeat” durumuna göre üyelik durumunu belirler.

Group Membership Services/Atomic Broadcast
(GAB)

Group Membership Services/Atomic Broadcast
(GAB)
• LLT, “high priority” ve “low priority” olarak
oluşturulabilir. “High priority” bağlantılar, “cluster”
iletişimi ve “heartbeat” sinyalleri için kullanılır.
“Low priority” bağlantılar, normal operasyonda
“heartbeat” ler için kullanılır. Network yükünü
azaltmak için “heartbeat” frekansı %50 azaltılır.
• Eger tüm “high priority” bağlantılarda problem
olursa, LLT tüm “cluster” trafiğini uygun “low
priority” bağlantıya aktaracaktır. İletişim trafiği,
“high priority” bağlantılar gelir gelmez buraya
aktarılır.
• Gerekli olmasada en iyi yöntem, en azından bir tane
“low priority” bağlantı konfigürasyonu yapmak ve
iki tane “cluster “ iletişimine adanmış “high priority”
bağlantı konfigürasyonu yapmaktır.

“Cluster” Üyeliği
• HAD’in doğru şekilde aktif “cluster” üyeliklerini
belirlemesi çok önemlidir. Bu sayede sistem
hatalarında doğru aksiyonları alabilir ve
“cluster” yapısını sağlıklı şekilde devam
ettirilebilir.
• “Cluster” üyeliğinin anahtar iki kavramı:
– “cluster” a ilk dahil olma aşaması
– “cluster” oluştuktan ve çalışmaya başladıktan
sonra üyeliğe nasıl karar verildiği

“Cluster” Üyeliğine İlk Dahil Olma

• HAD’in doğru şekilde aktif “cluster” üyeliklerini
belirlemesi çok önemlidir. Bu sayede sistem
hatalarında doğru aksiyonları alabilir ve
“cluster” yapısını sağlıklı şekilde devam
ettirebilir.
• “Cluster” üyeliğinin anahtar iki kavramı:
– “cluster” a ilk dahil olma aşaması
– “cluster” oluştuktan ve çalışmaya başladıktan
sonra üyeliğe nasıl karar verildiği

“Cluster” Üyeliğine İlk Dahil Olma

• “cluster” ilk olarak “boot” ettiğinde, LLT, hangi
sistemlerin “heartbeat” sinyali gönderdiğini
belirler ve GAB’a iletir. GAB, “cluster” ı
oluştururken bu bilgiyi kullanır.
• Yeni “cluster” ın oluşturulmasında “cluster” ı
oluşturan doğru “node” sayısını garantilemek
gerekir. Bu süreci sağlayan “seeding”
mekanizmasıdır. Bu sayede ilk başlangıçta tek
“cluster” ın birden fazla alt”cluster” a
dönüşmesinin önüne geçilmiş olur.

“Cluster” Üyeliğine İlk Dahil Olma
• “cluster” ilk “boot” olduğu zaman “cluster”
içerisinde olan tüm sistemler bağımsızdırlar.
Yani tanımlı bir yapı içerisinde değildirler.
• GAB, kendini “cluster” üyesi olarak tanıtan
sistem sayısını /etc/gabtab dosyasından kontrol
eder. Bu dosya içerisinde yazan komut,
“/sbin/gabconfig –c –n#” şeklindedir. “#”,
“cluster” içerisinde olan sistem sayısıdır
• Her sistem üzerinde çalışan “GAB”, /etc/gabtab
dosyasında bulunan sayı kadar sistemi LLT den
aldığı girişle doğruladığında, “cluster”
oluşturulur.
• HAD “cluster” ın üyesi olan her sistem üzerinde
çalışmaya başlar.

Manual “Seeding”
• Eger “/etc/gabtab” dosyasında belirtilen sayı;
“cluster” a dahil olan sistem sayısından fazla ise
manual bir işlem gerekir. Bu durum özellikle
“cluster” oluşturulurken sistem bir şekilde açılmaz
ise meydana gelir.
• Manual olarak “cluster” ı oluşturmadan önce
“cluster” a dahil olan tüm sistemlerin birbirinden
“heartbeat” sinyallerini alıp almadıklarından emin
olmak gerekiyor. “cluster” da herhangi bir alt”cluster” olmadığından emin olunması
gerekmektedir.
• “Cluster”ı manual oluşturmak için “/sbin/gabconfig
–c –x” komutu çalıştırılır. Bu komut çalıştırıldığı
sistem ile iletişimde olan “cluster” üyeleriyle
“cluster” oluşturulur.

“Cluster” Çalışırken “Cluster” Üyeliğine Karar
Verilmesi
• “cluster” oluşarak çalışmaya başladıktan sonra ,
sistem, eşleniği bu sistemden “heartbeat” sinyali
almaya devam ettikçe sistem “cluster” ın aktif
üyesi olarak kalmaya devam edecektir. “cluster”
üyeliğinde olan değişime aşağıdaki gibi karar
verilir.

“Cluster” Çalışırken “Cluster” Üyeliğine Karar
Verilmesi
• Tanımlı bir aralıkta sistem üzerindeki LLT, eşleniği
sistemden “heartbeat” sinyali alamadığı zaman,
LLT’i GAB’ı spesifik sistem için “heartbeat” kaybı
konusunda bilgilendirir. Bu tanımlı aralık 16
saniyedir ve konfigüre edilebilir. “set-timer
peerinact” ile belirlenir.
• LLT’i, GAB’ı “heartbeat” kaybı konusunda
bilgilendirdiğinde, “cluster” da kalan üyelerin
kendi aralarında hangi sistem aktif olarak “cluster”
içerisinde veya değil konusunda anlaşmaları
gerekir. Bu olay GAB stable Timeout olarak
tanımlanan 5 saniyelik bir süre içerisinde meydana
gelir. Sistemlerin anlaşamadığı durumlarda, VCS
spesifik hata giderme mekanizmasını yürütür.

“Cluster” Çalışırken “Cluster” Üyeliğine Karar
Verilmesi

• GAB sistemi “DOWN” olarak işaretler ve “cluster”
üyeliğinden çıkarır. Üyelik değişimini fencing
modüle iletir.
• “Fencing modül”, üyelik hakemliğini yerine getirir.
Bu sayede “split brain” olayının önüne geçer.
Fencing modül “default” olarak kullanılabilir
durumdadır.

Üyelik Hakemliği
• Üyelik hakemliği üyelik ile ilgili bir değişiklik
alındığında sistemin yanlışlıkla mı “DOWN” olarak
algılanıp algılanmadığını netleştirmek için
gereklidir. LLT, karşı sistemden “heartbeat” mesajı
almadığında , GAB sistemi “DOWN” olarak işaretler.
Eger “cluster interconnect” lerde olan sorundan
ötürü sistem “DOWN” olarak algılanmış olabilir ama
sistem aslında çalışır durumda olabilir. Bu durumda
bir “cluster” ın iki farklı alt-”cluster” a bölünmesi
mümkündür. Her bir alt-”cluster” diğer “cluster”
dan haberdar olmayabilir. Her iki alt-”cluster”
“cluster” da görmediği sistem için iyileştirme
mekanizmasını başlatabilir. Bu senaryoda iki sistem
aynı depoalama alanını “import” etmeye çalışabilir,
uygulama her iki sistem üzerinde çalıştırılmaya
çalışılabilir.

Üyelik Hakemliğinin Bileşenleri
• “Fencing” modül
– “cluster” içerisinde olan her sistem vxfen kernel modülünü
çalıştırır. Bu modül, fencing modül olarak isimlendirilir. Bu
modül, üyelik değişiminde üyelik hakemliği mekanizması
sayesinde doğru üyelere karar verir. Bu hedef aşağıdaki
adımlarla aşılır.
• Normal operasyon sırasında koordinatör disklere kayıt
işlemlerinin yapılması
• Üyelik değişiminde koordinatör disklerin kontrolü için
yarış yapılması

• Koordinasyon noktaları
– Koordinasyon noktaları hangi sistemin hangi sistemi data
disklerden uzaklaştıracağına imkan sağlayan bir kilit
mekanizması sunar. Bir sistem, eşleniğini data drive lardan
çekmeden önce koordinasyon noktalarından çekmelidir.
Koordinasyon noktaları diskler veya sunucular veya her ikisi
olabilir. Genellikle bir “cluster” üç tane koordinasyon
noktasına sahiptir.

Üyelik Hakemliğinin Bileşenleri
• Koordinasyon Noktaları
– Koordinatör diskler
• Koordinasyon noktaları olarak işlem yapan diskler
koordinatör disklerdir. Koordinatör diskler minimum 3 ve
tek sayıda diskler olmalıdır. Koordinatör diskler başka
herhangi bir depolama görevi için kullanılmaz. “I/O
fencing” i DMP veya “raw” olarak kullanabilirsiniz. I/O
fencing politikasını SCSI-3 olarak tanımlamak zorundayız.
– Koordinasyon point sunucular

“coordination point server” uzak bir sistemde veya
“cluster” üzerinde çalışan bir yazılım çözümüdür. CP
sunucu, hakemlik fonksiyonunu VCS “cluster” “node”
larının aşağıdaki işlevleri yerine getirmesiyle sağlar.
....

Fencing Modül Nasıl Başlar
• Koordinatör diskleri disk group içine yerleştirilir. Bu
sayede fencing’i başlatan “script” VxVM komutlarını
kullanarak hangi disklerin koordinatör diskler
olduğunu ve bu disklere giden yolları belirler. Bu
disk group başka bir amaç ile kullanılamaz.
• “fencing” başlatma “script” i VxVM komutlarını
kullanarak /etc/vxfentab dosyasını oluşturur.
Örneğin 3 disk ile konfigürasyon yapıldığını
varsayalım. Her disk için iki yol tanımlanmış olsun.
Bu durumda /etc/vxfentab dosyası altı tane satır
içerecektir.
• “fencing driver” başladığında, /etc/vxfentab
dosyasından fiziksel disk isimlerini okur.
Koordinator disklerinin seri numarasını belirler ve
memory’de listesini oluşturur.

Fencing Modül Nasıl Başlar
• “fencing driver”, “cluster” içerisinde aynı
koordinator diskleri gören çalışır bir sistem olup
olmadığını kontrol eder. “fencing driver”, üyelik
bilgisi için GAB’ın B portunu kontrol eder. Eger
çalışan bir sistem yoksa, ilk çalışmaya başlayan
sistem disk konfigürasyonunun doğru olduğunu
düşünür. Yeni bir üye “cluster” a dahil olmak
istediğinde, koordinator disk konfigürasyonun ister.
En düşük LLT ID’ye sahip sistem koordinator disk
seri numaralarını iletir. Eger bir uyum varsa, yeni
üye “cluster” a dahil olur. Eger uyum yoksa yeni
üyenin “cluster” a dahil olmasına izin verilmez. Bu
sayede tüm sistemlerin aynı koordinator disklerle
iletişimde olması sağlanır.

Fencing Modül Nasıl Başlar

• “fencing driver”, “split brain” durumu olup
olmadığını kontrol eder. Bu işlem koordinator
diskler üzerinde anahtarlara sahip sistemlerin aynı
zamanda aktif GAB üyesi olup olmadığına bakılarak
yapılır. Eger bu doğrulama hata verirse, fencin
console ve log a hata mesajı atarak
başlamayacaktır.
• Eger doğrulamalar başarıyla geçerse, her sistem
üzerindeki “fencing driver”, koordinator disklere
kayıt anahtarlarını girer.

Fencing Modül Nasıl Başlar

Üyelik Hakemliği Nasıl Çalışır?

Üyelik Hakemliği Nasıl Çalışır - 1?
• Cluster başladığında tüm sistemler kordinatör
diskler üzerinde biricik anahtar kaydeder. Anahtar
“cluster” ve “node” a göre tektir ve “LLT Cluster
ID” ve “LLT system ID” ya bağlıdır. Eger üyelikte
bir değişim algılanırsa üyelik hakemliği aşağıdaki
gibi çalışır.
• GAB, “cluster” üyeliğinden çıkaracağı sistemi “DOWN”
durumuna alır ve üyelik değişimini (“cluster” dan
ayrılacak sistemlerin listesi) “fencing” modüle iletir.
• En küçük LLT sistem ID’sine sahip sistem koodinatör
diskler için yarışır.
• Pek çok senaryoda eger ayrılan sistem gerçekten
“down” ise tek bir yarışmacı vardır.
• “split-brain” durumlarında (iki veya daha fazla altcluster şekillendiğinde) alt-”cluster” da en düşük LLT
ID’ye sahip sistem koordinatör diskler için yarışır.

Üyelik Hakemliği Nasıl Çalışır - 2?
• Yarış GAB üyeliğinde olmayan her sistemin her
bir “key” i için “preempt & abort” komutu
yürütülmesinden oluşur. “preempt & abort”
komutu ancak geçerli bir anahtar ile kayıtlı olan
sistemin diğer sistemin anahtarını reddetmesine
imkan sağlar. Pek çok sistem anahtarları
reddetmeye çalışsada bu sayede tek bir kazanan
olacaktır. “preempt & abort” komutunu işleten ilk
sistem kazanacaktır ve diğer sistemin anahtarını
reddecektir. İkinci sistem “preempt & abort”
komutunu yürüttüğünde, anahtar reddetme
işlemini yapamayacaktır çünkü artık geçerli bir
anahtarla kayıtlı bir sistem değildir.

Üyelik Hakemliği Nasıl Çalışır - 3?
• “preempt ve abort” komutu başarıyla sonlanırsa,
sistem koordinatör disk için yarışı kazanır. Pek çok
koordinatör disk için diğer sistem kayıt
anahtarlarını reddeden sistem tarafından yarış
kazanılır.
• Yarışı kazanan sistem için vxfen modül yarışı
kazanan sistem ile ilgili tüm sistmeleri bilgilendirir
ve ilgili alt-”cluster” ın hala geçerli olduğunu
belirtir.
• Yarışı kazanamayan sistemler için vxfen sistem
panik başlatır. Kazanamayan alt-”cluster” da olan
diğer sistemler koordinatör disklerin
kaybedilmesinden kaynaklanan sistem panik
algılayacak ve bu sistemlerde panik alarak yeniden
başlayacaklardır.

Üyelik Hakemliği Nasıl Çalışır - 4?
• Yeniden başlayan sistemler “cluster” içerisine
dahil olmaya çalışacaktır.
• Yeniden başlayan sistemler “/etc/gabtab” da belirtilen
sistem sayısı kadar sistem ile “heartbeat” leri paylaşabilirse
otomatik olarak “cluster” a dahil olacaktır. Bu sistemlerin
anahtarları koordinatör disklere yazılacaktır. Bu durum,
üyelik değişimine neden olan ana nedenin açılışta
temizlendiği durumda geçerlidir.
• Eger yeniden başlayan sistemler “/etc/gabtab” da
belirtilen sistem kadar sistem ile “heartbeat” leri
paylaşamaz ise “cluster” a dahil olamayacak ve HAD
başlamayacaktır. Bu durumda “split brain” durumu
oluşabilir ve problemi gidermek için manual müdahele
gerekebilir.

Veri Koruması - 1
• Üyelik hakemliği tek başına tam bir veri koruması
için yeterli değildir. Çünkü bu yaklaşımda tüm
sistemler ya üyelik hakemliğinde rol oynayacaktır
veya tamemen “down” durumda olacaktır.
Aşağıda sıralalan senaryolardada koruma
sağlanması gerekmektedir.
• Sistemin “hang” olması “kernel” in belli bir süre
durmasına neden olabilir.
• Sistem yoğunluğundan dolayı “heartbeat” sinyalleri
gönderilemiyor olabilir.
• Sun donanımlarında yapılan “break & resume”
fonksiyonu “heartbeat” sinyallerinde zaman aşımına
neden olabilir.

Veri Koruması - 2
• Bir önceki sayfada belirlenen durumlarda, sistem
gerçekten “down” durumda değildir ve “cluster”
üyeliğine tekrar karar verilme aşamasında sistem
“cluster” a tekrar dahil olabilir. Bu durum
“cluster” a dahil edilmeme kararından önce diske
yazma işlemine izin verebilir ve bu durumda veri
kaybına neden olabilir. Üyelik hakemliği ile veri
koruması birleştirildiğinde yukarda ifade edilen
tüm olasılıkların önüne geçilmiş olur.
• Veri koruması “cluster” üyesi olmayan ve
“cluster” üyeliği doğrulanmayan sistemin ortak
veri alanına ulaşımını engeller (“fence off”).
Erişim, SCSI-3 persistent rezervasyon kullanımı ile
engellenir.

SCSI-3 Persistent Rezervasyon - 1
• SCSI-3 persistent rezervasyon (SCSI-3 PR) birden
fazla sistemden veya “path” den cihaza erişimi
destekler. Aynı zamanda diğer sistemlerin cihaza
erişimini veya diğer “path” lerden cihaza erişimi
engeller.
• “VCS” mantığı belirli bir sistemde servis grubun
ne zaman “online” olacağına karar verir. Eger
servis grubu disk grup içeriyorsa, disk group servis
grubun “online” yapılma aşamasında “import”
edilir. SCSI-3 PR kullanıldığında, disk group un
“import” edilmesi veri diskleri üzerinde
“registration” ve rezervasyon işlemlerini yerine
getirir. Sadece SCSI-3 rezervasyonu ile depolama
cihazını “import” eden sistem bu ortak depolama
alanına yazabilir.

SCSI-3 Persistent Rezervasyon - 2

• Bu sayede üyelik hakemliğinde bulunmayan
sistemin ortak alandaki veriyi bozmasının önüne
geçilmiş olur. SCSI-3 PR, SCSI bus “reset” lerinde
“persistent” rezervasyonu garantilemiş olur.
• Üyelik hakemliği ile veri korumasının
birleştirilmesiyle “I/O fencing” kavramı karşımıza
çıkar.

I/O Fencing ile VCS Operasyonları - 1
• Fencing module sayesinde sistemlerin birden
fazla alt “cluster” da aktif/geçerli üye olmasının
önüne geçilir. Tüm durumlarda sadece tek alt”cluster” ayakta kalır.
• Alt-”cluster” içerisinde en düşük LLT ID ye sahip
sistem diğer sistemler yerine koordinatör diskler
için yarışır.
• Eger bir sistem ilk koordinatör disk için yarışı
kazanırsa, diğer koordinatör diskler için bu
sisteme imtiyaz verilir. Bir disk için yarışı
kaybeden sistem diğer diskler için yarışmadan
önce kısa bir süre geciktirilir. Normal koşullar
altında, ilk koordinatör disk için yarışı kazanan
sistem tüm diskler için yarışı kazanacaktır.

I/O Fencing ile VCS Operasyonları – 2
• Eger “cluster”, en azından %51 i içeren bir alt”cluster” a bölünmüş ise, bu alt-”cluster” a
öncelik verilir. Daha küçük “cluster” da olan
sistem için kısa bir peryot gecikme uygulanır. Bu
sayede mümkün olan en çok sayıda sistemin
“cluster” da kalması sağlanır.
• Eger vxfen modülü, sistem açılışında GAB
üyeliğinde olmadığı halde bir sistemin
koordinatör diskleri kontrol ettiğini görürse, olası
bir “split-brain” durumunu konsol mesajı olarak
iletir. Bu durumda sistem yöneticisi manual olarak
bu durumu “vxfenclearpre” aracı ile
temizlemelidir.

Bir Sistemin Hata Aldığı ikili-”cluster” sistem-1
• Bu örnekte, sistem1 hata almakta ve sistem0 I/O
fencing ile ilgili aşağıdaki adımları yerine
getirmektedir.
• Sistem 0 üzerinde GAB modül, LLT’nin rapor ettiği
“heartbeat” sinyal kaybından ötürü Sistem1 in hata
aldığını belirler.
• Her sistem üzerindeki GAB, üyelik değişimini “fencing”
modüle iletir. Bu örnekte çalışan sistem sistem0 dır.
• Sistem0, koordinatör diskler üzerinde sistem1
tarafından kaydedilen anahtarları reddeder ve bu
sayede sistem0, koordinatör disklerin kontrolünü
kazanır. Reddetme işlemi, koordinatör disklerin seri
numarasına göre tek-tek gerçekleşir.
• Sistem0 üzerinde “fencing” modül koordinatör diskleri
başarıyla kontrolü altına aldıktan sonra HAD üyelik
değişimiyle ilgili işlemleri yerine getirir.

Bir Sistemin Hata Aldığı ikili-”cluster” sistem-2
• Sistem1 in ortak alana erişimi engellenir. Bu durumda
varsayım servis grup içerisinde olan ortak depolama
alanının sistem0 tarafından alındığı ve “import”
edildiğidir.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 1

• Bu örnekte 4-”node” dan oluşan “cluster” ın iki
sistemden oluşan “cluster” lara bölündüğünü
düşünelim. “cluster” üyelik hakemliğine öyle
karar vermelidirki sadece tek-alt-”cluster” ayakta
kalsın.
• “heartbeat” kaybından dolayı, sistem0 ve sistem1,
sistem2 ve sistem3 ün “down” olduğuna inanır.
Aynı şekilde “sistem2 ve sistem3” de sistem0 ve
sistem1 in “down” olduğuna inanır.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 2
• Bu durumda I/O fencing operasyonları aşağıdaki
gibi meydana gelir.
• Dört sistemin her biri “interconnect”
bağlantıları hata verdiği için karşı taraftaki
sistemden “peer inactive timeout” süresi
içerisinde “heartbeat” sinyali alamazlar.
• Her sistemdeki LLT, GAB’a üyelikte bir değişim
olduğunu iletir.
• Sistem0 üzerindeki LLT, sistem2 ve sistem3 ü artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem1 üzerindeki LLT, sistem2 ve sistem3 ü artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem2 üzerindeki LLT, sistem0 ve sistem1 i artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem1 üzerindeki LLT, sistem0 ve sistem1 i artık
göremediğini GAB a söyler.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 3
• LLT, GAB’ı “heartbeat” kaybıyla ilgili
bilgilendirdikten sonra, kalan sistemler “GAB
Stable Timeout” kadar bekler.
• Sistem0 ve sistem1 in her ikiside, sistem2 ve
sistem3 ü artık göremediği konusunda aynı
fikirdedir.
• Sistem2 ve sistem3 ün her ikiside sistem0 ve
sistem1 i artık göremediği konusunda aynı
fikirdedir.
• GAB, sistemi DOWN olarak işaretler ve sistemi
“cluster” üyeliğinden çıkarır.
•

Sistem0 ve sistem1 üzerindeki GAB, sistem2 ve
sistem3 ü DOWN olarak işaretler ve “cluster”
üyeliğinden çıkarır.

•

Sistem2 ve sistem3 üzerindeki GAB, sistem0 ve sistem1 i
DOWN olarak işaretler ve “cluster” üyeliğinden çıkarır.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 4
• Dört sistem üzerindeki GAB, üyelik hakemliği
için üyelik değişimini vxfen driver a iletir. Her
alt-”cluster“, koordinatör disklerin kontrolü için
yarışır.
• Sistem0 en düşük LLT ID ye sahip olduğu için
kendisi ve sistem1 için yarışır.
• Sistem2 en düşük LLT ID ye sahip olduğu için
kendisi ve sistem3 için yarışır.

• Her dört sistem üzerinde olan GAB, üyelik
değişimini Had’e iletir. HAD, fencing modül den
gelecek üyelik hakemliği sonucun bekler, bu
bilgi gelmeden herhangi bir aksiyon almaz.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 5
• Sistem0 ın koordinatör diskler için yarışı
kazandığını ve sistem2 ve sistem3 için
registration anahtarlarını reddettiğini
varsayalım. Bu durumda sonuç aşağıdaki gibi
olacaktır.
• Sistem0, koordinatör diskler için yarışı
kazanır. Sistem0 üzerinde olan fencing
modül, aktif cluster da olan tüm diğer
fencing modüllere yarış başarısını bildirir.
Bu durumda sistem0 ve sistem1. her sistem
üzerindeki fencing modül HAD ile iletişime
geçer. Sistem0 ve sistem1 aktif ve geçerli
cluster üyeleri olarak kalır.
• Sistem2 koordinatör disklerin kontrolü için yarışı
kaybeder. Sistem2 üzerinde olan kernel modül,
kernel panik verir ve sistemi yeniden başlatır.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 6
• Sistem3, sistem2 nin kernel panik
vermesinden ötürü başka bir üyelik değişimi
olduğunu görür. Sistem2, kendisi yerinede
koordinatör diskler için yarışan node olduğu
için, sistem3 de panik verir.
• HAD, üyelik değişimine göre gerekli aksiyonları alır.
• Eger ortak depolama alanı servis grubun bir
parçasıysa ve sistem0 ve sistem1 tarafından alınmış
ise, sistem2 ve sistem3 ün ortak alana erişimi
engellenir.
• Sistem2 ve sistem3 ün tekrar “cluster” a üye
olabilmesi için sistem yöneticisi aşağıda olan
işlemleri yapmalıdır.
• Sistem2 ve sistem3 kapatılmalıdır.
• Cluster interconnect sorunu giderilmelidir.
• Sistem2 ve sistem3 yeniden başlatılmalıdır.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 3
• Bu durumda I/O fencing operasyonları aşağıdaki
gibi meydana gelir.
• Dört sistemin her biri “interconnect”
bağlantıları hata verdiği için karşı taraftaki
sistemden “peer inactive timeout” süresi
içerisinde “heartbeat” sinyali alamazlar.
• Her sistemdeki LLT, GAB’a üyelikte bir değişim
olduğunu iletir.
• Sistem0 üzerindeki LLT, sistem2 ve sistem3 ü artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem1 üzerindeki LLT, sistem2 ve sistem3 ü artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem2 üzerindeki LLT, sistem0 ve sistem1 i artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem1 üzerindeki LLT, sistem0 ve sistem1 i artık
göremediğini GAB a söyler.

“dört-node-cluster” “interconnect” hata alması - 3
• Bu durumda I/O fencing operasyonları aşağıdaki
gibi meydana gelir.
• Dört sistemin her biri “interconnect”
bağlantıları hata verdiği için karşı taraftaki
sistemden “peer inactive timeout” süresi
içerisinde “heartbeat” sinyali alamazlar.
• Her sistemdeki LLT, GAB’a üyelikte bir değişim
olduğunu iletir.
• Sistem0 üzerindeki LLT, sistem2 ve sistem3 ü artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem1 üzerindeki LLT, sistem2 ve sistem3 ü artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem2 üzerindeki LLT, sistem0 ve sistem1 i artık
göremediğini GAB a söyler.
• Sistem1 üzerindeki LLT, sistem0 ve sistem1 i artık
göremediğini GAB a söyler.

