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 1. กก่อนเรรริ่มเรรริ่อง
เอกสารนนตั้เปป็นคคก่มรอตตวอยก่างการตรดตตตั้ง MariaDB Galera Cluster แบบ 3 เครรริ่อง เพรริ่อแสดงใหล้เหห็นการททา 

replication แบบ Multi-Master ทนริ่สามารถเพรริ่ม ลบ แกล้ไข ขล้อมคลไดล้ทนริ่เครรริ่องททุกเครรริ่อง 

 2. สภาพแวดลล้อมในการตรดตบัตั้ง
1. ใชล้ระบบปฏรบตตรการลนนทุกซล์ CentOS-6.x x86_64

2. เครรริ่อง 3 เครรริ่องใชล้ชรริ่อ node1-3 และใชล้ไอพน 192.168.56.101-103 ตามลทาดตบ

 3. ตรดตบัตั้ง
ในการตรดตตตั้งซอฟตล์แวรล์และปรตบแตก่งตก่าง ๆ จะการททากตบททุกเครรริ่องในระบบคลตสเตอรล์ จะมนเพนยงการคอนฟปิกบาง

สก่วนทนริ่แตกตก่างกตนเชก่น ชรริ่อเครรริ่อง หมายเลขไอพน และเครรริ่องทนริ่เรรริ่มตล้นคอนฟปิกเปป็นคลตสเตอรล์ ทนริ่เหลรอซถึริ่งเปป็นสก่วนใหญก่จะททา
เหมรอนกตน

 3.1 ปรรับตรัตั้งคค่าทางเครรือขค่าย

 3.1.1 ปปิด selinux

สตริ่ง setenforce 0 เพรริ่อหยทุดการททางานของ selinux ทตนทน

แกล้ไขไฟลล์ /etc/selinux/config เพรริ่อปรตบโหมดเปป็น premissive ครอใหล้เกห็บ log แตก่ไมก่บตงคตบ

 3.1.2 เปปิดไฟลล์วอลลล์ใหล้เครรริ่องคลบัสเตอรล์เขล้าถถึงกบันไดล้

เพรริ่มบรรทตดตก่อไปนนตั้ทนริ่ไฟลล์ /etc/sysconfig/iptables

 3.1.3 คก่า /etc/hosts
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-A INPUT -s 192.168.56.101 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.56.102 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.56.103 -j ACCEPT

SELINUX=permissive

192.168.56.101 node1
192.168.56.102 node2
192.168.56.103 node3



 3.2 ตติดตรัตั้ง MariaDB และ Galera Cluster

1. เพรริ่ม MariaDB repository

สรล้างไฟลล์ /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo แลล้วใสก่ขล้อมคลดตงตก่อไปนนตั้

2. ตรดตตตั้งแพห็กเกจ 

2.1 หากมน MySQL ตรดตตตั้งอยคก่กก่อนใหล้ถอนออก 

2.2 ตรดตตตั้ง MariaDB และ Galara 

3. กทาหนดรหตสผก่านใหล้บตญชนผคล้ใชล้ root ของ MySQL 

4. สรล้างบตญชนผคล้ใชล้สทาหรตบ replication และกทาหนดสรทธรธ

5. หยทุดการททางานของ MySQL

อล้างอรง http://www.unixmen.com/setup-mariadb-galera-cluster-10-0-centos/ 

Maria Galera Cluster Tutorial.   4

[mariadb]
name=MariaDB
baseurl=http://yum.mariadb.org/10.0/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

sudo yum install MariaDB-Galera-server MariaDB-client galera

GRANT USAGE ON *.* to repl_user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES on *.* to repl_user@'%';

rpm -e mysql-server

/etc/init.d/mysql start
/usr/bin/mysql_secure_installation

service mysql stop

http://www.unixmen.com/setup-mariadb-galera-cluster-10-0-centos/


6. คอนฟปิก /etc/my.cnf.d/server.cnf 

ไฟลล์คอนฟปิกนนตั้  /etc/my.cnf.d/server.cnf ททาทนริ่ททุกเครรริ่อง จะมนความแตกตก่างกตนทนริ่ตรงตตวแปร 
wsrep_node_address และ wsrep_node_name ทนริ่จะอรงตามไอพนและชรริ่อเครรริ่องนตตั้น ๆ

7. เรรริ่มการททางานของคลตสเตอรล์

หลตงจากคอนฟปิกพรล้อมแลล้ว จะเลรอกหนถึริ่งโหนดใหล้เรรริ่มการททางานกก่อน ในทนริ่นนตั้เลรอกโหนด node1 เปป็นโหนดหลตก สตริ่ง

8. ตรวจสอบการททางานของระบบ

ดคบรรทตดทนริ่ระบทุคก่าตก่อไปนนตั้ 

9. เรรริ่มการททางานโหนดทนริ่เหลรอ 

สตริ่ง start mysql ตามปรกตรระบบจะเชรริ่อมตก่อเขล้าคลตสเตอรล์ทนริ่กทาหนดไวล้ในไฟลล์คอนฟปิก
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[mysqld]
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
query_cache_size=0
query_cache_type=0
bind-address=0.0.0.0
datadir=/var/lib/mysql
innodb_log_file_size=100M
innodb_file_per_table
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
wsrep_provider=/usr/lib64/galera/libgalera_smm.so
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.56.101,192.168.56.102,192.168.56.103"
wsrep_cluster_name='galera_cluster'
wsrep_node_address='192.168.56.101'
wsrep_node_name='node1'
wsrep_sst_method=rsync
wsrep_sst_auth=repl_user:password

sudo /etc/init.d/mysql start --wsrep-new-cluster

service mysql start

SHOW STATUS LIKE 'wsrep_%';

wsrep_local_state_comment | Synced 
wsrep_incoming_addresses  | 192.168.56.101:3306 
wsrep_cluster_size        | 1 
wsrep_ready               | ON 
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