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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá monitorovacími systémy a sběrem dat do
těchto systémů. V teoretické části jsou rozebírány odborné termíny a prin-
cipy monitorování stavu služeb a systémů, což následně slouží k seznámení
s existujícími nástroji určenými ke sběru, ukládání či zobrazování monitoro-
vaných dat. Po rozboru nástrojů určených pro sběr a uložení dat se nachází
v odpovídající kapitole porovnání jejich vlastností. Praktická část má pak
za cíl realizovat nástroj určený pro sběr časově uspořádaných dat v reálném
čase, který bude nasbíraná data zasílat do vybraných úložišť. Mezi hlavní vý-
hody nástroje patří sběr jak číselných, tak i textových a strukturovaných dat
v reálném čase a paralelní ukládání dat do vícero úložišť zároveň za pomoci
modularizace nástroje. Nástroj je realizován s ohledem na univerzálnost a bu-
doucí rozšiřitelnost. V textu se poté nachází detailní popis realizace tohoto
nástroje, který je následován jeho uživatelskou dokumentací. V závěru textu
je pak uvedeno zhodnocení jeho užitečnosti po nasazení v reálném prostředí.

Klíčová slova monitorovací systémy; časově uspořádaná data; reálný čas;
monitorování stavu služeb, systémů a hardwaru; nástroj pro sběr dat; univer-
zalita; modularita; Linux; Perl
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Abstract

This Bachelor’s thesis deals with monitoring systems and data collection for
these systems. The theoretical part focuses on technical terms and principles
of monitoring the state of services and systems, and it is used to familiarize the
reader with existing tools designed to collect, store or display monitored data.
After analysis of the tools used for the data collecting and storing a compari-
sion of their properties in corresponding chapters is described. The practical
part aims to implement a tool which is designed to collect time-series data
in real time and send these data to selected storages. Among the benefits of
this tool are collection of numerical, textual and structured data in real-time
and parallel storage of data in multiple storages, which is achieved by modu-
larization of this tool. The tool is implemented with respect to the possible
future expandability and versatility. After that, the text contains a detailed
description of the implementation and user documentation of this tool. At
the end of this thesis reader can find an evaluation of the usefulness of the
implemented tool after deployment in a real environment.

Keywords monitoring systems; time series; real-time; services, system and
hardware monitoring; data collecting tool; universality; modularity; Linux;
Perl
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Úvod

Ve firmách zabývajících se provozováním rozličných služeb na serverech je jed-
nou z nejdůležitějších složek práce zaměstnanců kontrola a údržba všech pro-
gramů, operačních systémů a fyzických serverů, na kterých jsou tyto služby
provozovány. Nejčastěji je toto odvětví práce označováno, pomocí anglického
výrazu, jako monitoring nebo, pomocí počeštěného ekvivalentu, jako monito-
rování. Existuje mnoho systémů zaměřených na monitorování, je však důležité,
pro jaké účely jsou navrženy a co dokáží zprostředkovat. Tyto systémy mů-
žeme rozdělit na základě jejich určení a jejich přístupu k nakládání s monito-
rovanými daty. Jednou z kategorií jsou systémy určené pro aktivní monitoro-
vání stavu služeb na serverech. V praxi jsou tyto systémy častěji označované
jako oznamovací systémy. Oznamovací systémy aktivně zjišťují možné pro-
blémy pomocí definovaných pravidel nebo podle rozličných algoritmů pro vy-
hledávání anomálií. Následně pak informují o nastalých událostech na předem
určených kanálech, jako jsou emaily, SMS zprávy a jiné. Oproti tomu pasivní
neboli grafové monitorovací systémy slouží spíše k ukládání historie monito-
rovaných hodnot a k jejich následnému zobrazování a analyzování za účelem
dohledání problémů, jež se staly v minulosti. V praxi se pak ve většině případů
využívá jedna z kombinací obou systémů tak, aby se pokryl veškerý dohled
nad stavem provozovaných služeb.

S rostoucím počtem serverů, a tím pádem i služeb, které se na těchto serve-
rech nachází, roste i časová náročnost údržby nejen těchto služeb a serverů, ale
i samotné funkčnosti monitorování. Proto je velice důležité, aby se při výběru
monitorovacího systému braly v potaz dva důležité aspekty. Jednak jeho jed-
noduchá administrace a správa, tak aby správcům systému nenarůstala práce
na jeho údržbu. Dále pak schopnost zvládnout odbavit adekvátní počet moni-
torovaných dat ze serverů. S rostoucím počtem serverů a na nich sledovaných
informací se musí vybraný monitorovací systém zvládnout vypořádat.

Dalším důležitým aspektem, který je potřeba si předem promyslet, je ča-
sový interval v jakém chceme mít dané hodnoty monitorovány. Trendem
posledních let je mít data dostupná ke zpracování v reálném čase, nebo-li
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Úvod

real-time. Dříve postačovalo získávat tato data například každých pět minut,
což v některých případech stále může postačovat. Není to však vhodné na-
příklad pro firmy, které se živí zprostředkováváním dat svým uživatelům s co
nejmenším zpožděním. Tyto firmy chtějí své služby zkvalitňovat, zrychlovat
a dosahovat teoreticky bezvýpadkového provozu. Je proto pro ně důležité vě-
dět, co se děje na serverech v každé sekundě provozu jejich služeb, což jim
zprostředkovávají právě oznamovací monitorovací systémy. V případě grafo-
vých monitorovacích systémů, které si uchovávají zachycené hodnoty, je sběr
dat každou sekundu užitečný pro situace, kdy je potřeba dohledat problémové
události. Tyto události se mohou vyskytovat pouze v krátkých okamžicích
a v případě většího intervalu sběru dat je tedy větší pravděpodobnost jejich
minutí. Proto i pro grafové monitorovací systémy dává smysl mít interval sběru
dat co nejmenší. Některé systémy umožňují i daleko vyšší časovou granularitu,
než je jedna sekunda. Nicméně pro převážnou většinu případů jsou kroky po
jednotlivých sekundách v mnoha ohledech dostačující.

Nasazení a správa monitorování stavu služeb a serverů se převážně skládá
z neustálého doplňování a aktualizování seznamu sledovaných dat, určování
jejich priority pro chod služeb a případného odlaďování pravidel pro oznamo-
vání problémových událostí. Při analyzování dat je pak potřeba se zabývat
správnou interpretací monitorovaných dat, například pomocí grafů. Je velice
důležité znát význam toho, co která hodnota reprezentuje a uvědomovat si sou-
vislosti, které existují mezi těmito hodnotami. Monitorování slouží převážně
pro dohled nad stavem produkčních serverů a služeb. Dohled nad jednotkami
až desítkami serverů zvládneme obstarat bez problémů vlastními silami. Avšak
přesahuje-li počet provozovaných serverů stovky až tisíce, je nevyhnutelné
se zaobírat kvalitním monitorovacím systémem.

Téma a zadání této bakalářské práce jsem si vybral z důvodu využití v mém
současném zaměstnání. Často se zabývám tím, jakým způsobem dobře navrh-
nout efektivní a účinné řešení monitorovacího systému, výhodami a nevýho-
dami různých monitorovacích systémů a aktuální potřebou vytvořit vlastní
implementaci nástroje určeného pro sběr dat pro tyto monitorovací systémy.
Dlouhou dobu jsem nemohl nalézt vhodný nástroj, který by vyhovoval spe-
cifickým účelům monitorování stavu služeb a serverů v naší firmě. Realizace
praktické části bude proto využita pro potřeby mého zaměstnavatele, firmu
Livesport s.r.o.

Na začátku teoretické části této bakalářské práce se seznámíme s odbor-
nými termíny a postupy, které je potřeba znát pro pochopení širšího kontextu
daného tématu. Dále si vymezíme požadované vlastnosti nástroje určeného
pro sběr dat, jehož vytvoření je cílem této práce. Poté se seznámíme jak
s existujícími alternativami tohoto nástroje, tak i s dalšími nástroji a sys-
témy, které mají souvislost s daným tématem. Nakonec si popíšeme samotnou
implementaci tohoto nástroje, seznámíme se s jeho uživatelskou dokumentací
a zhodnotíme jeho využití v praxi.
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Kapitola 1
Obecné pojmy a principy práce

s časově uspořádanými
a číselnými daty

V této kapitole se seznámíme s obecnými termíny a přiblížíme si problematiku,
která je spjatá s monitorováním počítačových systémů. Monitorování počíta-
čových systémů je dosaženo pomocí zaznamenávání časově uspořádaných dat.
Časově uspořádaná data jsou volným překladem pro time series data. Přes-
ným překladem pro time series jsou časové řady, avšak v textu této práce budu
používat zmíněný pojem časově uspořádaná data, z důvodu lepšího vyjádření
významu pro účely této práce. Časově uspořádaná data jsou data, u kterých je
důležité, v jakém konkrétním čase byla zaznamenána. Jestliže jsme schopni zís-
kat z těchto dat číselné hodnoty a tyto hodnoty uchovat ve všech okamžicích,
můžeme je pak následně podrobovat detailnějšímu analyzování a vykreslování
v podobě grafů. Monitorovací systémy pracují převážně s číselnými hodnotami.
Existují však i specializované systémy, které umějí zpracovávat libovolný tex-
tový vstup. Text této bakalářské práce se však zaměřuje převážně na časově
uspořádaná a číselná data.

Velice důležitým pojmem okolo monitorování časově uspořádaných a čísel-
ných dat je takzvaná metrika. Metrika je pojem, jenž označuje jednu moni-
torovanou, v čase se měnící informaci. Metrika se dá přirovnat v terminologii
programovacích jazyků k proměnné. Rozdílem je však to, že zatímco pro-
měnná slouží k uchování jedné konkrétní hodnoty v daném okamžiku, tak
metrika je spíše obecným pojmenováním pro číselnou posloupnost hodnot,
které mají společný původ. Další paralelou mezi proměnnou a metrikou je
jejich svázanost s objektem. V objektově orientovaných programovacích jazy-
cích má každá instance třídy své instanční proměnné. Ve světě monitorovacích
systémů je tímto přirovnáním myšlena vazba metriky na konkrétní instanci
monitorované služby, programu či serveru. Jako příklad metriky bych uvedl
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monitorování počtu navázaných spojení v operačním systému, což může být
reprezentováno pomocí metriky “system.network.connections“. Při dotazování
se na tuto metriku pro jednotlivé servery získáme aktuální stav napříč těmito
servery, podle něhož můžeme například dohledat zdroj problémů v síti. Jak
je vidět na příkladu pojmenování metriky, byla použita tečka pro oddělování
slov. To nám umožňuje třídit metriky do hierarchie kategorií, která usnadňuje
vyhledání a identifikaci konkrétních metrik. V uvedeném příkladu je hlavní
kategorie pojmenovaná jako system. Do této kategorie by měly spadat pouze
metriky, které se týkají celého operačního systému. Kategorie system následně
obsahuje podkategorii network, která, jak se dá očekávat, obsahuje pouze met-
riky spjaté s počítačovou sítí daného operačního systému. Poslední částí názvu
metriky je connections, která určuje již konkrétní metriku. Každý monitoro-
vací systém má své konvence a pravidla pro pojmenovávání metrik. V článku
autora Matta Aimonetti [3] a v článku Alexise Lê-Quôc [44] je doporučuváno,
aby pojmenování metrik bylo co nejvíce sebe-vysvětlující a jednoznačné. Ta-
kovéto pojmenování usnadňuje a hlavně urychluje dohledání zdroje problémů
prostřednictvím názvů jednotlivých metrik. Metriky můžeme významově roz-
dělit na dvě skupiny, přičemž metriky z první skupiny sledují prostředky pod-
půrných systémů a metriky z druhé skupiny sledují funkční stav provozované
služby či aplikace. První skupina obsahuje metriky, které vyjadřují například
zátěž procesoru, využití paměti či obsazenost disku. Do druhé skupiny pak
spadají například metriky pro počet návštěvníku webové stránky, latenci na-
čtení webové stránky či počet chybových hlášek zaznamenaných při běhu apli-
kace. [28, 44, 45]

Některé monitorovací systémy umožňují nejen pouhý sběr metrik, ale i za-
znamenávání takzvaných událostí [32], anglicky events nebo annotations. Za-
tímco metriky jsou sbírány nepřetržitě, události jsou sbírány pouze v oka-
mžicích, o kterých si správce systému chce zachovat záznam. Jako příklady
událostí bych uvedl nasazení nové verze kódu do produkčního provozu, zařa-
zení nebo vyřazení serveru v produkčním prostředí či automaticky generované
záznamy o výjimečných situacích. [44]

Jak jsme si již částečně přiblížili v úvodu, monitorování stavu služeb v re-
álném čase je v dnešní době velice vyhledávanou a důležitou vlastností mo-
nitorovacích systémů, která je realizována převážně pomocí sběru dat každou
sekundu. Píše se o tom v knize “The Practice of System and Network Admi-
nistration“ [43] v kapitole č. 22, která se věnuje monitorování služeb. To však
neznamená, že tato data budou okamžitě vidět na výstupu. Musí se počítat se
zpožděním v lepším případě několika sekund, v tom horším až desítek sekund.
Záleží na výkonnosti a propustnosti hardwaru a na rychlosti zpracování dat
jednotlivými prvky monitorovacího systému. Nějaký čas zabere vlastní sběr
dat. V případě sběru dat po jednotlivých sekundách by tento čas neměl překro-
čit jednu sekundu. Další prodlení pak nastává při odeslání skrz infrastrukturní
síť, zpracování monitorovacím systémem, samotné uložení do perzistentního
úložiště a nakonec získání dat z úložiště pro potřeby zobrazení na výstupu. Do
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celého tohoto procesu mohou zasahovat různé negativní vlivy, jako například
přetížení sítě, vytížení serverů nebo zahlcení monitorovacího systému. Proto
je monitorování stavu služeb v reálném čase velice náročné nejen na výkonnost
hardwaru, ale i na údržbu všech prvků, které do tohoto procesu zasahují.

Dalším činitelem, jenž velice ovlivňuje zátěž monitorovacího systému, je
počet sledovaných metrik na jednotlivých serverech. Je tedy důležité se při
sestavování seznamu sledovaných metrik zamyslet nad jejich užitečností. Na-
příklad je vysoce důležité sledovat zatížení procesoru na serveru. Ale je otáz-
kou, zda-li je pro nás přínosná informace o zatížení jednotlivých jader daného
procesoru. Dále je při určování důležitosti a smyslu metriky pro monitorování
podstatné, zda-li je či není monitorovaný program nebo server redundantní.
Pojem redundance v tomto kontextu znamená, že daný program nebo server
existuje ve více instancích, které zajišťují společně běh poskytované služby
a výpadek jednoho z těchto výskytů tak neovlivní stabilitu celé služby. Jako
příklad bych mohl uvést vícero webových serverů obstarávajících běh stejné
webové stránky. V tomto případě nejspíš budeme chtít znát stav využívání
hardwaru u jednotlivých webových serverů, ale už nás nebude zajímat napří-
klad to, ze kterého serveru pocházejí počty navštívení jednotlivých webových
stránek. Pokud však nemáme hlubší znalosti o monitorovaném objektu, je lepší
monitorovat raději více než méně. [44, 45]

Pro určení konkrétního okamžiku v čase se používá takzvaná časová
značka, jež je známější pod anglickým názvem timestamp. Časová značka je
nejčastěji vyjádřena za pomoci data a času. Pro zachycení přesnějšího oka-
mžiku je možné k časové značce přidat zlomek sekundy. V operačních sys-
témech založených na Unixu se převážně používá takzvaný unix timestamp.
Ten je definován jako počet uplynulých sekund od ustanovení koordinovaného
světového času 1. ledna 1970 v 00:00:00. Do unix timestampu se nezapočítá-
vají přestupné sekundy. V monitorovacích nástrojích se využívá časové značky
pro určení okamžiku, ve kterém byla zachycena konkrétní hodnota sledované
metriky. [1]

Hodnoty monitorovaných metrik reprezentují ve většině případů konkrétní
naměřený stav. Vynesením nasbíraných hodnot dané metriky do grafu získáme
představu o jejím průběhu v čase. Hodnoty, které jsou použity rovnou pro vy-
kreslení grafu, jsou někdy pojmenovávány anglickým výrazem gauge. Existuje
však ještě jeden typ hodnot, u kterého je potřeba nejdříve provést transfor-
maci. Jedná se o hodnoty, které udávají absolutní hodnotu od počátku běhu
monitorované služby. V anglickém jazyce se používají pro pojmenování tako-
véto hodnoty výrazy jako rate, derivates, delta, counter a jiné. V tomto případě
konkrétní naměřené hodnoty nemají velkou informační hodnotu. Vypočtením
rozdílu mezi aktuální a předešlou hodnotou získáme daný přírůstek, který pak
již lze použít pro potřeby vykreslení grafu. Pro porovnání těchto dvou typů
hodnot bych zde uvedl pár příkladů. Jedním z nich může být měření teploty
pomocí čidel, které je nutné zpracovávat pomocí typu gauge, jelikož hodnota
uvádí daný stav. Stejně tak například monitorování zabraného místa na disku
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či obsazenosti paměti. Naproti tomu třeba sledování počtu provedených do-
tazů nad MySQL databází nebo počtu odeslaných paketů ze systému je nutné
zpracovat jako přírůstkové hodnoty. [24, 14]

Monitorování stavu služeb a serverů je rozsáhlé téma, které však nemá
žádné standardy a definované postupy. Způsobeno je to převážně tím, že každé
nasazení monitorovacího systému má svá specifika a vlastní potřeby. Monito-
rování jako celek lze rozložit na následující čtyři části, kterými se podrobněji
budeme zabývat v následujících podkapitolách.

1. zdroj dat (kap. 1.1) - z čeho se monitorovaná data získávají
2. sběr dat (kap. 1.2) - jakým způsobem se monitorovaná data získávají
3. uložení dat (kap. 1.3) - kam jsou monitorovaná data ukládána
4. využití dat (kap. 1.4) - jakým způsobem jsou data reprezentována či

jinak zpracovávána

1.1 Zdroje dat

Zdrojem dat pro monitorovaní bývá převážně nějaký program, který zpro-
středkovává statistiky buď o svém běhu nebo o komponentách hardwaru, které
tuto možnost nemají. Pro představu si uvedeme pár příkladů. Běžící proces
MySQL databáze zprostředkovává statistiky o svém běhu při zadání příkazů
“SHOW GLOBAL STATUS“, “SHOW PROCESSLIST“, “SHOW SLAVE
STATUS“ a mnoha dalších ([92] kap. 13). Webový server Apache umožňuje zís-
kávat data o sobě prostřednictvím speciální webové stránky dostupné na url
http://localhost/server-status [68]. Statistiky o hardwaru, na kterém
běží operační systém Linux, zprostředkovává samotné Linuxové jádro (ang-
licky kernel) za pomoci různých souborů s pevně definovaným formátem nebo
prostřednictvím specializovaných programů. Příklady linuxových zdrojů dat
jsou zobrazeny na obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Na obrázku jsou ukázány linuxové zdroje dat v podobě souboru
“/proc/loadavg“, který slouží pro poskytování informací o aktuálním vytížení
systému, a nástroje free, který slouží pro zjištění aktuálního využití paměti
RAM.
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1.2 Sběr dat

Nástroje určené pro sběr dat pro monitorovací systémy se v terminologii mo-
nitorování počítačových systémů nazývají mnoha různými názvy. Pro pojme-
nování těchto nástrojů se ve většině případů používají anglické výrazy, jako
například data collector, poller, exporter, agent a jiné. V následném textu
bude pro účely obecného pojmenování nástroje určeného pro sběr dat použí-
ván výraz data collector. Data collectory jsou realizovány převážně v podobě
neustále běžícího procesu. Tyto procesy získávají data mnoha různými způ-
soby. Mohou je získávat přímo od zdroje dat (například jiný běžící proces či
textový soubor) nebo skrze spouštění různých skriptů. Další variantou je vy-
užití různých monitorovacích protokolů, jakými jsou například SNMP nebo
RMON protokol [11].

U sběru dat je nutné brát ohled na zatížení monitorovaného serveru. Výkon
těchto serverů je natolik “drahý“, aby jím nebylo mrháno pro účely samotného
sběru dat. Jinak řečeno, servery by se měly zabývat hlavně tím, pro co byly
určeny. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na optimalizaci sběru dat.
Výběr rychlého programovacího jazyka, použití efektivních algoritmů, zabez-
pečení, že data collector nebude zasahovat a ovlivňovat běh monitorovaných
věcí a jiné další aspekty je potřeba mít na mysli při vytváření data collectoru.

Data collectory musí v každém cyklu sběru hodnot stihnout získat data
od zdroje, přetransformovat je na jednotný formát v podobě číselných hodnot
a nakonec je odeslat monitorovacímu systému. Dále je nutné ošetřit výpadky
spojení a jeho opětovné navázání při komunikaci se zdrojem dat. Dále v pří-
padech, kdy je monitorovaná služba přetížená a získání dat je kvůli tomu
zpomalené, je potřeba řešit limitování času potřebného pro získání těchto dat.
Po získání dat od zdroje je nutná jejich transformace na číselné hodnoty, což
je nejčastěji zajištěno pomocí parsování textu. Zde je potřeba nejčastěji řešit
validaci formátu daného textu a výskyt požadovaných informací v něm. Na
konci průběhu sběru dat, jak již bylo zmiňováno, je potřeba odeslat nasbírané
hodnoty monitorovacímu systému. Situace je podobná jako při získávání dat
od zdroje. Při odesílání dat rozdílným monitorovacím systémům je potřeba
tato data odesílat různými způsoby a v rozdílných formátech v závislosti na
tom, co který monitorovací systém vyžaduje.

Sběr dat pro monitorovací systémy může být realizován různými způ-
soby. Nejzákladnější rozdělení je na centralizovaný a decentralizovaný sběr
dat. V terminologii okolo sběru dat se často nazývají tyto dva přístupy anglic-
kými výrazy jako push (decentralizovaný) a pull (centralizovaný) [54]. Cent-
ralizovaný sběr dat funguje na principu aktivního dotazování o monitorovaná
data monitorujícím systémem. Jinými slovy, monitorovací systém si řekne mo-
nitorované službě o požadovaná data a monitorovací služba se mu je pokusí
zprostředkovat. Decentralizovaný sběr dat naproti tomu přenáší zodpovědnost
o sběru dat z monitorujícího systému na jakéhosi monitorujícího prostřed-
níka, případně samotnou monitorovanou službu. V případě monitorujícího
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prostředníka, který je převážně umístěn na stejném serveru jako je monitoro-
vaná služba, jsou nároky na sběr dat přesunuty z monitorujícího systému na
daný server. Tedy informace o tom, co a kde se má monitorovat se přesunuly z
jednoho centrálního místa na jednotlivé monitorované servery. Což zapříčiňuje
rozložení výkonu a tedy umožňuje získat větší množství metrik, než v případě
centralizovaného řešení.

Jako příklad centralizovaného sběru dat bych uvedl takzvaný Spine poller
(kap. 2.2.1), využívaný monitorovacím systémem Cacti (kap. 2.5.1). Tento
data collector funguje tak, že se spustí proces s vícero vlákny a každé z těchto
vláken začne sekvenčně zpracovávat seznam sbíraných metrik. Po získání hod-
not je uloží do perzistentního úložiště pomocí nástroje RRDTool (kap. 2.3.1).
Každá ze sbíraných hodnot může být získána rozdílným způsobem. Někdy je
to pomocí jednoduchých externích skriptů, jindy prostřednictvím vnitřního
nástroje pracujícím s XML soubory, nejčastěji však pomocí SNMP protokolu.
Mezi centralizované monitorovací systémy můžeme zařadit jednak již zmíněné
Cacti, ale i další, jako například Nagios (kap. 2.5.6), Graphite (kap. 2.5.2)
a jiné.

U decentralizovaného sběru dat je situace rozdílná. Díky tomu, že každý
z data collectorů je nezávislou jednotkou, která má informace o sbíraných
metrikách u sebe, je možné tyto data collectory zpřístupnit vícero monito-
rovacím systémům. Jedná se tedy převážně o samostatně dostupné nástroje,
které modulárně implementují různé způsoby zasílání či ukládání dat. Data
collectory umístěné mimo monitorovací systém ve většině případů sbírají data
pouze o serveru, na kterém se nacházejí. V některých případech je však možné
je použít i pro sběr dat o jiných serverech či zařízeních. To je užitečné v pří-
padech, kdy nelze provozovat data collector na daném zařízení, ale zařízení
i přesto o sobě zprostředkovává monitorovatelné informace. Jako příklad ta-
kovýchto zařízení bych uvedl například datové switche nebo PDU zásuvky.
Rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným sběrem dat jsou znázor-
něny na obrázku 1.2.

Existují i různé kombinace mezi centralizovaným a decentralizovaným sbě-
rem dat. Jedním takovým příkladem je sběr dat pro monitorovací systém Pro-
metheus (kap. 2.5.3). Ten si aktivně říká o data takzvaným exporterům, které
běží mimo monitorovací systém. Exportery požadovaná data posbírají a zašlou
monitorovacímu systému. Problém u monitorovacích systémů, které si aktivně
říkají o data, je svázanost data collectoru s monitorovacím systémem. Je to
dáno tím, že data collector je vytvořený přímo pro potřeby monitorovacího
systému. Při vývoji takovéhoto monitorovacího systému pak dochází i k úpra-
vám data collectoru, což způsobuje nekompatibilitu s ostatními monitorovací
systémy, které ho využívají.
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Obrázek 1.2: Obrázek zobrazující rozdíl mezi centralizovaným a decentralizo-
vaným sběrem dat. 1

1.3 Uložení dat
Ukládání dat je realizováno pomocí databází určených na uchovávání časově
uspořádaných a číselných posloupností, takzvaných time series databází. V
dnešní době takto specializovaných databází existuje již celá řada. Vysoký
nárůst výkonu hardwaru a zrychlující se vývoj v oblasti zpracování velkého
objemu dat, známého také pod pojmem big data [15], vytváří vhodné pod-
mínky pro rozvoj těchto databází.

U většiny monitorovacích systémů je nejvýrazněji limitujícím prvkem v mo-
nitorování velkého počtu hodnot samotná databáze. Ta má na starosti příjem
dat, jejich validaci, případně aplikování transformačních funkcí a nakonec ulo-
žení do vnitřní struktury databáze. Od počtu monitorovaných metrik na jed-
nom serveru a počtu serverů samotných se pak odvíjí požadavek na minimální

1Vytvořeno pomocí online nástroje Draw.io [38]
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počet hodnot, které musí databáze umět zpracovat za jednotku času. Pokud
se jedná o desítky až stovky zpracovávaných hodnot za sekundu, tak by s tím
neměla mít žádná z dostupných databází problém. Avšak jedná-li se o po-
čty přesahující desítky až stovky tisíc zpracovávaných hodnot za sekundu, tak
je již potřeba se podrobněji podívat na vlastnosti a výkonnost jednotlivých
databází a rozhodovat se podle toho. [2]

Jedna z vlastností, které se zaměřuje na řešení problému s výkonností
databází, je pojmenována jako horizontální škálovatelnost. Jedná se o vlast-
nost, která umožňuje rozložení zátěže a potřebného prostoru úložiště na vícero
serverů, nebo-li do takzvaného clusteru. Škálovatelnost databází pro časově
uspořádaná a číselná data je detailněji rozebírána a benchmarkována v článku
“Scalability and Robustness of Time-Series Databases for Cloud-Native Moni-
toring of Industrial Processes“ [26]. Dalším důležitým pojmem okolo vyspělých
clusterových databází je takzvaná vysoká dostupnost, v angličtině high availa-
bility, která vyjadřuje spolehlivost systému. Vysoká dostupnost je zajišťována
mnoha způsoby. Jedním z těchto způsobů je redundance serverů uvnitř clus-
teru. Tato vlastnost umožňuje při výpadku jednoho či více serverů v clusteru
to, že funkční servery jsou schopny převzít provoz vypadlých serverů na sebe.
Provozovaná databáze je díky této vlastnosti schopna automaticky fungovat
dále. Pokud však databáze není schopna zprostředkovat vysokou dostupnost
vlastní funkcionalitou, je dalším způsobem, jak dosáhnout bezvýpadkového
stavu databáze, duplikování celého databázového systému. Toho se docílí za-
pisováním dat do dvou běžících instancí databáze, umístěných na rozdílných
serverech. K tomu je však zapotřebí dvojnásobného počtu serverů s tím, že
ztrácíme možnost rozprostření výkonu mezi tyto servery. Tyto a další poža-
davky na databáze určené pro časově uspořádaná a číselná data diskutuje na
svém blogu Baron Schwartz [64].

Naprostá většina moderních databází určených pro časově uspořádaná a čí-
selná data dovoluje ukládání hodnot s vlastními metadaty, v terminologii okolo
těchto databází častěji nazývané anglickým výrazem tags. Dříve však bylo
standardem identifikování konkrétní hodnoty pouze za pomoci názvu met-
riky, časového razítka a identifikátoru zdroje. Tento přístup uložení hodnot
postačuje v případě, kdy není potřeba znát více informací o jednotlivých hod-
notách. Pokud ale chceme filtrovat napříč hodnotami jedné metriky, případně
pomocí hrubšího filtrování sumarizovat hodnoty do jednoho celku, musíme
využít ukládání hodnot s metadaty. Metadata si v tomto případě lze předsta-
vit jako množinu textových dvojic. Každá tato dvojice je definována jako klíč
a hodnota klíče. [47, 63]

Pro lepší představu a vysvětlení uvedu na následujícím příkladu rozdíl
mezi ukládáním hodnot bez metadat a s nimi.
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metrika časové razítko identifikátor zdroje hodnota
mysql.proc.cmd 1488545958 sql1 10
mysql.proc.cmd 1488545958 sql2 2

Tabulka 1.1: Standartní identifikace hodnoty v databázi.

metrika časové razítko množina metadat hodnota
mysql.proc.cmd 1488545958 [ host=sql1 user=usr1 ] 3
mysql.proc.cmd 1488545958 [ host=sql1 user=usr2 ] 7
mysql.proc.cmd 1488545958 [ host=sql2 user=usr1 ] 2

Tabulka 1.2: Identifikace hodnoty v databázi za pomoci metadat.

Podle záznamů v tabulce 1.1 vidíme, že na serveru “sql1“ v danou sekundu
bylo v přehledu procesů MySQL databáze zaznamenáno 10 bežících dotazů
a na serveru “sql2“ 2 běžící dotazy. Žádné další informace, kromě celkového
počtu dotazů, nejsme z tohoto způsobu uložení dat schopni získat. Avšak ze
záznamů v tabulce 1.2 je již možné zjistit, že počet dotazů byl v daném oka-
mžiku pro uživatele “usr1“ na serveru “sql1“ roven 3. Pokud vynecháme při
dotazování specifikaci klíče “user“ s jeho hodnotou, jsme schopni zjistit in-
formaci o celkovém počtu dotazů na serveru “sql1“, kterou nám byl schopen
zprostředkovat i původní způsob uložení dat. Také jsme schopni získat infor-
maci o celkovém počtu dotazů napříč všemi servery vynecháním zároveň klíče
“host“ s jeho hodnotou; tento počet je roven 12. Jak jsme si nyní ukázali,
je práce s metadaty velice užitečnou funkcí moderních databází určených pro
časově uspořádaná a číselná data. Každá z těchto databází má svou vlastní
implementaci této funkce a tím pádem umožňuje rozdílné využití. Princip však
zůstává stejný u všech databází.

1.4 Zpracování a zobrazování dat
Zobrazování časově uspořádaných a číselných dat je nejčastěji realizováno za
pomoci jednoduchých čárových grafů. Z časových grafů lze snadno a rychle
získat představu o vývoji hodnot v daném časovém intervalu. Toho pak lze
využít pro nalezení problémových událostí, k přehledu o stavu služeb či k od-
hadování vývoje některých metrik.

V případě, že monitorovací systém obsahuje tisíce grafů, tak není v lid-
ských možnostech kontrolovat osobně všechny tyto grafy. Tento problém řeší
oznamovací monitorovací systémy, jak již bylo zmíněno v úvodu. Další mož-
ností je použití systému na automatickou detekci, případně predikci, anomálií.
Jinými slovy jsou tyto systémy určeny pro nalezení odchylek u metrik s před-
vídatelným průběhem chování. Anomáliemi jsou myšleny výskyty, kdy se mo-
nitorované hodnoty dostaly mimo povolené meze. Algoritmy používané pro
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vyhledávání těchto anomálií fungují na principu vytváření hraničního rozptylu
v závislosti na předchozím průběhu a nalezení těchto anomálií mimo prediko-
vaný rozptyl, jak je vidět na obrázku 1.3. Tyto systémy zastupují oznamovací
systémy v případech, kdy nelze hledat anomálie na základě pevně zadefinova-
ného rozptylu. [12]

Obrázek 1.3: Na obrázku je vidět vývoj monitorované metriky (modrá křivka),
její predikovaný rozptyl (šedá oblast) a nalezená anomálie (červený úsek).[13]

Při vykreslování grafů se pro seskupování vícero hodnot do jedné pro-
vádí jejich agregace prostřednictvím jedné z agregačních funkcí. V anglickém
jazyce se pro agregování hodnot někdy používá výraz downsampling. Agrego-
vání hodnot se využívá v situacích, kdy chceme zobrazit větší časový výsek
s vysokým počtem nasbíraných hodnot [83]. V případě, kdy bychom nepoužili
agregační funkci, by se zobrazovaný graf skládal z příliš vysokého počtu bodů.
Vysoký počet bodů by následně způsobil přetížení zařízení podílejících se na
vykreslení daného grafu. Těmito zařízeními je myšlen hlavně server, na kte-
rém běží monitorovací systém, a počítač, na kterém si tento graf zobrazujeme.
Pokud agregaci provádíme nad stále stejným časovým úsekem, projeví se nám
to zmenšením počtu vykreslovaných bodů v grafu. Agregace je prováděna po-
mocí definovaného agregačního kroku. Tento agregační krok specifikuje, kolik
sekund s danými hodnotami bude agregováno do jedné sekundy s jednou hod-
notou. Vliv agregace na data je předveden na obrázku 1.4. Mezi agregační
funkce patří například funkce, které vrací první nebo poslední hodnotu, po-
čet hodnot, minimální nebo maximální hodnotu, součet hodnot, průměrnou
hodnotu, modus, medián, percentil a jiné. [80, 34, 87]

Pokud není zdroj dat dostupný, v monitorovacím systému by tato infor-
mace měla být jednoznačně zobrazena například pomocí mezery v grafu. Ne-
doporučuje se reprezentovat nedostupnost zdroje dat například pomocí nuly či
jiné konstanty, jelikož nedostupnost dat by pak mohla být zaměněna s reálným
stavem, který může indikovat jiné problémy.
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Obrázek 1.4: Na obrázku je vidět rozdílný vliv agregace na zobrazovaná
data. Červená křivka reprezentuje původní data sebraná každou sekundu,
zelená křivka agregaci dat 2 sekundovým krokem a modrá křivka agregaci
dat 4 sekundovým krokem. Agregační funkcí u všech čar byl použit průměr.
Obrázek vytvořen ve webovém rozhraní databáze OpenTSDB (kap. 2.3.3).

Pro vykreslení grafů, nejen v podobě jednotlivých bodů, ale i v podobě spo-
jité funkce, nám slouží interpolace. Interpolace se dá vysvětlit jako nalezení
přibližných chybějících hodnot pomocí hodnot v okolních známých bodech.
Máme na výběr z více typů interpolací. Základní je takzvaná lineární interpo-
lace, která při vykreslování grafů vynášené hodnoty sousedících bodů propojí
úsečkami. Tato interpolace je nejčastěji využívanou interpolací díky své jed-
noduché implementaci, rychlosti zpracování dat a srozumitelnosti zobrazení
interpolovaných dat. Dalším typem interpolace je interpolace, která je nazý-
vána anglickým výrazem zero-order hold. Tato interpolace funguje tak, že je
použita v každém bodě grafu poslední naměřená hodnota do té doby, než se
narazí na další dostupnou hodnotu. Poslední zmiňovanou interpolací je polyno-
miální. Této interpolace se dosahuje použitím polynomu n-tého řádu. Ukázka
všech zde zmiňovaných interpolací je vyobrazena na obrázku 1.5. [80, 87]

Obrázek 1.5: V levém grafu [7] je zobrazena lineární interpolace, v prostředním
grafu je zobrazena zero-order hold interpolace a v levém grafu [8] je zobrazena
polynomiální interpolace.
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Kapitola 2
Analýza dostupných nástrojů

a monitorovacích systémů

V následujících podkapitolách se budeme zabývat požadavky na nástroj ur-
čený pro sběr dat, analýzou existujících nástrojů určených pro sběr dat a vy-
hodnocením vlastností těchto existujících nástrojů, které je shrnuto v ta-
bulce 2.1 a z kterého vyplyne potřeba realizovat vlastní nástroj pro sběr dat.
Dále následují podkapitoly, ve kterých se budeme zabývat analýzou databází
určených pro časově uspořádaná a číselná data, a porovnáním těchto databází
za účelem jejich výběru pro implementaci do realizovaného nástroje. Nako-
nec se podíváme na nástroje určené pro zobrazování časově uspořádaných dat
a monitorovací systémy jako celky.

2.1 Specifikace vlastností nástroje určeného pro
sběr časově uspořádaných dat

V této kapitole podrobně rozebereme specifikaci zadání pro praktickou část
této práce. Požadované vlastnosti nástroje, určeného pro sběr časově uspořá-
daných dat, byly specifikovány firmou Livesport s.r.o.

Tento nástroj musí provádět sběr dat každou sekundu, čehož by mělo být
dosaženo pomocí neustále běžícího procesu, takzvaného démona. Nástroj musí
využívat principu decentralizovaného sběru dat, tak aby bylo dosaženo vysoké
škálovatelnosti pro větší sítě a nezávislosti na monitorovacím systému. Dále
je od nástroje požadována schopnost modulárního přidávání nových typů úlo-
žišť. Následně nástroj musí umožňovat před svým spuštěním zvolení jednoho
či více úložišť do kterých budou sbíraná data ukládána. Při sběru hodnot pro
vybrané metriky by měl umožnit přidání metadat k těmto hodnotám v podobě
dvojice, sestávající se z klíče a jeho hodnoty.
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V průběhu vývoje nástroje byly přidány další požadavky rozšiřující funk-
cionalitu nástroje. Původně se mělo jednat o nástroj určený pouze pro sběr
číselných hodnot, avšak po detailnější analýze byl přidán požadavek na schop-
nost zpracovávat i textová a strukturovaná data. Tento požadavek byl přidán,
aby bylo možné sbírat informace například o seznamu aktivně běžících do-
tazů v textové podobě uvnitř MySQL serveru. Tato textová data jsou zasí-
lána do specializovaných fulltextových databází. Dalším přidaným požadav-
kem v průběhu vývoje nástroje byl i požadavek na jednorázový sběr dat, který
bude využíván externími aplikacemi pro odesílání vlastních dat do monitoro-
vacího systému. Mezi vlastnostmi, které má výsledný nástroj umět, se nachází
i bod s požadavkem na jednoduchou administraci nástroje. Tento požadavek
nelze objektivně použít při srovnání nástrojů, nebude tedy zahrnut do po-
pisu existujících nástrojů. Bude se brát v potaz, pouze během realizace vlast-
ního nástroje v praktické části této bakalářské práce. Dále bylo dohodnuto,
že by se mělo jednat o nástroj napsaný v některém skriptovacím jazyku, a to
hlavně kvůli snazšímu vývoji a úpravám přímo na monitorovaných serverech.

2.2 Nástroje určené pro sběr časově uspořádaných
dat

V následujících podkapitolách se seznámíme s některými existujícími nástroji,
které jsou určené pro sběr časově uspořádaných dat. Tyto nástroje nejsou
určeny pouze pro sběr číselných hodnot, ale některé z nich umožňují i sběr
textových a strukturovaných dat. Výběr se skládá z nejznámějších a nejvíce
rozšířených nástrojů. Tento výběr obsahuje, kromě jednoho případu, nástroje,
které jsou k dispozici volně ke stažení a s volně dostupnými zdrojovými kódy.
Pokud je nástroj součástí některého z monitorovacích systémů, tak je název
tohoto systému uveden v názvu podkapitoly v závorkách.

2.2.1 Spine (Cacti)

Spine je nástroj určený pro sběr dat, specificky vytvořený pro monitorovací
systém Cacti [69]. V terminologii, která je používána okolo Cacti, jsou ná-
stroje určené pro sběr dat nazývány jako takzvané pollery. Základním pollerem
je v Cacti skript “cmd.php“, který však má své hranice, co se týče rychlosti
sběru dat, a právě proto byla vyvinuta náhrada v podobě Spine polleru. Pro
docílení vysoké rychlosti sběru dat byl použit jazyk C s využitím POSIX vlá-
ken. Pro minimalizaci času získávání dat skrz protokol SNMP, který je v Cacti
systému hojně využívaný, jsou zdrojové kódy Spine polleru přímo napojeny
na knihovnu “net-snmp“. Spine poller je kvůli své jednoúčelovosti vyvíjen
pouze sporadicky, a to pouze pro potřeby Cacti systému. Není jej tedy možné
použít pro jiné monitorovací systémy. Nástroj Spine neumožňuje jednorázový
sběr dat, ani sběr textových dat a ani, kvůli architektuře celého monitorova-
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cího systému Cacti, sběr dat každou sekundu. Ve většině případů je sběr dat
spouštěn každou minutu či každých pět minut. [71, 70]

2.2.2 Carbon (Graphite)

Nástroj Carbon je sada několika démonů a skriptů, jež jsou součástí moni-
torovacího systému Graphite [72]. Tento nástroj není tak úplně data collec-
torem, ale zastává funkci pouhého prostředníka, který přeposílá přijatá data
do Graphite systému. Proto je nutné si vytvořit vlastní, anebo použít již exis-
tující, sběrací skripty. Tyto skripty však nejsou součástí nástroje Carbon.

Data přijatá nástrojem Carbon nejsou ihned odesílána, ale jsou po ur-
čitou dobu shromažďována v interní paměti nástroje. Tato vlastnost slouží
k tomu, aby mohl Graphite systém zobrazovat data v reálném čase, i když
je jeho interní databáze určená pro časově uspořádaná a číselná data zane-
prázdněna. Graphite systém se dotazuje o monitorovaná data jak své data-
báze, tak i Carbon nástroje. Po získání dat z obou zdrojů jsou tato data
sjednocena a zobrazena na výstupu. Sběr dat má na starosti proces skriptu
“carbon-agent.py“. Práci s nasbíranými a neodeslanými daty má na starosti
process skriptu “carbon-cache.py“. A o ukládání dat do databáze Graphite sys-
tému se pak stará proces skriptu “carbon-persister.py“. Kvůli své závislosti na
Graphite systému, který pracuje pouze s názvy metrik, nepodporuje Carbon
práci s metadaty. [75]

2.2.3 StatsD (Graphite)

StatsD je jednoduchý démon, určený pro získávání a následné přeposílání
aplikačních metrik do monitorovacího systému Graphite [72]. Napsaný je
v klientském programovacím jazyce Javascript, avšak běh samotného démona
je realizován pod serverovou platformou Node.js. StatsD získává data od uživa-
telských programů, které mu je zasílají za pomoci klientských knihoven. Tyto
knihovny jsou dostupné pro mnoho programovacích jazyků, díky čemuž má
StatsD podporu v těchto jazycích a je tedy snadné pro tento nástroj vytvářet
vlastní sběrací skripty. StatsD je kvůli své jednoduchosti a rozšířenosti podpo-
rován nejen Graphite systémem, ale i mnoha dalšími monitorovacími systémy,
jako jsou OpenTSDB, InfluxDB, Elasticsearch, Zabbix a mnoho dalších. I přes
to neumožňuje sběr metadat, což je vlastní zmiňovaným monitorvacím systé-
mům, o které je tento nástroj rozšířen. [21, 55]

2.2.4 Telegraf (InfluxDB)

Telegraf je nástroj napsaný v programovacím jazyce Go [27] a byl určený
pro sběr dat původně jen do databáze InfluxDB [33]. Následně byl však roz-
šířen o podporu dalších databází určených pro časově uspořádaná a číselná
data. Jeho hlavním cílem je modularita celého procesu sběru dat. Umož-
ňuje tedy uživatelům vytvářet vlastní pluginy (zásuvné moduly rozšiřující
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funkčnost) ovlivňující zpracování sbíraných dat. Tyto pluginy můžeme roz-
dělit do čtyř skupin. První skupinou jsou vstupní pluginy, které se starají
o sběr dat od zdrojů. Dále pluginy zaměřené na transformaci či filtrování me-
trik. Třetí skupinou jsou agregační pluginy, které se mají starat o definici
agregačních funkcí, které jsme probírali v kapitole 1.4. Poslední skupinou jsou
výstupní pluginy, které se starají o zasílání či zapisování hodnot do rozličných
úložišť. [35, 36]

2.2.5 Elasticsearch Beats (Elasticsearch)

Beats je, spíše než funkčním nástrojem, šablonou pro psaní specifických data
collectorů pro Elasticsearch [17] databázi. Je potřeba předem zmínit, že
Elasticsearch je hlavně fulltextový vyhledávač, který je schopen se chovat i jako
databáze zaměřená na časově uspořádaná a číselná data. Použitý programovací
jazyk je i v tomto případě jazyk Go.

Aktuálně je od vývojářů Beats dostupných pět data collectorů. Prvním
z nich je Metricbeat, který je zaměřený na sběr statistik o serveru, na kte-
rém je spuštěn. Metricbeat sbírá informace o operačním systému (dostupné
jsou verze pro Linux, Windows a Mac); do těchto informací spadají hodnoty
o využití CPU, paměti, souborovém systému či vytížení počítačové sítě. Me-
tricbeat dále sbírá detailní informace o každém běžícím procesu z pohledu
operačního systému, například informace o době běhu procesu či informace
o tom, kolik paměti a CPU každý z těchto procesů využívá. Pomocí modulů
pro Metricbeat je pak možné zapnout sběr interních statistik o různých progra-
mech běžících na daném systému. Dostupné jsou moduly pro Apache, MySQL
a mnoho dalších programů. Druhým data collectorem je Filebeat, který se za-
měřuje na sběr a zpracování textových záznamů z logů. Třetím je Packetbeat,
jenž je určený k analyzování síťové komunikace zprostředkovávané různými
síťovými protokoly, jakými jsou například HTTP, ICMP či DNS protokol.
Předposledním oficiálním data collectorem je Heartbeat, který slouží pro zjiš-
ťování informací o dostupnosti zařízení či služeb. A posledním oficiálním data
collectorem je Winlogbeat, který se zabývá, jak již název napovídá, sběrem
informací uvnitř operačního systému Windows. Existuje mnoho dalších uži-
vatelských Beats data collectorů. Problémem všech oficiálních i neoficiálních
Beats data collectorů je jejich svázanost s Elasticsearch databází. [16]

2.2.6 Prometheus Exporters (Prometheus)

Monitorovací systém Prometheus [57] má také svůj způsob sběru dat,
a to pomocí takzvaných Exporterů. Převážná většina těchto jednotlivých
Exporterů je napsána v jazyce Go. Jak už bylo zmíněno v kapitole 1.3, mo-
nitorovací systém Prometheus sbírá data prostřednictvím zasílání požadavků
na sběr jednotlivým exporterům. Tyto exportéry pak spouští data collectory,
které provádějí samotný sběr dat. Jedná se tedy o kombinaci centralizovaného
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a decentralizovaného principu sběru dat. V terminologii okolo systému Pro-
metheus, ale i obecně, se tento princip sběru dat nazývá jako takzvaná pull
metoda [60]. Ke sběru metrik, ke kterým se ale nelze dostat tímto způsobem,
slouží část nástroje nazvaná “Pushgateway“, jež slouží k přeposílání rozličných
dat z aplikací do Prometheus systému. [58]

2.2.7 Zabbix agents (Zabbix)

Zabbix agents jsou data collectory určené pouze pro monitorovací systém
Zabbix [88]. Sběr dat pro monitorovací systém Zabbix je i v tomto případě
kombinací centralizovaného a decentralizovaného principu sběru dat. Zabbix
agent sbírá data jen v případě, pokud si o ně monitorovací systém Zabbix po-
žádá. Avšak tito agenti umožňují dva způsoby sběru dat. První funguje zcela
jednoduše tak, že agent získá požadavek na vybrané metriky, agent je po-
sbírá a odešle zpět monitorovacímu systému. Druhý způsob je sofistikovanější.
Funguje tak, že agent přijme seznam metrik a od té chvíle zasílá v předem
definovaném intervalu nasbírané hodnoty rovnou monitorovacímu systému.
Zabbix agent je napsaný v programovacím jazyce C. [90]

2.2.8 Vividcortex agents (Vividcortex)

Vividcortex agent je program určený pro sběr dat pro monitorovací systém
Vividcortex [84]. Jelikož se jedná o uzavřený, placený systém, tak nejsou
k dispozici zdrojové kódy tohoto nástroje a tím i žádné detailnější informace
o jeho fungování. Na stránkách Vividcortexu je pouze popsán jeho základní
popis a použití.

Tento nástroj funguje tak, že nasbíraná data odesílá do monitorovacího
systému Vividcortex, který je dostupný pouze jako online služba. Jelikož jsem
měl možnost si tento monitorovací systém vyzkoušet v placené verzi, tak jsem
se rozhodl ho zahrnout do seznamu existujících nástrojů určených pro sběr
dat a porovnávat ho s volně dostupnými variantami. Podle svých zkušeností
z používání monitorovacího systému Vividcortex a jeho data collectoru jsem
pak zhodnotil, zda-li tento data collector vyhovuje nárokům pro nástroj řešený
v praktické části této práce. [85]

2.2.9 Collectd

Collectd je jediným analyzovaným nástrojem určeným pro sběr dat, který
je původně vyvinut bez závislosti na jakémkoliv monitorovacím systému.
Jedná se o nástroj napsaný v programovacím jazyce C, jenž byl použit kvůli
své rychlosti a přenositelnosti mezi operačními systémy bez dalších externích
závislostí. Nástroj je tedy možné provozovat i na zařízeních s malými výpočte-
ními prostředky, jakými jsou třeba domácí routery. Pro tento nástroj existuje
velké množství oficiálních i neoficiálních rozšíření, která tomuto nástroji přidá-
vají nové zdroje dat, transformace dat a úložiště dat. Práce s metadaty není
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u tohoto nástroje nikde zmiňována, avšak prozkoumáním zdrojových kódů
nástroje jsem došel k přesvědčení, že tuto vlastnost umožňuje. [22, 25, 23]

2.2.10 Porovnání vlastností existujících nástrojů určených
pro sběr časově uspořádaných a číselných dat

V této kapitole si vyhodnotíme, zda-li analyzované nástroje vyhovují poža-
davkům, jež byly specifikovány v původním zadání této práce, a několika po-
žadavkům, které byly přidány na základě dalších konzultací se zadavatelem.

Prvním analyzovaným nástrojem je nástroj Spine, který však nevyhovuje
skoro v žádném bodě požadovaných vlastností. Pouze u jediné vlastnosti,
a to u decentralizovaného sběru dat, by se dalo uvažovat o částečném splnění,
jelikož v novější verzi byla tato vlastnost přidána. Je však potřeba zmínit, že
v době, kdy byla tato verze vydána, ji nebylo možné použít kvůli nedosta-
tečné dokumentaci potřebné pro zprovoznění. Proto jsem tuto vlastnost pro
nástroj Spine vyhodnotil jako nesplněnou. Dále jsem zjistil u nástrojů Car-
bon, Elasticsearch Beats, Prometheus Exporters, Zabbix agent a Vividcortex
agent, že je každý tento nástroj svázán pouze s jedním monitorovacím systém
a nelze jej použít s žádným jiným, což souvisí i s nemožností ukládat data
paralelně do vícero typů úložišť. Výjimkou může být snad jen nástroj Carbon,
který se liší tím, že je schopen ukládat paralelně do více instancí svého mo-
nitorovacího systému. Další požadovanou vlastností je přidání metadat u sbí-
raných hodnot. Tuto vlastnost umožňují pouze novější nástroje, mezi které
patří Telegraf, Elasticsearch Beats a Prometheus Exporters. U Vividcortex
agenta není možné rozhodnout, zda-li umožňuje sběr hodnot s metadaty, je-
likož nejsou k dispozici zdrojové kódy tohoto nástroje a ani podrobnější do-
kumentace, která by tuto informaci zprostředkovávala. Ostatní nástroje mož-
nost přidání metadat k hodnotám neumožňují a tudíž je nelze zahrnout do
výsledného výběru. Vlastnost, která umožňuje sběr nejen číselných dat, jsou
schopni nabídnou jen data collectory, které jsou určeny pro monitorovací sys-
témy Elasticsearch a Vividcortex. Zbylé data collectory jsou zaměřeny pouze
na sběr číselných hodnot. Jednorázový sběr dat, sběr dat každou sekundu
a škálovatelnost pro větší sítě podporují shodně všechny analyzované nástroje
s výjimkou Zabbix agenta a Spine polleru. Pouze nástroje Carbon a StatsD
jsou realizovány prostřednictvím některého ze skriptovacích jazyků. Nejvíce
vyhovujícím nástrojem je nástroj Telegraf, který byl původně vytvořený pro
databázi InfluxDB. Neumožňuje však sběr textových a strukturovaných dat
a není napsaný ve skriptovacím jazyce.

Celkové shrnutí požadovaných vlastností pro analyzované nástroje je uve-
deno v tabulce 2.1. Z výsledku tohoto porovnání jsem došel k závěru, že žádný
z existujících nástrojů nevyhovuje zadaným požadavkům a že je tedy nutné
zrealizovat vlastní nástroj určený pro sběr dat.
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2.3 Databáze určené pro ukládání časově
uspořádaných a číselných dat

V této kapitole budou rozebírány databáze určené pro ukládání časově uspo-
řádaných a číselných dat. V dnešní době existuje již mnoho takto zaměřených
databází. Zde jsou rozepsány jen databáze, které jsou nejvíce doporučovány
a mají největší potenciál pro využití. Dále jsou zahrnuty ještě dvě starší data-
báze, z důvodu seznámení čtenáře se staršími způsoby ukládání dat. Zdrojové
kódy veškerých zde zmiňovaných databází jsou volně k dispozici.

2.3.1 RRDTool

RRDTool je nástroj, který se zaměřuje na zpracování a ukládání časově
uspořádaných dat. Data jsou ukládána v cyklickém pořadí, které zaručuje
konstantní datovou velikost v čase. To znamená, že nově ukládaná data jsou
vkládána za sebou do předem definovaného počtu. Po dosažení tohoto limitu
se začnou další nově ukládaná data zapisovat od začátku přes již existující
data. Z tohoto chování je odvozen i název RRDTool nástroje, což je zkratkou
pro round-robin database tool. RRDTool je určen na ukládání velkého množ-
ství dat s převážně větším časovým rozestupem. Data jsou ukládána v předem
definovaných krocích, nejčastěji po jedné či pěti minutách. Dále je také možné
zahrnout tato data do agregovaných posloupností, které slouží pro uchování
vývoje vkládaných dat v minulosti. V praxi se tak většinou využívá agregace
po pěti minutách (jednodenní přehled), třiceti minutách (týdenní přehled),
dvou hodinách (měsíční přehled) a jednom dni (roční přehled). RRDTool na-
víc umožňuje z uložených dat vytvořit obrázek s grafickou reprezentací dat,
jak je vidět na ukázce 2.1. RRDTool je využívaný v mnoha monitorovacích
systémech, jakými jsou například Cacti, Munin, Nagios, Ganglia či Monito-
rix. [50]

2.3.2 Whisper (Graphite)

Stejně jako v případě RRDToolu, je Whisper databáze založená na principu
RRD. Narozdíl od RRDToolu je však vyvinut pouze pro účely monitorovacího
systému Graphite. Whisper se dále odlišuje od RRDToolu tím, že umožňuje
upravovat data uložená v minulosti. Toho lze využít pro hodnoty narůsta-
jící v průběhu času, případně pro hodnoty získané z vícero různých zdrojů.
Oficiální porovnání Whisperu vůči RRDToolu od samotných vývojářů uvádí,
že Whisper je pomalejší 2 až 3 krát pro zápisové operace a 2 až 5 krát pro
čtecí operace. To je způsobeno výběrem programovacího jazyka, kterým je
v tomto případě Python. V praxi se však rozdíly pohybují v rozmezích stovek
mikrosekund, což je ve většině případů zanedbatelné zpomalení. [76, 77]
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Obrázek 2.1: Ukázkový graf vygenerovaný nástrojem RRDTool, na kterém je
znázorněno využití paměti RAM v průběhu jednoho dne. [10]

2.3.3 OpenTSDB

OpenTSDB, neboli zkratka pro open time series database, je databáze po-
stavená nad distribuovanou nerelační databází HBase [66]. Jedná se tedy
o jakýsi druh nadstavby, který se zaměřuje čistě na časově uspořádaná data.
Obě tyto databáze jsou napsány v jazyce Java. Databáze HBase byla pou-
žita jako základ pro OpenTSDB, kvůli svému zaměření na ukládání velkého
množství rozptýlených dat. To znamená, že je databáze HBase efektivní ve
vyhledávání malého vzorku dat nacházejícím se ve velkém množství nedů-
ležitých či prázdných záznamů. Vysoké výkonnosti databáze OpenTSDB je
docíleno pomocí schopnosti provozovat HBase databázi distribuovaně na ví-
cero serverech. S OpenTSDB je možné komunikovat za pomocí jednoduchého
telnet protokolu, či více propracovanějšího HTTP API protokolu. OpenTSDB
obsahuje vlastní webové rozhraní, které umožňuje základní vykreslování grafů
z uložených dat, tak jak je ukázáno na obrázku 2.2. [79, 66]

2.3.4 InfluxDB

Další v této době velice rozšířenou databází určenou pro časově uspořádaná
a číselná data je InfluxDB. Tato databáze je vyvíjena společností InfluxData,
dříve známou jako Errplane. Použitým programovacím jazykem je v tomto
případě jazyk Go, který zaručuje vysoký výkon při práci s daty. Tou nejpod-
statnější nevýhodou této databáze určené pro ukládání časově uspořádaných

23



2. Analýza dostupných nástrojů a monitorovacích systémů

Obrázek 2.2: Ukázka webového rozhraní databáze OpenTSDB, na které je
vidět graf průměrného zatížení CPU na serveru “tsdb1“ za poslední hodinu.

a číselných dat je nemožnost jejího nasazení v clusteru ve volně dostupné verzi.
Clusterování umožňuje pouze placená verze, pojmenovaná jako InfluxEnter-
prise. To znemožňuje rozprostření zátěže mezi vícero serverů. Další nevýhodou
je horší zabezpečení bezvýpadkového chodu při problémech se serverem, na
kterém je tato databáze provozována. Mezi výhody bych zařadil jednak její
snadné zprovoznění a následné provozování. Dále vysokou výkonnost v případě
jedno serverového řešení, případně dobře zpracovanou a rozsáhlou dokumen-
taci. InfluxDB je v dnešní době nejlepší volbou pro začátečníky v případě, kdy
nezáleží na clusterovacích možnostech dané databáze. [33]

2.3.5 Elasticsearch

Elasticsearch je ze seznamu databází určených pro časově uspořádaná a čí-
selná data jedinou databází, která není určená pouze pro ukládání číselných
dat. Nejedná se v tomto případě tak ani o databázi, jako spíše o fulltextový
vyhledávač. Elasticsearch původně vychází z fulltextového vyhledávače s ná-
zvem Apache Lucene [67] a je kvůli tomu také kompletně napsán v progra-
movacím jazyce Java. Tím, že Elasticsearch není databáze určená pouze pro
časově uspořádaná a číselná data, nelze od ní očekávat vysoký výkon, co se
týče zpracování takovýchto dat. Pokud však ukládáme nebo hodláme ukládat
a analyzovat i textová data, nabízí se využití Elasticsearch databáze jako ide-
ální způsob pro celkové zastřešení monitorovacího a analyzačního řešení. [17]

24



2.3. Databáze určené pro ukládání časově uspořádaných a číselných dat

2.3.6 KairosDB

KairosDB je databáze určená pro časově uspořádaná a číselná data, která má
mnoho společného s databází OpenTSDB. Dá se říci, že databáze KairosDB je
přepsaná verze databáze OpenTSDB, přičemž KairosDB se vydala vlastní ces-
tou. Obě tyto databáze jsou napsány v programovacím jazyce Java. Tak jako
OpenTSDB používá Apache HBase, tak KairosDB používá databázi Apache
Cassandra [65]. Databázový systém Cassandra se, stejně jako HBase, zamě-
řuje na dosažení vysokého výkonu prostřednictvím distribuovaného provozu
dané databáze. Zásadním rozdílem KairosDB oproti OpenTSDB je, že Kai-
rosDB uchovává data v rozdílné podobě. OpenTSDB propojuje interní data
prostřednictvím vygenerovaných identifikátorů, jež zastupují veškeré textové
řetězce (metriky a metadata). KairosDB nepoužívá vygenerované identifiká-
tory, ale přímo samotné textové řetězce. Tento rozdíl způsobuje, že KairosDB
je rychlejší v ukládání dat, ale pomalejší při jejich čtení. [40]

2.3.7 Prometheus Storage (Prometheus)

V této kapitole bude rozebrána databáze monitorovacího systému Prome-
theus [57]. Tato databáze nemá svůj vlastní název. Vývojáři se na ní odka-
zují v dokumentaci jako na Storage, čili úložiště. Je to dáno tím, že je určena
pouze pro účely monitorovacího systému Prometheus, tudíž ji vývojáři nemají
potřebu pojmenovávat a odlišovat od ostatních databází. Data jsou v této
databázi ukládána do souborů rozdělených podle jednotlivých sbíraných, ča-
sově uspořádaných a číselných posloupností. Monitorovací systém Prometheus,
a s ním i jeho databáze, jsou napsány v programovacím jazyce Go. O samotné
funkcionalitě této databáze není vývojáři monitorovacího systému Prometheus
zveřejněno příliš informací, což znesnadňuje využití této databáze v praxi. [61]

2.3.8 Riak TS

Riak TS je databází pro časově uspořádaná a číselná data, jež je postavena
nad distribuovanou NoSQL databází Riak KV [5]. Riak KV je databáze zamě-
řená na ukládání key-value dat, neboli dat reprezentovaných klíčem a hodno-
tou. Hlavními cíli databáze Riak KV jsou vysoká dostupnost, odolnost proti
chybám, jednoduchost a škálovatelnost. Ze všech těchto vlastností databáze
Riak KV pak těží databáze Riak TS. Riak TS ukládá data do tabulek s pře-
dem definovaným schématem, tudíž je nutné vytvářet tabulky před vlastním
ukládáním dat. Vytváření tabulek je realizováno za pomoci syntaxe napodo-
bující relační databázový jazyk SQL. Riak TS zprostředkovává získávání dat
z databáze prostřednictvím HTTP API nebo pomocí klientských knihoven
nejrozšířenějších programovacích jazyků. [6]
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2.3.9 DalmatinerDB

DalmatinerDB je velice exotickou databází určenou pro časově uspořádaná
a číselná data. A to hlavně díky použitému souborovému systému ZFS. Tento
souborový systém obsahuje funkce jako ověřování integrity dat a jejich opravy
za chodu, kompresi dat, správu hierarchie svazků či ukládání stavu systému
a navracení se do předešlých stavů. Vývojáři zmiňují, že není nutné využít sou-
borový systém ZFS pro funkčnost DalmatinerDB databáze, avšak výkon tím
výrazně degraduje a kvůli tomu se přichází o hlavní výhodu této databáze.
ZFS souborový systém je také použit kvůli přenesení velké části funkčnosti
databáze na tento souborový systém, čímž je zjednodušena implementace této
databáze. DalmatinerDB databáze je vhodná pouze v situacích, kdy vyžadu-
jeme vysoký výkon od databáze určené pro časově uspořádaná a číselná data
a máme možnost použít ZFS souborový systém, který je však dostupný pouze
pro operační systémy Solaris, FreeBSD a v nedávné době i pro operační systém
Linux. [56]

2.3.10 Porovnání a vyhodnocení existujících databází
určených pro ukládání časově uspořádaných a
číselných dat

V této kapitole porovnáme zmiňované databáze určené pro ukládání časově
uspořádaných a číselných dat. Z tohoto porovnání pak vzešel seznam kandi-
dátů vhodných pro testovací nasazení ve firmě Livesport s.r.o. a implemen-
tování do realizovaného nástroje, který bude umět předávat nasbíraná data
těmto databázím.

Převážná většina informací nacházejících se v tabulce 2.2 pocházejí
z článku [2], jenž se zabývá porovnáním současných databází určených pro
časově uspořádaná a číselná data. Zbylá data pocházejí z mé vlastní analýzy
těchto databází.

Z dostupných informací bylo zjištěno, že databáze RRDTool a Whisper
jsou sice vysoce výkonné, avšak jejich velkou nevýhodnou je nemožnost roz-
ložení zátěže prostřednictvím clusterování a nemožnost práce s metadaty. Da-
tabáze určená pro monitorovací systém Prometheus nebyla vybrána z důvodu
nezdokumentovaného rozhraní určeného pro její využití. I přesto, že databáze
DalmatinerDB je podle dostupných dat nejvýkonnější ze těchto databází, tak
byla tato databáze vyřazena z výběru kvůli složitému zprovozňování způsobe-
nému hlavně souborovým systémem ZFS.

Databáze OpenTSDB, InfluxDB, Elasticsearch, KairosDB a Riak TS se
tedy stávají kandidáty na implementaci do realizovaného nástroje a na otes-
tování pro účely firmy Livesport s.r.o.
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2. Analýza dostupných nástrojů a monitorovacích systémů

2.4 Nástroje určené pro zobrazování časově
uspořádaných dat

V této kapitole se seznámíme s některými nástroji určenými pro zobrazování
časově uspořádaných a převážně číselných dat. Nástrojů na vygenerování jed-
noho konkrétního grafu ze zadaných dat existuje nepřeberné množství. Popí-
šeme si jeden z nejznámějších takovýchto nástrojů, kterým je nástroj Gnuplot.
Propracovanějších nástrojů, v kterých je možné spravovat vícero grafů, vytvá-
řet z těchto grafů přehledy a následně v nich pak vyhledávat, neexistuje až tak
moc. Popíšeme si dva takovéto nástroje. Prvním z nich bude nástroj Grafana,
který se zaměřuje na zobrazování číselných dat v podobě grafů získávaných
z různých typů úložišť. Druhým je pak nástroj Kibana, který je sice určen
pouze k jednomu konkrétnímu úložišti, ale zato umí zpracovávat textová dat.

2.4.1 Gnuplot

Gnuplot je nejrozšířenějším programem pro generování 2D a 3D grafů. Je do-
stupný pro většinu nejpoužívanějších operačních systémů a je s ním možné
pracovat i v mnoha programovacích jazycích. Tento nástroj lze ovládat jak
interaktivně pomocí uživatelského rozhraní, tak i skrze zmiňované programo-
vací jazyky, pomocí kterých lze zautomatizovat generování obrázků s grafy.
Toho využívají některé monitorovací nástroje, které pomocí něho zobrazují
grafy časově uspořádaných a číselných dat. Jedním z těchto monitorovacích
nástrojů je například webové rozhraní OpenTSDB databáze. [82, 42]

Obrázek 2.3: Ukázka grafu vygenerovaného pomocí nástroje Gnuplot.
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2.4. Nástroje určené pro zobrazování časově uspořádaných dat

2.4.2 Grafana

Grafana je jedním z nejrozšířenějších a nejpropracovanějších vícezdrojových
webových frontendů určených pro zobrazování časově uspořádaných a čísel-
ných dat. Podporuje převážnou většinu zde zmiňovaných úložišť pro časově
uspořádaná data, jako jsou například InfluxDB, OpenTSDB, Prometheus,
Elasticsearch, KairosDB a mnohé další.

Grafana umožňuje vytváření si vlastních dashboardů, do kterých lze vklá-
dat grafy či dlaždice s konkrétními hodnotami, což je ukázáno na obrázku 2.4.
Podporuje i vytváření základních oznamovacích pravidel pro jednotlivé grafy.
V Grafaně lze kombinovat vícero zdrojů dat a to jak napříč grafy, tak i v jed-
notlivých grafech. Pomocí rozličných uživatelských modulů lze Grafanu rozšířit
o mnohé funkcionality či další zdroje dat. V Grafaně je možné spustit takzvaný
real-time mód, který začne veškeré zobrazené grafy aktualizovat o nová data
v zadaném intervalu. Poslední užitečnou vlastností nástroje Grafana, kterou
bych chtěl zmínit, je využití metadat pro filtrování hodnot v zobrazovaných
grafech, a kterou zprostředkovávají některé databáze určené pro časově uspo-
řádaná a číselné data. [29, 31, 79]

Obrázek 2.4: Obrázek zachycující webové rozhraní nástroje Grafana. Na ob-
rázku jsou vidět uživatelem definované dlaždice s grafy poskytující informace
o stavu serverů a aplikací. [30]

29



2. Analýza dostupných nástrojů a monitorovacích systémů

2.4.3 Kibana a Timelion (Elasticsearch)

Kibana je webovým frontendem pro fulltextový vyhledávač Elasticsearch.
Ten lze, jak jsem uvedl v kapitole zabývající se Elasticsearch databází, využít
i pro účely monitorování stavu služeb a serverů. Kibana umožňuje zobrazování
uložených dat z Elasticsearch clusteru v mnoha různých podobách, jako jsou
jednotlivé nasbírané hodnoty, tabulky, histogramy, čárové i koláčové grafy,
geografické mapy s četnostmi výskytů a jiné další způsoby. Na obrázku 2.5
můžete vidět některé z vyjmenovaných způsobů zobrazování dat. [19]

Obrázek 2.5: Ukázka webového rozhraní nástroje Kibana s několika způsoby
zobrazování dat uložených v Elasticsearch databázi. [18]

Timelion je pak rozšířením pro webový frontend Kibana, které přidává
rozšířenou funkcionalitu dotazovacího jazyka pro práci s časově uspořádanými
daty, funkce pro transformaci číselných dat a rozšíření webového rozhraní o vi-
zualizování časově uspořádaných a číselných dat tak, jak je ukázáno na ob-
rázku 2.6 [20, 41].

Obrázek 2.6: Ukázka Timelion rozšíření webového rozhraní nástroje Kibana
o vizualizaci časově uspořádaných a číselných dat. Na obrázku se nachází dva
grafy porovnávající průměrné využití paměti ve stejném čase, avšak modrá
křivka zobrazuje data v aktuálním dni a červená zobrazuje data v přede-
šlém. [9]
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2.5. Monitorovací systémy

2.5 Monitorovací systémy

V této kapitole se podíváme na některé monitorovací systémy, které zpro-
středkovávají komplexní řešení monitorování stavu služeb a serverů. Každý
z těchto systémů je určen pro rozdílné účely a nabízí rozdílné funkce. Následu-
jící seznam se zaměřuje na systémy určené výhradně pro zobrazování hodnot
pomocí grafů, neboli pasivní monitorovací systémy. Převážná většina těchto
systémů je jakýmsi souborem nástrojů, kterými jsme se zaobírali v předešlých
kapitolách. To je dáno tím, že monitorovací systém musí pomocí některého
nástroje získávat data, dále musí pomocí některé databáze tato data ukládat
a také musí umět tato data zobrazovat.

2.5.1 Cacti

Cacti monitorovací systém je hodně používaný, díky svému jednoduchému
spravování a schopnosti zpracovávat velké množství grafů. Webové rozhraní
je vytvořeno v programovacím jazyce PHP a jeho ukázku můžeme vidět na
obrázku 2.7. Jako úložiště interních dat využívá relační databázi MySQL. Pro
sběr dat používá nástroj Spine, který následně ukládá tato data pomocí ná-
stroje RRDTool do souborů. Pomocí RRDTool nástroje pak probíhá i genero-
vání samotných grafů. Vytváření grafů je realizováno prostřednictvím šablon.
Uživatelé si tyto šablony mohou vytvářet podle svých potřeb nebo mohou pou-
žít již existující šablony. Pro monitorovací systém Cacti existuje velké množství
rozšíření, která mu přidávají funkcionalitu jako automatické vyhledání zaří-
zení, automatizované vytváření grafů či oznamování výjimečných událostí. [69]

Obrázek 2.7: Na obrázku je vidět webové rozhraní monitorovacího systému
Cacti při prohlížení grafů prostřednictvím jejich roztřídění do stromové struk-
tury. [39]
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2. Analýza dostupných nástrojů a monitorovacích systémů

2.5.2 Graphite

Dalším monitorovacím systémem je Graphite, který je velice oblíbený
u mnoha společností. Tento systém se skládá ze tří základních komponent.
První je nástroj Carbon, který slouží k získávání dat a jejich přeposílání do
druhé komponenty. O samotný sběr dat, která jsou následně zasílána nástroji
Carbon, se starají externí nástroje, které nejsou součástí systému Graphite.
Druhou komponentou je nástroj Whisper, který se stará o uložení nasbíraných
dat. Poslední komponentou je pak samotné webové rozhraní, které však slouží
jen pro procházení grafů a které můžeme vidět na obrázku 2.8. Celý tento
monitorovací systém je naprogramovaný v jazyce Python. [72, 74]

Obrázek 2.8: Na obrázku je vidět webové rozhraní monitorovacího systému
Graphite při prohlížení grafů prostřednictví jejich roztříděním do stromové
struktury. [73]

2.5.3 Prometheus

Prometheus je komplexní monitorovací systém, který obstarává nejen zobra-
zování dat v podobě grafů, ale i jejich kontrolu s následným oznamováním pro-
blémových situací. Základní webové rozhraní zakomponované v monitorova-
cím systému Prometheus můžeme vidět na obrázku 2.9. Mezi hlavní vlastnosti
tohoto monitorovacího systému patří nezávislost na distribuovaném úložišti
a centralizovaný sběr dat. Sběr dat je zprostředkován prostřednictvím takzva-
ných Exporterů nebo komponentou Pushgateway. Komponenta Pushgateway
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2.5. Monitorovací systémy

Obrázek 2.9: Na obrázku je vidět webové rozhraní monitorovacího systému
Prometheus, ve kterém je zobrazen graf využití procesorového času roztří-
děný podle monitorovaných služeb. Obrázek byl vytvořen použitím veřejně
dostupné verze Prometheus systému nacházející se na stránce [62].

je určena pro sběr dat, která lze získat jen v krátkém časovém období, a tu-
díž by je Prometheus neměl možnost získat pomocí klasického dotazování.
O oznamování problémových situací se stará komponenta Alertmanager, která
je určena k filtrování duplicitních oznámení, seskupování a jejich přeposílání
do různých informačních kanálů. [57, 59]

2.5.4 Zabbix

Zabbix je dalším komplexním monitorovacím systémem se zaměřením na
kontrolu sbíraných hodnot a reportování problémových situací. Zobrazování
grafů, které můžeme vidět na obrázku 2.10, je v tomto systému upozaďováno
na úkor jeho oznamovacích schopností. Zabbix získává data prostřednictvím
vlastních Zabbix agentů, jednoduchým kontrolováním dostupnosti a nebo skrz
různé protokoly jakými jsou například SNMP či ICMP. Monitorovací systém
Zabbix je možné provozovat v takzvaném distribuovaném režimu. Tohoto re-
žimu se docílí tak, že se provozuje vícero nezávislých Zabbix serverů, kdy každý
z těchto Zabbix serverů slouží pro různé skupiny monitorovaných serverů. Tyto
Zabbix servery pak přeposílají data do jednoho centrálního Zabbix serveru.
Vývojáři Zabbix systému uvádějí, že je tento systém schopen monitorovat až
desítky tisíc serverů. [88, 91]
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2. Analýza dostupných nástrojů a monitorovacích systémů

Obrázek 2.10: Ukázka webového rozhraní monitorovacího systému Zabbix, na
které je vidět způsob výběru a prohlížení grafů v tomto systému. [89]

2.5.5 Vividcortex

Dalším monitorovacím systémem jeVividcortex. V tomto případě se nejedná
ani tak o systém, jako spíše o specializovanou placenou službu zaměřenou na
monitorování databázových serverů. Je určena hlavně na MySQL a MongoDB
databázové servery. V nedávné době přibyla i podpora pro databázi Redis.
Hlavní výhodou této služby je komplexní zastřešení celého monitorování da-
tabázových serverů. Ve webovém rozhraní Vividcortexu nalezneme přehled
a stav monitorovaných serverů, jejich automaticky vytvářené grafy, seznam
kritických i nekritických zaznamenaných událostí, případně zachycené dotazy
s jejich podrobnými statistikami. U těchto dotazů je prováděna analýza, podle
které lze zjistit, jak často se dané dotazy provádí, kolik výpočetního času bylo
využito pro daný typ dotazu, či kdy byl naposledy daný typ dotazu zachy-
cen. Úvodní obrazovku monitorovacího systému Vividcortex můžeme vidět na
obrázku 2.11. [84]

2.5.6 Nagios

Nagios je velice oblíbený monitorovací systém určený pouze pro automatizo-
vané kontrolování aktuálního stavu monitorovaných zařízeních a služeb. Jedná
se tak o aktivní monitorovací systém, který cílí na informování administrátorů
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Obrázek 2.11: Ukázka webového rozhraní monitorovacího systému
Vividcortex, na kterém je vidět úvodní obrazovka s přehledem nejná-
ročnějších dotazů a procesů, globální statistikou a seznamem problémových
událostí. [86]

Obrázek 2.12: Na obrázku je vidět webové rozhraní monitorovacího systému
Nagios, ve kterém je předvedeno zobrazování stavu monitorovaných služeb.
Červeně vybarvené položky indikují akutní problémy, žluté méně důležité pro-
blémy, oranžové neznámý status a zelené bezproblémový stav. [37]
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o nastalých problémech v co nejkratším možném čase. Mezi jeho hlavní výhody
patří snadná přizpůsobivost pro různá prostředí, snadná rozšiřitelnost o další
funkcionalitu, jeho odolnost a spolehlivost. Mezi hlavní nevýhody pak lze za-
řadit jeho složitou konfiguraci a nemoderní webové rozhraní. Díky oblíbenosti
tohoto monitorovacího systému vznikly různé odnože tohoto systému jako jsou
systémy Icinga [78] či Thruk [81], které se snaží částečně řešit jeho nevýhody.
Prostřednictvím různých pluginů je možné monitorovací systém Nagios roz-
šířit například o vykreslování grafů z naměřených hodnot. Na obrázku 2.12
je předvedeno, jakým způsobem monitorovací systém Nagios zobrazuje stav
monitorovaných služeb. [48, 49]

2.5.7 Percona Monitoring and Management

Percona Monitoring and Management (ve zkratce PMM) je systém po-
skládaný z různých jiných systémů a vlastních nástrojů tak, aby vytvořil kom-
plexní balík, který se má starat o monitorování a správu databázových serverů.
Jedná se v podstatě o volně dostupnou alternativu monitorovacího systému
Vividcortex. PMM obsahuje monitorovací systém Prometheus, který je napo-
jen na nástroj Grafana, jenž se stará o vykreslování grafů. Dále PMM obsahuje
vlastní nástroj sloužící pro analyzování databázových dotazů, pojmenovaný
jako Query Analytics, a webové rozhraní pro zobrazování těchto analýz, které
je vidět na obrázku 2.13. Poslední komponentou, která je obsažena v PMM,
je nástroj Orchestrator, který slouží ke spravování a zobrazování topologie
MySQL databázových serverů. [51]

Obrázek 2.13: Ukázka webového rozhraní nástroje Query Analytics monito-
rovacího systému Percona Monitoring and Management, na kterém je vidět
seznam deseti nejnáročnějších nasbíraných MySQL dotazů s jejich statisti-
kami. [52]
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Kapitola 3
Realizace nástroje

Tato kapitola se zabývá realizací zadaného nástroje, určeného pro sběr ča-
sově uspořádaných dat v reálném čase. Specifikace vlastností tohoto nástroje
(kap. 2.1) probíhala průběžně se zadavatelem, firmou Livesport s.r.o. Pro po-
jmenování tohoto nástroje byl zvolen název Monitor Client. Tento název byl
vybrán pro jeho dobře sebe-vysvětlující význam. Pro veškerý text, jak zdro-
jového kódu, tak i výstupu nástroje, je použit anglický jazyk. To je hlavně
z důvodu možného uveřejnění tohoto nástroje širší komunitě uživatelů, včetně
zahraniční.

3.1 Výběr programovacího jazyka
Výběr programovacího jazyka byl na začátku zkonzultován se zadavatelem.
Došlo se k názoru, že bude vhodné, aby byl použit jeden ze skriptovacích
jazyků. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byla možnost snadné úpravy
nástroje na monitorovaných serverech. To je užitečné hlavně v případech, kdy
je potřeba testovat a ladit nově vytvářené části kódu, upravovat sbírané met-
riky či opravovat chyby v nástroji.

Při výběru vhodného skriptovacího jazyka byly brány v potaz následující
aspekty. Jednak tento skriptovací jazyk musel být vhodný pro parsování textu,
jelikož v převážné většině času bude tento nástroj provádět extrakci monitoro-
vaných dat z textu (například z výstupu příkazu nebo obsahu souboru). Dále
byl od skriptovacího jazyka vyžadován jen malý zásah do operačních systémů
na monitorovaných serverech. Tím bylo myšleno hlavně to, že by neměl tento
skriptovací jazyk mít příliš mnoho závislostí na jiné programy. Mělo by se
jednat nejlépe o skriptovací jazyk, který se již nachází na daných serverech.
Poslední požadovanou vlastností na skriptovací jazyk byla možnost výběru
z velkého seznamu rozšiřujících knihoven. To je užitečné hlavně pro usnadnění
práce prostřednictvím těchto modulů, například při komunikaci s MySQL da-
tabází, při práci s daty v JSON formátu a v dalších případech. Při výběru se
uvažovalo o skriptovacích jazycích jako jsou Bash, PHP, Perl či Python. Všem
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zmiňovaným vlastnostem vyhovoval nejvíce jazyk Perl a proto byl zvolen jako
hlavní programovací jazyk tohoto nástroje. Jako druhý programovací jazyk byl
zvolen Bash, který byl použit pro tvorbu spouštěcích a konfiguračních skriptů.

Programovací jazyk Perl je vhodný pro parsování textu, a to zejména z dů-
vodu snadné práce s regulárními výrazy uvnitř kódu [4]. Dalším kladem pro
tento jazyk je existence velkého množství rozšiřujících knihoven v podobě mo-
dulů, které jsou dostupné prostřednictvím CPAN archivu [53]. Perl byl také
vhodným kandidátem díky tomu, že byl již jeho interpret nainstalován na
všech firemních serverech. Tím odpadla nutnost zprovozňovat nový interpret
skriptovacího jazyka v aktuálním prostředí.

3.2 Forma distribuce nástroje na servery

Pro usnadnění nasazování Monitor Client nástroje na servery bylo rozhodnuto
o jeho zabalení do balíku, určeného pro linuxovou distribuci Debian, jež je po-
užívána na většině firemních serverů. Tento balík byl nazván jako “monitor-
client“. Balík obsahuje veškeré zdrojové kódy v adresáři “/usr/local/monitor-
client/“. Konfigurace nástroje je uložena ve formě shellového konfiguračního
skriptu, umístěného v “/etc/default/monitor-client“. Tato forma byla vybrána
z důvodu přívětivějšího použití uvnitř shellových skriptů, které mohou tuto
konfiguraci využívat. V balíku je obsažen init.d skript, který slouží pro ovlá-
dání běžících procesů, neboli démonů, tohoto nástroje. Dále se v tomto ba-
líku nachází soubor s konfigurací pro linuxový nástroj Cron, jenž slouží pro
automatizované provádění úkonů podle definovaných časů. Cron je nakonfigu-
rován tak, aby každých pět minut spustil kontrolu neběžících démonů a jed-
nou denně provedl restartování všech démonů. Načasované restartování všech
démonů slouží k vyřešení problémů jako je zamrznutí démona v důsledku ne-
odladěné chyby nebo zamrznutého spojení s monitorovanou službou. K těmto
chybám by docházet nemělo, avšak restartování démonů je v tomto případě
bezpečnostní pojistkou pro zajištění dlouhodobého fungování nástroje a také
slouží pro snazší dohledání a následné vyřešení existujících vad. Balík ještě vy-
tvoří adresář pro ukládání log souborů v umístění “/var/log/monitor-client/“.
Každý z běžících démonů zapisuje veškerý svůj výstup do svého log souboru.
Pro rotaci těchto logů je nakonfigurován linuxový nástroj Logrotate, který
udržuje záznamy za posledních sedm dní.

Balík se při instalaci postará o doinstalování potřebných závislostí v po-
době dalších balíků, určených pro operační systém Debian. Balík při insta-
laci dále zajistí požadované standardní nakonfigurování nástroje, vytvoření
symbolických odkazů na spustitelné skripty do adresáře “/usr/local/sbin/“
a zavedení startování démonů v průběhu bootovací sekvence daného serveru.
V případě již existující konfigurace provede spuštění povolených démonů. Při
odinstalování balíku provede tento balík vypnutí všech démonů, odstranění
startování démonů v průběhu bootovací sekvence serveru a smazání vytvoře-
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ných symbolických odkazů.

3.3 Obecná funkcionalita nástroje

Monitor Client je určen hlavně pro sběr číselných hodnot, avšak umožňuje
sběr i textových a strukturovaných dat. V terminologii nástroje jsou všechny
tyto typy dat jednotně nazývány jako takzvané items. V textu budou hodnoty
těchto typů dat pojmenovávány obecně jako záznamy. Tyto záznamy dělíme na
číselné, nazvané interně v nástroji jako metrics, textové, nazvané interně jako
strings, a strukturované, nazvané interně jako objects. Nástroj pak tyto tři typy
dat zpracovává odděleně a každá implementace úložiště v tomto nástroji zaři-
zuje uložení jen těch dat, která dané úložiště umožňuje ukládat. To znamená,
že nástroj zasílá například číselné hodnoty jen do úložišť, která jsou určená
pro číselná data; takovýmto úložištěm je například databáze OpenTSDB.

Každá ze sebraných hodnot je jednoznačně identifikována všemi následu-
jícími identifikátory. Jednak mezi tyto identifikátory patří název záznamu,
přičemž v případě číselných hodnot se jedná v podstatě o název metriky. Dal-
ším identifikátorem je typ záznamu, neboli informace o tom, zda-li se jedná
o číselnou, textovou či strukturovanou hodnotu. Konkrétní hodnotu identifi-
kuje časová značka (v podobě unixového timestampu), která udává okamžik,
ve kterém byla daná hodnota sebrána. Povinným identifikátorem je i název
hostitele, který má určovat název serveru, ze kterého daná hodnota pochází.
Není však pravidlem, že sebraná hodnota musí pocházet ze stejného serveru
na kterém je provozován Monitor Client nástroj. Posledním identifikátorem
hodnoty jsou metadata. Jak již bylo vysvětleno v předešlých kapitolách, me-
tadata jsou množinou textových dvojic v podobě názvu klíče a hodnoty klíče.
V terminologii nástroje je pro pojmenování metadat pro dané hodnoty pou-
žit anglický výraz tags. Je však pouze na jednotlivých démonech a úložištích,
zda-li tuto funkcionalitu využijí.

Každý spustitelný skript Monitor Client nástroje obsahuje prefix “mtc-“,
v případě jednorázově spustitelných skriptů, nebo “mtd-“, pokud se jedná
o démon skript.

Jednotliví démoni jsou realizováni jako kompletně oddělené procesy s vlast-
ním běhovým prostředím a navázanými spojeními. To je výhodné hlavně z dů-
vodu oddělených spojení na monitorovací systémy a monitorované služby. Po-
kud by došlo k zamrznutí spojení na některé z těchto softwarů, tak to ovlivní
funkčnost pouze démonů, kteří mají tato spojení navázána.

3.4 Členění kódu

Pro rozčlenění zdrojového kódu do částí jsou použity Perl moduly. Každý
z modulů obsahuje kód, který souvisí pouze s daným modulem. Moduly jsou
pak používány tak, aby nedocházelo ke zbytečnému duplikování kódu, kde to
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není potřeba, a naopak docházelo v případě nutnosti k předefinování jiných
částí kódu. Druhá zmiňovaná vlastnost je docílena prostřednictvím vkládání
referencí na funkce, nazývané v programovacím jazyce Perl anglickým výra-
zem subroutines, do asociativních polí. V těchto asociativních polích je klíčem
název modulu a hodnotou klíče je daná reference na funkci.

Globální proměnné a funkce jsou obsaženy v modulu “MonitorClient“. Ten
má na starosti veškerou funkcionalitu, jež sdílejí démoni a jednorázový skript.
Druhým modulem je “MonitorClientDaemon“, jenž obstarává funkcionalitu
specifickou pouze pro démony. Modul “MonitorClient“ umožňuje načítat další
moduly podle požadavků démona a aktuální konfigurace nástroje. Jedná se
o takzvané zásuvné moduly. Veškeré zde zmiňované moduly si přiblížíme více
v následujících podkapitolách.

3.4.1 Modul MonitorClient

Modul “MonitorClient“ obsahuje převážnou část funkčnosti Monitor Client ná-
stroje. Mezi funkce modulu patří načtení všech externích modulů potřebných
pro běh nástroje, dále obsahuje inicializaci veškerých globálních proměnných
a deklaraci s inicializací globálních asociativních polí. V těchto polích se na-
chází veškeré nastavení nástroje, hodnoty potřebné pro běh nástroje, veškerá
vytvořená spojení, reference na bloky kódu určené pro sběr a odesílání dat
a mnoho dalších potřebných hodnot. Tento modul se dále stará o načítání
zásuvných modulů, které jsou více rozebrány v kapitole 3.4.3, o zpracování
sběru dat konkrétním démonem a o odesílání nasbíraných dat prostřednictvím
modulů určených pro ukládání dat do úložišť. Dále se také zabývá načtením
konfigurace nástroje, formátováním výstupu nástroje, zpracováním a výpisem
nápovědy pro jednotlivé skripty.

3.4.2 Modul MonitorClientDaemon

Modul “MonitorClientDaemon“ musí načíst každý z démonů. Tento modul
obstarává běh démonů na pozadí, čehož je dosaženo odpoutáním běžícího
procesu od rodičovského procesu a přesměrováním výstupu démona do vlast-
ního log souboru. Dále se tento modul stará o inicializaci démona, ve které
se provádí inicializace běhových proměněných démona a tvorba PID souboru,
jenž obsahuje číslo procesu démona. PID soubor je použit pro nalezení čísla
procesu démona, které je potřebné pro vypnutí démona. Tento modul se stará
při ukončování běhu démona i o ukončení spojení s monitorovanými službami.
Tou nejdůležitější funkcionalitou, kterou tento modul obstarává, je samotný
běh démona. V každém cyklu pro sběr dat démonem se provádí nejdříve če-
kání na začátek nové sekundy, následně reinicializace potřebných proměnných,
poté se provede sběr dat a nakonec odeslání dat do jednotlivých zapnutých
úložišť.
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Čekání na začátek nové sekundy je implementováno následující ukázkou
části kódu. Ve zkratce, algoritmus čekání na další sběr dat funguje tak, že
se ve smyčce vždy čeká za pomoci krátkého uspávání procesu démona na
požadovanou sekundu. Následně se k aktuální sekundě přičte počet sekund
dalšího spuštění běhu a poté se pokračuje v dalším běhu démona. Při příš-
tím čekání se pak použije vypočtená hodnota další sekundy. Tento algoritmus
zaručuje vysokou přesnost započetí sběru dat démonem na začátku sekundy.
Toho se využívá například v démonu určeném pro zjištění přesného replikač-
ního zpoždění MySQL databáze. Takto realizované čekání na novou sekundu
vede k výskytu menší odchylky od reálného okamžiku započetí dané sekundy.
Tato odchylka je však natolik malá (desítky mikrosekund), že je pro potřeby
daného nástroje zanedbatelná. Odchylku je možné ovlivnit prostřednictvím
nastavení času určeného pro uspávání.

while ( Time : : HiRes : : time ( ) < $ : : vars {next_timestamp }) {

Time : : HiRes : : u s l e e p ( $ : : vars { s leep_time }) ;

}

( $ : : vars {timestamp } , $ : : vars { f r a c t i o n }) = gett imeofday ( ) ;
$ : : vars {next_timestamp} = $ : : vars {timestamp} + $ : : opt { daemon_interval } ;

Funkce “Time::HiRes::time()“ vrací čas s přesností na mikrosekundy.
Funkce “Time::HiRes::usleep()“ provádí uspání běhu procesu na zadanou
dobu. Funkce “gettimeofday()“ je použita z toho důvodu, že rovnou vrací
odděleně timestamp a mikrosekundy.

3.4.3 Zásuvné moduly

Monitor Client nástroj umožňuje u jednotlivých démonů zapínat zásuvné mo-
duly určené pro připojování se k monitorovaným službám a vypínání zásuv-
ných modulů určených pro práci s úložišti. První skupina zásuvných modulů
je pojmenována jako driver a druhá jako storage. První skupina těchto mo-
dulů je v počátečním stavu u každého z démonů vypnutá. Tímto se zaručí, že
u každého z démonů se zapnou pouze ty moduly z první skupiny, které jsou
pro dané démony užitečné. Naproti tomu všechny moduly z druhé skupiny
jsou v počátečním stavu zapnuty, což je užitečné proto, aby se standardně
ukládaly data do všech dostupných úložišť. U každého démona lze pak vy-
pnout požadované moduly z druhé skupiny tak, aby se omezilo jejich využití
v případech, kdy jednotliví démoni nejsou určeni pro dané typy úložišť.

Driver moduly zprostředkovávají standardně sběr dat s jednou instancí
monitorované služby. Avšak Monitor Client nástroj umožňuje sběr dat i z ví-
cero instancí běžících na jednom serveru, odlišených od sebe například pomocí
portu. Driver moduly nevyžadují implementaci žádné z funkcí, avšak tímto by
moduly postrádaly smysl. Proto je dobré implementovat alespoň funkce pro
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navázání a ukončení spojení s monitorovanou službou.
U modulů určených k ukládání dat do úložišť je nutné implementovat

tři funkce. První funkce je určena pro inicializaci spojení s daným úložiš-
těm v případě potřeby. Druhá funkce obstarává samotné odeslání posbíraných
dat v jednotlivých okamžicích do daného úložiště. Poslední funkce pak slouží
k uzavření spojení s daným úložištěm při vypínání démonů či jednorázového
skriptu.

Zásuvné moduly určené pro ukládání dat byly zrealizovány pro úložiště,
která byla kladně vyhodnocena v kapitole 2.3.10. Navíc byly přidány moduly
určené pro ukládání do souborů, SQLite databází a proprietárního úložiště
firmy Livesport s.r.o. Seznam dostupných zásuvných modulů je k nalezení
v kapitole 4.6.

3.5 Realizace sběru dat
Veškerý sběr dat prostřednictvím tohoto nástroje je realizován pomocí jednot-
livých démonů nebo pomocí jednorázového skriptu. Nejdříve se seznámíme se
sběrem dat pomocí démonů. Každý z těchto démonů má na starosti sběr dat
pro ucelenou skupinu hodnot. Například existuje démon určený pro sběr dat
o operačním systému, kdy jsou sbírána data o procesoru, operační paměti či
síťovém provozu. Další démoni jsou určeni například pro sběr statistik o da-
tabázových serverech MySQL a MongoDB, či pro sběr dat prostřednictvím
SNMP protokolu.

Vytváření nových démonů a úprava stávajících je závislá na aktuálních
požadavcích o monitorovaných datech. Jejich realizace a úprava tedy nikdy
nekončí. Pro vytvoření nového démona slouží šablona, ve které je naznačeno,
co je potřeba pro jeho zrealizování. V šabloně, a tím pádem i ve všech démo-
nech, se nachází načtení “MonitorClientDaemon“ modulu a předcházející de-
finování konstant určených pro zapínání a vypínání zásuvných modulů. Dále
je zde prováděno redefinování proměnných, sloužících pro nápovědu démon
skriptu. Následně se zde nachází samotná implementace sběru dat z monito-
rované služby či systému. Tento kód je uložen jako reference do proměnné,
která je pak spouštěna při běžícím sběru dat. Na konci každého démona se
musí nacházet sekvence kódu, která provede načtení nastavení démona, inicia-
lizaci démona, spuštění běhu démona a v případě ukončení běhu démona, také
uvolnění všech jeho spojení. Více informací o tvorbě nových démonů a ukáz-
kový příklad kódu démona se nachází v kapitole 4.5.

Skript určený pro jednorázový sběr dat je realizován podobným způsobem
jako bylo popsáno u démonů. Tento skript se od démonů liší tím, že v něm
není potřeba řešit jeho neustálý běh. Naproti tomu se v tomto skriptu řeší
zpracování vstupu dat.
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Kapitola 4
Uživatelská dokumentace

V následující kapitole se seznámíme s používáním nástroje Monitor Client,
který je určený pro sběr časově uspořádaných dat.

4.1 Instalace a odinstalace nástroje
Nástroj se nasazuje na servery pomocí balíku “monitor-client“, určeného pro
operační systém Debian a jemu podobné distribuce Linuxu. V případě, že
máme balík dostupný ve formě souboru, provedeme instalaci balíku prostřed-
nictvím následujících příkazů.

apt−get update
dpkg − i monitor−c l i e n t . deb
apt−get −f i n s t a l l

Avšak pokud máme balík dostupný skrz vlastní Debian repositář, můžeme
provést instalaci spuštěním následujících příkazů.

apt−get update
apt−get i n s t a l l monitor−c l i e n t

Stejným způsobem probíhá i aktualizování nástroje na novou verzi. Odin-
stalování nástroje se provádí následujícím příkazem. V tomto případě budou
zachovány veškeré konfigurační soubory, takže je možné v budoucnu opět na-
instalovat tento nástroj a provozovat jej ve stejném nastavení.

dpkg −r monitor−c l i e n t
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Kompletního odinstalování nástroje se všemi konfiguračními soubory se
docílí pomocí následujícího příkazu.

dpkg −P monitor−c l i e n t

4.2 Obsah monitor-client balíku
V této kapitole je přiblížen veškerý obsah monitor-client balíku. Při instalaci
balíku se kromě adresáře “DEBIAN“ veškerý obsah nakopíruje do operačního
systému. Zde je uvedena adresářová a souborová struktura balíku.

DEBIAN
conffiles.........soubor se seznamem všech konfiguračních souborů
control.....................................soubor s definicí balíku
postinst.................... skript spuštěný po nainstalování balíku
postrm ...................... skript spuštěný po odinstalování balíku

etc
cron.d/monitor-client ....... konfigurační soubor pro nástroj Cron
default/monitor-client konfigurační soubor MonitorClient nástroje
init.d/monitor-client...........skript pro ovládání běhu démonů
logrorate.d/monitor-client.......konfigurační soubor pro nástroj
Logrorate

usr/local/monitor-client/ ........umístění zdrojových kódů nástroje
bin/...................umístění spouštěcích skriptů a všech démonů

mtc-config ................ skript určený pro konfiguraci nástroje
mtc-send ................. skript určený pro jednorázový sběr dat
mtd-template.......šablona určená pro vytváření nových démonů

lib/....................................umístění veškerých modulů
MonitorClient.pm...............................globální modul
MonitorClientDaemon.pm.......modul určený pro tvorbu démonů
modules/............................umístění zásuvných modulů

driver/............umístění modulů určených pro komunikaci
storage/..............umístění modulů určených pro ukládání

var/log/monitor-client/...umístění log souborů jednotlivých démonů

Další informace o obsahu balíku je možné najít v kapitole 3.3.
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4.3 Konfigurace nástroje
Konfigurace nástroje je realizována prostřednictvím skriptu “mtc-config“, jenž
tuto konfiguraci ukládá do souboru “/etc/default/monitor-client“. Veškeré ná-
zvy proměnných jsou ukládány do konfiguračního souboru velkými písmeny.
Nástroj bere první předaný argument jako akci, kterou má provést. Následné
argumenty jsou specifické pro danou akci. Nyní si předvedeme základní konfi-
guraci nástroje prostřednictvím tohoto skriptu.

• Zobrazení aktuální konfigurace:

mtc−c on f i g show

• Zobrazení aktuální konfigurace ve formátu JSON (slouží pro získání kon-
figurace Perl skriptům):

mtc−c on f i g pr int_json

• Změna portu pro připojení se k MySQL serveru:

mtc−c on f i g set MYSQL_PORT 3307

• Zobrazení aktuálně nastaveného portu pro připojení se k MySQL ser-
veru:

mtc−c on f i g get MYSQL_PORT

• Odnastaveného portu pro připojení se k MySQL serveru:

mtc−c on f i g unset MYSQL_PORT

• Zobrazení nápovědy tohoto nástroje:

mtc−c on f i g −h
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4.4 Spouštění sběru dat
Sběr dat můžeme provádět prostřednictvím démonů nebo pomocí jednorá-
zového skriptu. V případě démonů je možné využít již existujícího nebo si
vytvořit vlastního démona.

Seznam dostupných démonů:

• mtd-apache - démon určený pro sběr statistik o Apache službě

• mtd-keepalived - démon určený pro sběr statistik o Keepalive službě

• mtd-mongo - démon určený pro sběr dat o MongoDB databázovém
serveru

• mtd-mysql - démon určený pro sběr dat o MySQL databázovém serveru

• mtd-mysql-repl - démon určený pouze pro sběr replikačního zpoždění
MySQL databázového serveru

• mtd-mysql-slow-query - démon určený pouze pro sběr pomalých do-
tazů běžících na MySQL databázovém serveru

• mtd-opentsdb - démon určený pro sběr dat o OpenTSDB databázovém
serveru

• mtd-snmp-collector - démon určený pro sběr dat prostřednictvím
SNMP protokolu

• mtd-system - démon určený pro sběr statistik o operačním systému
a jeho hardwaru

• mtd-varnish - démon určený pro sběr statistik o Varnish službě

Pro spuštění sběru dat prostřednictvím vybraného démona stačí pouze
spustit skript daného démona. Pro spuštění sběru dat o operačním systému
spustíme následující příkaz.

mtd−system

Démon se postará o načtení konfigurace a začne provádět samotný sběr dat.
Pro ukončení běhu spuštěného démona musíme zaslat jeho procesu signál pro
ukončení. Toho docílíme zmáčknutím klávesové zkratky “CTRL+C“ nebo pro-
střednictvím linuxového nástroje “kill“. Tento způsob spouštění démonů slouží
převážně pro testovací a vývojové účely. Pokud chceme aby námi vybraný dé-
mon běžel na pozadí a byl tak sběr dat nastaven na konkrétním serveru, mu-
síme nejdříve povolit daného démona pomocí “mtc-config“ skriptu a následně
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provést spuštění démona prostřednictvím “/etc/init.d/monitor-client“ skriptu
tak, jak je to předvedeno na následujících příkazech.

• Povolení sběru dat na pozadí pro systémového démona:

mtc−c on f i g daemon enable system

• Spuštění veškerých povolených démonů na pozadí:

/ e t c / i n i t . d/monitor−c l i e n t s t a r t

Pro jednorázový sběr číselných a textových hodnot slouží skript
“mtc-send“. Tento skript umí číst data ze standardního vstupu, ze souboru, ze
spustitelného skriptu a nebo z předaných argumentů. Skript čte záznamy po
jednotlivých řádcích. Tyto záznamy musejí odpovídat jednomu ze třech pod-
porovaných formátů. První formát, nazvaný “simple“, obsahuje pouze povinné
atributy ve tvaru “<metrika> <hodnota>“. Druhý formát, nazvaný “full“, ob-
sahuje veškeré atributy ve tvaru “<host> <timestamp> <metrika> <seznam
tagů> <typ hodnoty> <hodnota>“. A třetí formát, nazvaný “advanced“,
umožňuje veškeré tyto atributy libovolně prohazovat. Typ hodnoty může být
číslo (“NUMBER“), textový řetězec (“STRING“), pole hodnot (“ARRAY“),
asociativní pole hodnot (“HASH“) a nebo automaticky zjištěný (“AUTO“).

Jednorázový skript a i jednotlivé skripty démonů umožňují přenastavení
konfigurace prostřednictvím přepínačů. Veškeré přepínače jsou dostupné v po-
době dlouhých názvů. Některé z těchto přepínačů jsou dostupné i v podobě
jednoho písmene. Seznam dostupných přepínačů je pro každý tento skript je-
dinečný v závislosti na jeho specifických požadavcích a zapnutých zásuvných
modulech (kap. 4.5). Na následujících příkazech si ukážeme některé zde zmi-
ňované použití sběracích skriptů a jejich přepínačů.

• Jednorázový sběr číselné hodnoty využívající jednoduchý formát zá-
znamu, který není potřeba specifikovat:

mtc−send " t e s t o v a c i . c i s e l n a . metrika ␣10 "

• Jednorázový sběr textové hodnoty využívající jednoduchý formát zá-
znamu:

mtc−send " t e s t o v a c i . textova . metrika ␣hodnota "
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• Jednorázový sběr číselné hodnoty využívající plný formát záznamu:

mtc−send −−c o l l e c t o r −format f u l l " s e rv e r1 ␣
1491422852␣ t e s t o v a c i . c i s e l n a . metrika ␣
{ stav=du l e z i t y }␣NUMBER␣ 15 .5 "

• Jednorázový sběr číselné hodnoty využívající pokročilý formát záznamu:

mtc−send −−c o l l e c t o r −format advanced " host : s e rv e r1 ␣
time :1491422852 ␣name : t e s t o v a c i . c i s e l n a . metrika ␣
value : 1 5 . 5 ␣ tags : s tav=du l e z i t y ␣ type :NUMBER"

• Spuštění systémového démona v ladícím režimu, který nasbíraná data
nezasílá do úložišť, ale pouze vypisuje na výstup:

mtd−system −−debug

• Spuštění systémového démona na pozadí:

mtd−system −−daemonize

• Spuštění systémového démona tak, aby ukládal data pouze do
OpenTSDB databáze (prvním vypínačem vypneme všechna úložiště
a druhým zapneme pouze OpenTSDB):

mtd−system −−d i sab l e−s t o rage a l l −−enable−s t o rage
opentsdb

• Spuštění démona určeného pro sběr statistik o MySQL serveru tak, aby
se připojil na server “sql1“ a použil uživatele “test“ a heslem “heslo“:

mtd−mysql −−mysql−host sq l 1 −−mysql−user test
−−mysql−pass he s l o
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4.5 Tvorba nových démonů

Pro vytvoření nového démona můžeme využít šablonu
“mtd-template“. Zkopírováním šablony do nového souboru v adresáři
“/usr/local/monitor-client/bin/“ s prefixem “mtd-“ vytvoříme nový skript
pro démona. Ten následně musíme upravit pro potřeby sběru požadovaných
dat. Důležité je upravit funkci uloženou v proměnné “vars“ pod klíčem
“daemon_colletor_sub“, která zařizuje samotný sběr dat.

Na následující ukázce kódu si ukážeme minimalistické zrealizování testova-
cího démona. Ve zkratce, následující sekvence kódu provede načtení potřebné
knihovny “MonitorClientDeamon“, inicializaci proměnné “$cycle“ hodnotou
nula a uložení odkazu na sběrací funkci, která během každého cyklu sběru
dat uloží do paměti sebraných hodnot aktuální hodnotu proměnné “$cycle“
pod názvem metriky “pocet.cyklu“ a provede inkrementaci této proměnné. Na
konci se pak nachází volání funkcí, které provedou získání aktuálního nasta-
vení skriptu, inicializaci démona, spuštění běhu démona a v případě jeho zasta-
vení provede ukončení všech dostupných spojení. Démon se nachází převážnou
většinu času uvnitř metody “run_daemon“, která zajišťuje jeho běh. Při od-
chycení signálu pro ukončení procesu se ukončí běh metody “run_daemon“
a pokračuje se v provádění metody “exit_daemon“, která zařizuje uvolnění
prostředků či navázaných spojení. Démon z následující ukázky bude při jedno
sekundovém sběru dat odesílat do úložišť počet sekund od spuštění tohoto
démona.

#!/ usr / bin / p e r l

use FindBin ;
use l i b " $FindBin : : RealBin / . . / l i b " ;
use MonitorClientDaemon ;

my $cyc l e = 0 ;

$ : : vars {daemon_colletor_sub} = sub {

add_item ( ’ cyk lus ’ , $ cyc l e++) ;

} ;

parse_opt ions ( ) ;
init_daemon ( ) ;
run_daemon ( ) ;
exit_daemon ( ) ;
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4.6 Zásuvné moduly
Zásuvné moduly slouží v Monitor Client nástroji k načítání ucelených částí
kódu, které zprostředkovávají jednu oddělitelnou funkcionalitu. V tomto ná-
stroji jsou dva druhy modulů. Moduly určené pro komunikaci s monitorovanou
službou a moduly pro komunikaci s úložištěm dat. Existující moduly jsou po-
psány v následujícím seznamu.

1. skupina určená pro práci s jednotlivými monitorovanými službami

• HTTP - obstarává komunikaci s webovým serverem prostřednic-
tvím HTTP protokolu

• MySQL - obstarává komunikaci s MySQL databázovým serverem
• Mongo - obstarává komunikaci s MongoDB databázovým serverem

2. skupina určená pro práci s jednotlivými úložišti

• Elasticsearch (kap. 2.3.5) - vzdálené úložiště použité prozatím
pouze pro strukturovaná data

• File - lokální úložiště všech dat v podobě souboru, do kterého jsou
data ukládána ve “full“ formátu (kap. 4.4)

• KairosDB (kap. 2.3.6) - vzdálené úložiště pouze pro číselná data
• Monitor - proprietární vzdálené úložiště vytvořené pro firemní
účely určené pro číselná a textová data

• OpenTSDB (kap. 2.3.3) - vzdálené úložiště určené pouze pro čí-
selná data

• SQLite - lokální úložiště v podobě SQLite databáze určené pro
číselná a textová data

• RiakTS (kap. 2.3.8) - vzdálené úložiště určené pouze pro číselná
data

Povolení pro ukládání dat do souborového úložiště:

mtc−c on f i g module enable f i l e

Zakázání ukládání dat do souborového úložiště:

mtc−c on f i g module d i s ab l e f i l e
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4.7 Výstup nástroje
V této kapitole si ukážeme a popíšeme výstup nástroje v průběhu prvních
několika sekund spuštěného démona. Příklad tohoto výstupu můžeme vidět
na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Ukázka ladícího výstupu systémového démona Monitor Client
nástroje v první sekundě sběru dat, který sbírá pouze informace o zátěži pro-
cesoru získané ze souboru “/proc/loadavg“.

Na první řádce příkladu výstupu je vidět spouštěný příkaz v podobě dé-
mona “mtd-system“. Tomuto démonu byl za pomoci přepínačů vypnut sběr
síťových, paměťových a detailních CPU statistik, takže tento démon prováděl
sběr pouze průměrného vytížení systému získávaného ze souboru “/proc/loa-
davg“. Přepínač “-g“ zapnul ladící režim při kterém nedochází k odesílání dat
do úložišť, ale dochází pouze k detailnímu výstupu naznačeného ukládání dat
do úložišť.

Na dalších řádcích je vidět načtení zásuvných modulů určených pro uklá-
dání dat do úložišť. Po tomto načtení moduly provedly inicializaci spojení
na daná úložiště. Následuje informace o započetí sběru dat pomocí zprávy
“Start daemon“. Dále se provedlo počkání na novou sekundu, která byla poté
vypsána pomocí aktuálního timestampu. Následující řádky výstupu reprezen-
tují jednotlivé zápisy hodnot do konkrétních úložišť. Každé úložiště má svůj
formát pro zapsání dat. Můžeme si však všimnou že databáze OpenTSDB
a KairosDB mají stejný formát; podobný pak databáze SQLite a Riak TS.
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Databáze Elasticsearch se ve výpisu zapisovaných hodnot nenachází z toho dů-
vodu, jelikož je zatím použita pouze pro ukládání strukturovaných dat a které
nebyly v tomto případě sbírána. Na konci výstupu je vidět odchycení signálu
pro ukončení běhu démona, informaci o započetí jeho vypínání a návratový
kód, se kterým byl tento démon ukončen.
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Kapitola 5
Zhodnocení

Nasazování nástroje probíhalo ve firmě Livesport s.r.o. simultánně s jeho vý-
vojem. Jako první úložiště dat pro tento nástroj bylo použito mnou vytvořené
proprietární úložiště nazvané “Monitor“, které bylo postaveno nad MySQL
databází. Jednalo se pouze o dočasné řešení, které mělo být nahrazeno jednou
z databází vybraných v kapitole 2.3.10. Po implementování úložišť InfluxDB
a OpenTSDB do tohoto nástroje a jejich zprovoznění na serverech bylo pro-
váděno jejich otestování. U databáze InfluxDB se kupodivu narazilo na vý-
konnostní problémy a s ohledem na to, že u této databáze není výhled jejího
škálování za pomoci clusterování, bylo přesměrováno ukládání dat prostřed-
nictvím tohoto nástroje do databáze OpenTSDB.

Databáze OpenTSDB splňuje veškeré požadavky specifikované pro výběr
databáze, kromě automatického mazání dat po uplynutí času, což ale bylo
nakonec zrealizováno vlastními silami. Problémy s touto databází se začaly
projevovat po několika měsících provozu. Hlavním problémem je chyba této
databáze, která zapříčiňuje neaktualizování seznamu metrik dostupných v da-
tabázi. Jinak řečeno, nově vytvořené metriky se nezobrazují v seznamu metrik.
Z tohoto důvodu se uvažuje o přechodu na databázi KairosDB, která je po-
dobná databázi OpenTSDB. Tyto dvě databáze sdílejí stejný způsob vkládání
dat. Dále se počítá s otestováním databáze Elasticsearch, která je ve firmě nově
využívána jako centralizované logovací řešení, databáze Riak TS či databáze
DalmatinerDB. V budoucnu bychom se rádi zaměřili i na další databáze určené
pro časově uspořádaná a číselná data, jako je například databáze Druid [46].

Ve všech případech přesunů na nový typ úložiště byl a bude realizovaný
nástroj velice užitečný. Hlavní výhodou jeho použití při přesunu na nový typ
úložiště je to, že nebudou ztraceny veškeré pracně předpřipravované seznamy
metrik a jejich samotný sběr. Toho se dá využít i pro pouhé otestování no-
vého typu úložiště, jelikož stačí rozdistribuovat nový balík s modulem tohoto
úložiště na všechny monitorované servery a zprostředkovat tak paralelní sběr
jak do stávajícího, tak i do testovaného úložiště.
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Závěr

Na začátku textu se nachází přehled odborných pojmů a postupů, které slou-
žily jako úvod do tématu monitorovacích systémů. Dále pokračuje studie exis-
tujících nástrojů určených pro sběr časově uspořádaných dat. Díky této studii
jsme se ujistili, že je nutné zrealizovat vlastní takovýto nástroj, jelikož ani
jeden z dostupných nástrojů nevyhovoval specifikacím uvedených v zadání
a specifikacím přidaných po konzultaci se zadavatelem. Poté v textu následuje
studie databází určených pro časově uspořádaná a číselná data, která sloužila
pro nalezení kandidátů vhodných pro produkční nasazení a pro implemen-
tování do realizovaného nástroje. Získané znalosti a praktické zkušenosti se
sběracími nástroji a databázemi časově uspořádaných dat posloužily pro im-
plementaci vlastního nástroje, který je cílem této práce. V textu se následně
nachází popis realizace tohoto nástroje, jeho uživatelská dokumentace a zhod-
nocení po nasazení tohoto nástroje v praxi. Nástroj byl kompletně zrealizován
a následně i využit ve firmě Livesport s.r.o., pro kterou byl tento nástroj vy-
tvořen.

Zrealizovaný nástroj umožňuje sběr časově uspořádaných dat, která jsou
následně zasílána do rozličných typů úložišť. Mezi jeho hlavní výhody patří
modularizace v podobě zásuvných modulů, snadná rozšiřitelnost o nové typy
úložišť, zaměření na sekundový sběr dat, schopnost zpracovávat nejen číselná,
ale i textová a strukturovaná data, obsáhlý ale přitom přehledný výstup,
a v neposlední řadě i jeho jednoduchá konfigurace a ovládání.

Při realizaci jsem bral ohled na možné budoucí využití nejen pro účely
firmy Livesport s.r.o., ale i pro účely širší komunity uživatelů i mimo hra-
nice České Republiky. Ti se k tomuto nástroji budou moci dostat nejen po
zveřejnění této bakalářské práce, ale i prostřednictvím veřejných vývojových
kanálů. Komunita by mohla tento nástroj nejen využívat, ale i dále rozvíjet
nad rámec vytyčených cílů této práce. Do budoucna bych rád pokračoval ve
vývoji a implementaci nových funkcionalit a nápadů do tohoto nástroje.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

a cizích pojmů

API Application Programming Interface

Benchmarkování je proces zjišťování výkonu testovaného softwaru či hard-
waru.

CPU Central Processing Unit

Cluster je skupina volně vázaných spolupracujících serverů navenek se jeví-
cích jako jeden celek.

Dashboard je přehledná webová stránka, na které se nachází vícero prvků
zobrazujících různorodé aktuální informace.

DNS Domain Name System

Frontend slouží pro určení části systému kterou uživatel vidí a se kterou
uživatel interaguje.

HTTP Hypertext Transfer Protocol

ICMP Internet Control Message Protocol

Metadata je pojem určený pro pojmenování informací, která rozšiřují jiná
data.

KV Key Value

Logy jsou textové soubory do kterých za zapisují užitečné informace o běhu
programů či jiných důležitých událostech.

PDU Power Distribution Unit
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A. Seznam použitých zkratek a cizích pojmů

Plugin je anglický výraz pro zásuvný modul, který rozšiřuje funkčnost jiného
softwaru.

POSIX Portable Operating System Interface

RMON Remote Network Monitoring

RRD Round-Robin Database

SMS Short Message Service

SNMP Simple Network Management Protocol

SQL Structured Query Language

TSDB Time Series DataBase

URL Uniform Resource Locator

XML eXtensible Markup Language

ZFS Zettabyte File System
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

README.txt...................................stručný popis obsahu CD
deb/

build-deb.sh........skript pro vytvoření Debian balíku z aktuálních
zdrojových souborů
monitor-client.deb.....finální verze Monitor Client nástroje uvnitř
Debian balíku

doc/
html/ ..............adresář obsahující programátorskou dokumentaci
gen-doc.sh .......... skript určený pro vygenerování programátorské
dokumentace ze zdrojových souborů

src/....veškeré konfigurační a zdrojové soubory nástroje Monitor Client
test/..........soubory a skripty sloužící pro snadné otestování nástroje
prostřednictvím Docker technologie
text/

latex/ ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX
thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF

69


	Úvod
	Obecné pojmy a principy práce s časově uspořádanými a číselnými daty
	Zdroje dat
	Sběr dat
	Uložení dat
	Zpracování a zobrazování dat

	Analýza dostupných nástrojů a monitorovacích systémů
	Specifikace vlastností nástroje určeného pro sběr časově uspořádaných dat
	Nástroje určené pro sběr časově uspořádaných dat
	Databáze určené pro ukládání časově uspořádaných a číselných dat
	Nástroje určené pro zobrazování časově uspořádaných dat
	Monitorovací systémy

	Realizace nástroje
	Výběr programovacího jazyka
	Forma distribuce nástroje na servery
	Obecná funkcionalita nástroje
	Členění kódu
	Realizace sběru dat

	Uživatelská dokumentace
	Instalace a odinstalace nástroje
	Obsah monitor-client balíku
	Konfigurace nástroje
	Spouštění sběru dat
	Tvorba nových démonů
	Zásuvné moduly
	Výstup nástroje

	Zhodnocení
	Závěr
	Literatura
	Seznam použitých zkratek a cizích pojmů
	Obsah přiloženého CD

