
  

MySQL Multi-Master megoldás 
nagyterhelésű éles rendszeren 

● Pödör István - uStreamTv

Hogyan maradjunk mindig online és a mysql 
refactoring története.



  

Rólunk

● Pödör István (mysql dba + web)

● Ustream
– Alexa top 500 (usa 300)

– Record nézőszám 300k+

– Minimum online nézők 10k

– Néhány szám:

● Csúcsidőben Web Access/sec: 2k/10k (cdn nélkül)
● MySQL QPS M:1k/5k S:4k/20k+



  

Előforduló problémák

● Milyen problémákról is van szó? (több mint HA)

● MySQL upgrade?

● Táblák alterelése indexek hozzáadása?

– Jobb ha nem a fejlesztőknek kell megoldást találni.



  

(El)ismertebb HA megoldások

● DRBD (Remek, de a mysql-ből 1 instance fut, viszont biztos)

● NDB (Szintén remek, de drága és limitációi vannak)

● Mysql-proxy ? (alpha+overhead)

● Sqlrelay ? (nem erre való, experimental és overhead DBA szinten)

● Haproxy? (Kiváló, de költséges a replikáknál és nem ez a fő profil)



  

MMM mint megoldás

● Előnyei (aktív master-master, replica mgmt)

● Hátrányai (NEM balancer, experimental, könnyedén 
okozhat inkonzisztenciát)

● Az előnyei nélkülözhetetlenek, a hátrányaira van 
megoldás (lvs, maatkit)

● Még mindig kombinálható más megoldásokkal 
(drbd)



  

MMM Müködése

● Percona publikálta azóta opensource community is 
fejleszti

● Perl script gyüjtemény

● Két részből áll, monitoring/mgmt és agent

– Monitoring külön környezetben 

– Agent minden mysql serveren
● Hogyan allapít meg allapotokat és hogyan kezeli őket



  

MMM Müködése

● A replikáció szerepe
● Az átállás menete normál esetben
● Az átállás az aktiv master halála esetén (és 

az inkonzisztencia)
● Állapot tartás a monitoring node halála esetén



  

Load Balance

● Nincs Balance a masterek között, mindig csak az 
egyik írható

● A replikák LVS+ldirectord -n keresztűl mennek

● Failback a passive master (stay online at all cost)

● Replika management + monitoring (saját megoldás)



  

Standard Refactoring

● Mit kell tenni egy alter table esetén
– A passive master és a replikák altere 

(sql_log_bin = 0)

– Átállás MMM -el és aktiv master alter 
(szakadó kapcsolatok kód szintü kezelése)

– Új és régi állapot kompatibilitás kezelése



  

MMM mint HA

● Léteznek jobb megoldások, nem elsősorban 
erre jó

● Aktív master leállításának problémája
● Inkább online és lassabb/inkonzisztens picit, 

mint offline



  

Konzisztencia Ellenőrzés

● Maatkit használata akár az éles masterről is
– mk-table-sync

● Replika újrahúzás (lvm és/vagy a passive 
master előnye, másik replika)



  

Eredmények

● DRBD leszerelése és átállás 0sec downtime 
-al (azért volt egy kis gond más miatt :) )

● MySQL 5.1 -re átállás majd visza 0sec 
downtime (és upgrade-ek/ujra konfigurálás)

● Eddig több alter table amik 5nél több percig 
futottak downtime nélkül

● Rengetek ikonzisztencia, mind javítva :)



  

Kérdések ?

● Hasznos linkek:
– www.percona.com

– www.mysql-mmm.org

– http://code.google.com/p/mysql-master-master/

– www.ustream.tv

http://www.percona.com/
http://www.mysql-mmm.org/
http://code.google.com/p/mysql-master-master/
http://www.ustream.tv/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

