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BTRFS

B-tree architektura 

Copy –on-write

Oracle 2007

GPL licence

https://btrfs.wiki.kernel.org



Stále „alfa“ (nestabilní)

Fsck chybí (snad v Kernel 3.2)

Scrubbing

Potvrzeno a započato
Rychlý offline fsck

IO priority

RAID-5, RAID-6

Online RAID konfigurace

Alternativní checksum algoritmy

Time slider

Nepotvrzeno
Online fsck

NFS

Hybrid storage

Online připojení disku

Obnova skupiny bloku

Stav vývoje



Výhody
Max velikost souboru 264 = 16 EiB

Efektivní ukládání malých souborů

Efekt.indexování adresářů

Dynamicky alokované inody

Zapisovatelné snapshoty

Podsvazky

Vestavěný RAID 0,1,10

Checksum – několik algoritmů

SSD optimalizace 

Online grow, schrink

CRFS

Rychlý offline fsck

Nevýhody
Nestabilní

Mladý fs

Možná ztráta dat

Fsck zatím neimplementováno

Read-only snapshoty  ve vývoji

Limity
Max velikost souboru 16 EiB

Max počet souborů 264 

Max délka názvu souboru 255 
bajtů (délka jména)

Max velikost svazku 16  EiB

BTRFS



1. Stažení zdrojových kódů + btrfs-progs, rozbalení a kompilace, 
naformátování disku

2. Využít distribuci s implicitní podporou btrfs – snazší ;)

Distribuce
Fedora 16
OpenSuse od 11.3
Ubuntu od 10.10

Návody
https://wiki.archlinux.org/index.php/Installing_on_Btrfs_root
http://www.linuxbsdos.com/2010/11/13/how-to-install-linux-mint-10-on-a-btrfs-file-system/
http://www.linuxbsdos.com/2011/05/30/how-to-install-linux-mint-11-on-a-btrfs-file-system/
http://www.linuxbsdos.com/2011/11/16/install-fedora-16-on-an-encrypted-btrfs-file-system/
http://www.youtube.com/watch?v=g7BgNBhv7jU

Formát
mkfs.btrfs /pokus/mydisks/btrfs1
mkfs.btrfs /pokus/mydisks/btrfs2
Možnost sloučení

Instalace, distribuce



Obsahuje položky seřazeny dle 136 bit klíče

Skládá se ze tří typů struktur na disku: 
Hlaviček bloků, klíčů a položek

Struktura

Inody

Uloženy v „struct btrfs_inode_item „ s offsetem=0 a hodnotou typu = 1 v klíči
Btrs si drží nejvyšší objectId a vždy vrací +1 při vytvoření souboru
Btrfs podporuje  mnoho stromů. Stromy jsou očíslovány 5,256,257. Objekty 
uvnitř podsvazku si drží jejich číslo v inodu



Pouze pro root 

COW

Téměř neomezené
množství

Zabírá pouze nezbytné
místo

Snapshots 1



btrfs subvolume set-default 258 prvni
btrfs subvolume snapshot /Pokus snapFirst
btrfs subvolume set-default 5 /

Delete:
sudo btrfs subvolume delete prvni/

Snapshots 2



cp –reflink=auto
Pokud system „reflink“ neumí, vytvoří se standardní kopie
Podobnost snapshotům

Deduplikace



Nemělo by být třeba , COW ;)

Pokud dojde k výpadku sítě , ztráta úkolů cca max. posledních 30 sek.

V souboru btrfs-zero-log

Obnova:
Build a spuštění btrfs-zero-log tool

make btrfs-zero-log

sudo btrfs-zero-log /dev/sda1

Journal



Zatím neimplementováno

Flexibilní koncept

Přidělené podsvazky

Každý uživatel jeden podsvazek

Imitace disk.oddílu

Online zvětšení

Qgroups <level>/<id>
Referované množství místa

Exkluzivní množství místa

User quotas



Zatím neimplementováno, stále ve vývoji

FSCK, /lost+found



Implementováno a možnost rozšíření/zmenšení za běhu

Grow, schrink 



Původně primárně pro rotační HDD
Na serveru Phoronix test v 2009/05 , kde btrfs s SSD pomalejší
Nyní mnoho optimalizací ve vývoji
Předpokládá se zrychlení souborového systému

Plán optimalizací:
Vysoké IOPs SSD
Uživatelské SSD
Optimalizace pro jediný disk
Hybridní disky
Ukládání vytížených kritických rozsahů na SSD
Metadata
fsync log
Přesun na pomalejší a větší disky po „vychladnutí“ dat

BTRFS a SSD?



Benchmark – vytváření souborů:
Ext4 hledá ve velkém prostoru disku
XFS prochází místa na disku rovnoměrně a přímočaře
XFS a Ext4 vykazují velkou log aktivitu
Btrfs sekvenčně zapisuje a někdy náhodně čte

BTRFS a SSD?



Budoucnost souborových systému pro Linux

Unikátnost

Velký vývoj a optimalizace

Bugy

Rozšíření do distribucí

User friendly

Závěr



Děkuji za pozornost


