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SAMMANFATTNING
Idag genererar företag stora mängder av loggfiler vilket
gör det svårt att hitta och undersöka felmeddelanden i alla
loggfiler. En loggsamlare med Logstash, Elasticsearch och
Kibana som bas har implementerats hos Ericsson Linköping.
Loggsamlarens syfte är att samla loggar från testenheter
och möjliggöra sökning och visualisering av dem. En
utvärdering av Elasticsearch har genomförts för att se i
vilken grad söktiden för sökfrågor ökar med ökad datamängd.
Utvärderingen gav en indikation om att söktiden i värsta fallet
är linjär.

INLEDNING

Motivering
När utvecklare idag ska undersöka orsaken till tekniska fel
och problem undersöker de oftast informationen i loggfiler
först [17]. Detta kan bli ett problem eftersom stora företag
idag genererar väldigt stora mängder av logghändelser vilket
kan göra det svårt att hitta den relevanta informationen.
Informationen i loggfilerna kan vara till mycket stor hjälp vid
felsökning men att tyda loggfilerna för hand kräver expertis
och är väldigt sällan praktiskt [17]. Det går alltid snabbare att
lösa ett problem om det finns bifogade loggar [15]. För att
härleda vissa fel måste loggfiler ibland korreleras vilket gör
det ännu mer tidskrävande [13]. Korrelering av loggfiler gör
det även lättare att hitta problem och minskar antalet falska
problem [10].

Genom att samla alla loggfiler i ett verktyg blir det både
lättare att söka efter och att hitta fel [14]. Med hjälp av
ett sådant verktyg kan ett företag både spara tid och pengar
eftersom andelen manuellt arbete minskar [16].

Ericsson är ett världsledande företag inom tillverkning av
utrustning för mobil kommunikation. Idag har Ericsson
Linköping ett stort antal testenheter som bygger och
testar programvara. Varje testenhet genererar loggfiler om
bland annat kompileringen av testprogrammen, testkörningen
och systemet. Dessa loggfiler kan tillsammans vara några
gigabyte i storlek per testenhet vilket gör att det blir svårt
att hitta anledningen när ett problem uppstår. Varje testenhet
återanvänds och idag slängs loggfilerna efter en viss period
vilket innebär att viktig information kan gå förlorad när ett
problem upptäcks i ett senare skede. Det behövs ett verktyg
som kan hämta data ifrån testenheterna och spara denna så
det blir lättare att söka bland loggfilerna.

Syfte
Syftet är att se hur en loggsamlare kan implementeras
åt Ericsson Linköping med hjälp av samlingsverktyget
Logstash [5], sökverktyget Elasticsearch [1] och
visualiseringsverktyget Kibana [3]. Loggsamlaren ska

kunna samla, visualisera och analysera data ifrån en stor
mängd loggfiler ifrån många testenheter. Den ska även göra
det möjligt att söka efter information bland samlad data för
att lättare hitta avvikelser och därmed underlätta felsökning
och analys av loggfiler.

Frågeställning
• Hur kan en loggsamlare implementeras med hjälp av

verktygen Logstash, Elasticsearch och Kibana?
Kraven på loggsamlaren är:

– att användare kan söka bland den samlade
informationen.

– att den samlade informationen går att visualisera.
– att loggsamlaren kan samla data ifrån flera olika

testenheter.

• I vilken grad kommer söktiden att öka relativt till ökningen
av datamängden?
Kan andra faktorer även påverka söktiden som:

– antal användare som använder systemet.
– inställningar i Elasticsearch.

Avgränsningar
Det finns flera verktyg som går att använda för att
implementera en loggsamlare. I detta arbete kommer fokus
endast att läggas på verktygen Logstash, Elasticsearch
och Kibana. Dessa verktyg rekommenderades av Ericsson
Linköping eftersom de är open source och är tillhör en
och samma produktfamilj, vilket medför att de fungerar bra
tillsammans.

TEORI
I kapitlet verktyg beskrivs de olika verktygen som används
för implementationen av loggsamlaren.

Verktyg
Logstash
Logstash används för att läsa in, bearbeta och skicka vidare
data till ett eller flera mål. Logstash bearbetar data i tre olika
steg: input, filter och output. Dessa tre steg arbetar alla i
varsin exekveringstråd. De tre olika stegen konfigureras i
en konfigurationsfil som anges vid starten av Logstash. I
konfigurationsfilen går det att ange olika plugins som ska
användas vid varje steg. Ett plugin kan ses som en metod som
behandlar data.

Input är det första steget som Logstash utför. Här används de
olika plugins som är definierade för input. Efter inläsningen
genereras ett event för varje rad i inläst data. Eventet skickas
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sedan vidare till filter. Några plugins för input är till exempel
file, tcp och websocket.

I filtersteget behandlas de genererade eventen. Här bryts den
relevanta information ut ifrån ett event och sparas sedan som
flera fält. Informationen i ett event kan vara strukturerad som
till exempelvis XML1 eller systemloggar. Hur information
ska extraheras definieras med hjälp av olika plugins för olika
format. Om ingen passande plugin finns så kan reguljära
uttryck användas för att definiera hur data är strukturerad och
vilka fält som ska extraheras. Det modifierade eventet skickas
sedan vidare till output.

Output är det sista steget som Logstash utför, det är här det
parsade eventet skickas vidare till en annan källa. Ett event
kan passera igenom flera olika outputs och när detta är klart
har eventet exekverat klart. Som output går det till exempelvis
att välja Elasticsearch eller en vanlig fil.

Elasticsearch
Elasticsearch är en distribuerad fulltext-sökmotor med ett
tillhörande REST API citerest. Elasticsearch indexerar
och lagrar data för framtida sökningar. Elasticsearch är
byggt ovanpå Apache Lucence [6] som är ett gratis open
source-bibliotek för textsökning. Elasticsearchs arkitektur
består av sex huvuddelar, cluster, node, document, type, index
och shard.

Ett kluster är en samling av en eller flera noder som håller
Elasticsearchs data. Varje kluster identifieras med ett unikt
namn. Det unika namnet gör att en nod automatiskt kan
ansluta till ett kluster ifall noden har blivit konfigurerad med
det specifika klusternamnet. I produktion är det viktigt att
sätta ett specifikt klusternamn så Elasticsearch inte ansluter
till fel kluster.

En nod är en riktig maskin, oftast en server som hör till ett
kluster. En nods uppgift är att lagra, indexera och söka i data.
En sökfråga kan utföras på en valfri nod i ett kluster och om
noden inte innehåller den data som söktes hämtas datan från
rätt nod. En av dessa noder utses till masternode som ansvarar
för alla förändringar i klustret som att ta bort eller lägga till
en nod i klustret. När en ny nod ansluter sig till klustret ser
masternoden till att fördela om data så varje nod får samma
belastning.

Ett dokument är den enhet i Elasticsearch som håller den
lagrade informationen och kan jämföras med en rad i en
relationsdatabas.

En typ är en semantisk separation av de olika dokument som
finns och kan jämföras med en tabell i en relationsdatabas.

Ett index är en samling av typer och kan jämföras med
en enskild relationsdatabas. Ett index kan delas upp i en
eller flera shards vilket definieras vid skapandet av indexet.
En shard är alltså en del av ett index. Shards sprids jämnt
ut över de tillgängliga noderna i ett kluster. På så vis kan
Elasticsearch på ett smidigt sätt ta hand om problemet när
ett index blir för stort för en nod.

1Extensible Markup Language

Varje index kan ha replikering aktiverat, detta innebär att
varje shard har en kopia. Denna kopia lagras aldrig på
samma nod som sharden den replikerar. Detta innebär att
Elasticsearch fortfarande kommer fungera när en nod fallerar
om flera noder och replikering används.

Kibana
Kibana är ett verktyg som används för att visualisera data
från Elasticsearch. När Kibana startar binds den till en startad
instans av Elasticsearch. Genom att ange olika mönster går
det att välja vilka index som ska visualiseras. Med hjälp
av modifierbara paneler kan Kibana konfigureras för att
presentera data på en mängd olika sätt. Detta kan till exempel
vara cirkeldiagram, tabeller, diagram etcetera. Kibana kan
även användas för att göra vanliga textsökningar i olika index.

Relaterad forskning
Samling och uppmärkning av loggdata
För att en loggsamlare ska fungera bra bör den kunna samla
och hantera flera olika typer av loggfiler. Ifall loggsamlaren
behöver märka upp och parsa loggfiler med en okänd struktur
går det använda en metod som Nagappan och A. Vouk
[19] kommit fram till. Deras metod utgår ifrån SLCT2 som
letar efter mönster över rader i loggfiler. Deras verktyg letar
specifikt efter frekvensen av olika ord för att identifiera
olika logghändelser. De definierade en logghändelse som
vilken typ av loggrad det var, till exempelvis ett fel. De
definierade meddelandet som själva meddelandet som hörde
till logghändelsen, till exempel om logghändelsen var ett fel
så är själva meddelandet beskrivningen av felet. De lyckades
identifiera logghändelser som förekom flera hundra gånger
ända ner till två gånger. Deras metod klarade dock inte av att
skilja på logghändelsen och meddelandet om händelsen bara
skedde en gång.

När en loggfilstyp är känd är det lättare att både dela upp
en loggrad i olika fält och även att filtrera bort data som
inte anses vara viktig. Genom att filtrera bort onödig data
kom Moharil et al. [18] fram till att prestandan för sökning
över stora datamängder som lagras i kluster kunde förbättras
drastiskt. För att identifiera vilket kluster en loggrad hör till
använder de en utökad Levenshteinavståndsalgortim3. Deras
metod kan ta in och bearbeta alla typer av loggfiler, vilket
gör metoden generisk då den kan analysera olika typer av
loggfiler.

Sökning
Den största anledningen för att implementera en loggsamlare
är att det ska både vara lättare och snabbare att söka i all
data som samlats ifrån loggfilerna. Larsson och Hamou-Lhadj
[16] visar att de med hjälp av algoritmen MAFIA [11] kan
extrahera värdefull information ifrån loggfiler genererade av
telekom-system. Mjukvaruutvecklarna som testade systemet
tyckte att metoden verkade lovande eftersom de behövde

2Simple Log file Clustering Tool[20]
3Levenstheinavståndet [4] är ett mått på hur stor skillnad det
är mellan två strängar, måttet definieras som det minsta antalet
raderingar, insättningar och substitueringar som krävs för att
transformera den ena strängen till den andra.
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göra mindre manuellt arbete och att precisionen för relevant
information ökade.

Moharil et al. [18] som nämndes tidigare använder
Elasticsearch för att kunna söka i de olika klustren. Resultat
från deras studie ger indikation om att söktiden är linjär med
en ökad mängd data.

Visualisering
Även om det lätt går att söka bland en stor mängd samlad
data kan det bli svårt att få en bra överblick. Därför kan
det vara bra om en loggsamlare kan visualisera den samlade
mängden av data. En studie som utfördes av González och
Kobsa [12] visar att visualisering av data kan vara till stor
nytta för systemadministratörer. Författarna kom fram till att
systemadministratörer kunde få hjälp inom tre olika områden
med hjälp av ett visualiseringsverktyg. Dessa tre är:

– Flexibilitet med hanteringen av data
Administratörerna uppskattade att de snabbt kunde
inkludera och exkludera data de ville visualisera för att
kunna koncentrera sig på en specifik del.

– Helhetsbild av data
Visualiseringsverktyget gav en bra helhetsbild av samlad
data.

– Enkel extrahering av information
Visualiseringsverktyget gav en möjlighet att skriva
sökfrågor direkt till verktyget, vilket upplevdes som
enklare än att skriva sökfrågor utan visualiseringsverktyget
då visuell feedback gavs direkt.

Utvärdering
För att kunna svara på frågan om i vilken grad söktiden ökar
i relation till ökningen av datamängden behöver vi göra en
utvärdering av Elasticsearchs databassystem.

När ett test av ett databassystem ska tas fram finns det
många variabler att ta hänsyn till. Yao och Hevner [21]
har tagit fram en metodik för att designa en utvärdering av
ett databassystem. Deras metodik delas in i fyra kategorier,
systemets konfiguration, testdata, arbetsbelastning och
experimentell design.

Systemets konfiguration syftar på vilken hårdvara och vilka
systeminställningar som ska användas vid testet. Hårdvaran
och inställningarna bör helst överensstämma med systemet
som implementationen ska exekveras på, i bästa fall utförs
utvärderingen på samma system.

Testdata är den data som utvärderingen ska utföras på som
antingen kan vara syntetisk eller riktig data. Riktig data har en
uppenbar fördel då testerna kan utföras mot data som faktiskt
används. Syntetisk data har andra fördelar som till exempel
att databasen lätt kan fyllas upp till önskad storlek eller att
önskade fält kan läggas till där det behövs. En nackdel med
syntetisk data är att den inte kan spegla komplexa relationer
som riktig data kan [21].

Arbetsbelastning syftar på antal användare, vilka typer av
sökfrågor som ställs och i vilken grad dessa utförs.

Experimentell design syftar på vilka parametrar som kan
ändras under testning som till exempel storlek på databasen.

Belastning
på DB-server

Belastning
på Web-server

Typ Beskrivning CPU DISK CPU DISK

1
Komplex sökfråga
med litet resultat

Hög Låg Låg N/A

2
Komplex sökfråga
med stort resultat

Hög Hög Hög N/A

3
Enkel sökfråga

med litet resultat
Låg Låg Låg N/A

4
Enkel sökfråga

med stort resultat
Låg Hög Hög N/A

Tabell 1. Olika sökfrågor som testar databasen på fyra olika sätt.

Elasticsearch får sökfrågor genom en webbserver vilket
gör att förutom Elasticsearch själv kan webbservern bli en
flaskhals. För att ta hänsyn till detta behöver sökfrågor
utformas som belastar både Elasticsearch och webbservern.
Zhu och Lü [22] föreslår hur olika anrop kan utformas för
att belasta både databas och webbserver på ett webbaserat
databassystem. De kom fram till sex olika typer av anrop
som kan användas för att testa alla delar av systemet. För
vår utvärdering är endast fyra relevanta, se tabell 1 för en
nedskalad variant. De två som inte är relevanta är anrop utan
sökfrågor till databasen, dessa anrop går inte att testa med
Elasticsearch eftersom en sökfråga krävs.

METOD
I första stycket beskrivs metoden för implementationen och i
det andra stycket utvärderingen.

Implementation
Nedan kommer de olika delarna i systemet beskrivas. För att
få en överblick över systemet se figur 1.

Samling
Logstash är tänkt att användas för att kontinuerligt övervaka
specifika filer. Detta sker med hjälp av pluginet file som har
en liknande funktion som programmet tail4 för att upptäcka
när en ny loggrad skrivs till den specifika filen. Dock går
det inte att komma åt loggfilerna från testenheterna direkt
eftersom en del av loggarna är paketerade i tar.gz-filer och
den andra delen av loggfilerna är formaterade som HTML
vilket medför att pluginet file inte går att använda. För att lösa
detta används pluginet stdin och sedan skickas alla loggrader
in till Logstash via en pipeline. För att hämta loggarna skrevs
ett Python-skript som väntade på att nya loggfiler skulle
dyka upp för att sedan behandla och skicka vidare dessa till
Logstash.

För loggfilerna i tar.gz-filerna så packar Python-skriptet upp
filen och extraherar de relevanta loggraderna och skickar
dessa vidare till Logstash via en pipeline. Loggraderna
i tar.gz-filerna är inte garanterat unika, vilket betyder att

4Tail är ett standard kommando i Unix som används för att följa filer.
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Figur 1. En överblick över det implementerade systemet

samma loggrad kan finnas i flera tar.gz-filer. För att lösa detta
är det önskvärt att undvika göra en query till Elasticsearch
för att kontrollera om loggraden redan finns då detta skulle
behöva göras för alla nya loggrader. När ett nytt dokument
förs in i Elasticsearch får den ett unikt id som kallas
dokument-id, detta kan dock sättas ifrån Logstash när en
loggrad skickas till Elasticsearch. Om ett dokument-id redan
finns i Elasticsearch när ett nytt skickas in med samma
id så skrivs det äldre över. För att undvika dubbletter
av loggrader ifrån tar.gz-filerna användes denna egenskap.
För alla loggrader i tar.gz-filerna sattes dokument-id till
en MD5-hash av konkateneringen av tidsstämpeln och
loggmeddelandet. Detta innebar att om en loggrad redan
fanns i Elasticsearch så skrevs den över med sig själv.

HTML-filerna var alltid garanterat unika, dessa kunde dock
inte direkt behandlas av Logstash. För att få ut loggraderna
ifrån HTML-filerna användes Python-biblioteket Beautiful
Soup5 vilket är en HTML-parser. Loggraderna skickades
sedan vidare till Logstash via en pipeline.

För att de olika indexen inte ska bli för stora så skapas nya
index i Elasticsearch för varje månad, detta togs hand om av
Python-skriptet som väntade på nya loggfiler. Skriptet ändrar
i Logstashs konfigurationsfiler när en ny månad inträffade så
att loggfiler skickades till ett nytt index.

5http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/

I stil med Moharil et al. [18] som nämndes under teori
filtrerades onödig data bort under samlingen för att förbättra
prestandan vid sökningar. För att ta reda på vad som var
onödig information i loggfilerna hölls det möten med både
uppdragsgivare och utvecklare på företaget för diskussion
om vad som kunde filtreras bort från loggfilerna. Efter
att den relevanta informationen lyfts fram gick det att
skriva filter till Logstash som kunde matcha den viktiga
information i loggmeddelandena och filtrera bort den onödiga
informationen för att minska mängden data som behövde
sparas.

Sökning
För att möjliggöra sökning i data användes Elasticsearch.
Logstash konfigurerades så att den skickade all filtrerad
data till Elasticsearch. I detta examensarbete kördes
endast en instans av Elastisearch på en nod. Alla
default-inställningar användes förutom klusternamnet
som sattes till ”Logmining” och heapsize-variabeln som
ändrades till 8GB. Heapsize-variabeln bestämmer hur
mycket RAM-minne Elasticsearch tillåts att använda.

För att utföra en sökning till Elasticsearch så kräver
Elasticsearch ett JSON-objekt som en GET- eller
POST-request till dess REST API. Detta är inte smidigt
eller enkelt för en användare. Däremot har Kibana
ett användargränssnitt som underlättar sökanrop till
Elasticsearch vilket kommer att användas.

Visualisering
Ett krav från uppdragsgivaren var att kunna visualisera den
samlade datamängden för att till exempel kunna se om
testerna genererade olika mängder av logghändelser, då detta
gör det enklare att hitta avvikelser mellan olika testkörningar
av samma test. Paneler togs fram i Kibana för att visualisera
datamängden.

Utvärdering
Utvärderingen av söktid har designats enligt metodologin
som presenterades av Yao och Hevner [21] som togs upp
under teori. Metodologin tog upp fyra viktiga kategorier att ta
hänsyn till när en utvärdering av ett databassystem designas,
dessa var systemets konfiguration, testdata, arbetsbelastning
och experimentell design.

Testerna utfördes på en virtuell Linuxserver med
specifikationen:

– OS: Debian Linux 8.0

– Processor: Intel Xeon CPU E5-1410 v2 @ 2.80GHZ

– Minne: 24GB

– Hårddiskutrymme: 450GB

Som testdata att testa systemet med valdes syntetisk data,
detta eftersom vi inte hade tillgång till den datamängd av
riktig data som vi önskade att utföra testerna på. Ett skript i
Python skrevs som genererade loggrader och skickade vidare
dessa till Logstash. Den genererade loggraden bestod av fyra
olika fält, name, words, random int och filler, se tabell 2.
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Fält Exempelvärde
name ”Julius Caesar’
words ”dog cat cipher ...”
random int 10025
filler ”Sghr5Sgd1RhR0qnBj2r....”

Tabell 2. De olika fälten i den syntetiska datan.

Name består av ett förnamn följt av ett efternamn, detta fält
skapades genom att slumpmässigt välja ut namn från två
olika namnlistor, en med förnamn och en med efternamn.
Words består av tio ord separerade med ett blanksteg, detta
fält skapades genom att slumpmässigt välja ut tio ord ur en
ordlista. Random int är ett slumptal mellan ett och hundra
tusen. Filler är en sträng med 120 slumpmässigt valda
alfanumeriska tecken, detta fält skapades för att snabbare
få upp storleken på de olika Elasticsearch index som
utvärderingen utfördes på.

En önskvärd egenskap hos den syntetiska datan är att den
har en koppling till den verkliga så att utvärderingen ska
ge en så korrekt bild som möjligt. En loggrad hos Ericsson
består av en tidsstämpel, ett processornamn, en följd av
ord, ett körnummer och till sist ett meddelande. Följden av
ord i Ericssons loggar kan till exempel vara ett testnamn,
enhetsnamn, test-id och så vidare. Processornamnet kan
kopplas till fältet name i den syntetiska datan, följden av ord
kan kopplas till fältet words, körnummret kan kopplas till
random int och meddelandet kan kopplas till filler.

En enkel och en komplex sökfråga togs fram i linje med Zhu
och Lü [22] som togs upp under teori. Storleken på resultatet
för en sökfråga kan regleras med variabeln size i sökfrågan till
Elasticsearch vilket innebär att samma fråga kunde användas
för att få både ett litet och stort resultat.

Den enkla sökfrågan matchar dokument som har ordet thesis
i fältet words, se figur 2. Denna typ av sökfråga kan komma
att ställas av användare av systemet flera gånger. De kan
till exempel vara intresserade av att hitta alla loggrader som
innehåller ett specifikt ord som error.

{
"query":
{

"match" : {"words" : "thesis"}
},
"size" : 10

}

Figur 2. Enkel sökfråga med litet resultat

Den komplexa sökfrågan matchar dokument som har ett eller
flera ord i fältet words som slutar på is, har en rand int som
är mellan ett och femtio tusen. Dessutom ska den matcha
minst en av följande: fältet name innehåller adam, fältet
name innehåller eva eller fältet words har minst tre ord som
börjar på bokstaven t. Slutligen sorteras resultatet på fältet
words, se figur 3. Denna fråga är designad för att passa den
relaterade forskningen och är förmodligen mer komplex än
någon fråga som en användare kommer att ställa. Dock kan
användare komma att ställa delar av denna fråga. De kan

exempelvis vara intresserade av att söka på alla loggrader som
har ett körnummer inom ett viss intervall eller hitta loggrader
som innehåller ordet error eller warning. De kan även vara
intresserade av att använda reguljära uttryck för att kunna
matcha en del av ett fält så som enhetsnamn.

{
"sort" : [

"words"
],
"query": {

"bool" : {
"must" : [

{"regexp" : {
"words" : ".*is"}},

{"range" :
{"rand_int" : {

"from" : "1",
"to" : "50000"}}}

],
"should" : [

{"match" : {
"name" : "adam"}},

{"match" : {
"name" : "eva" }},

{"regexp" : {
"words.raw" :
"(t.*|.* t.*) t.* t.*"}}

],
"minimum_should_match" : 1

}
},
"size" : 10

}

Figur 3. Komplex sökfråga med litet resultat

För båda sökfrågorna valdes en size på 10 för litet resultat och
5000 för ett stort resultat.

För att möjliggöra sökning på bara ett ord i ett fält laddades
det upp en indexmall till Elasticsearch som gjorde varje
fält till både analyzed och raw. Analyzed innebär att
Elasticsearch delar upp varje fält per ord och möjliggör
sökning på alla orden i fältet. Raw innebär att hela fältet
sparas intakt och möjliggör exakta sökningar på ett helt fält.
Se bilaga 1 för mallen som användes.

Utvärderingen utfördes på sex olika Elasticsearch index som
alla befann sig på en nod. Tre stycken index med en shard var
skapades och fylldes med 2, 4 och 8 miljoner dokument och
tre stycken index med fem shards var skapades och fylldes
med 2, 4 och 8 miljoner dokument. Dessa index blev ca
1.5GB, 3GB och 6GB i storlek per index per storleksordning.
På grund av att utvärderingen bara utfördes på en nod
skapades indexen utan replikering.

Indexen fylldes med hjälp av det tidigare nämnda skriptet som
genererade slumpmässiga loggrader. Efter att indexen blivit
fyllda valdes det att starta om Elasticsearch manuellt.

Eftersom Elasticsearch nästan kan ge svar i realtid när
den inte är under belastning, skrevs det även ett skript
som simulerade 10 klienter som skickade den komplexa
sökfrågan samtidigt som utvärderingen skedde för att ge en
kontinuerlig belastning. Klienter skickade sin sökfråga till ett
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dummy-index som inte testades. Utvärderingen utfördes med
och utan de simulerade klienterna.

När en sökfråga skickas till Elasticsearch via dess REST
API kommer det tillbaka ett JSON-objekt som svar. Detta
JSON-objekt innehåller resultatet ifrån sökfrågan och även
hur lång tid det tog att utföra den. För att testa söktiden
för varje sökfråga skrevs ett skript som skickade sökfrågan
100 gånger via en POST-request med hjälp av programmet
curl6. För varje curl-anrop sparades skriptet hur lång tid
sökfrågan tog. Efter att skriptet skickat alla sökfrågor
sparades den högsta och lägsta söktiden samt medelvärdet för
alla sökfrågors söktid.

För att få ett mer jämnt resultat skickades alla testsökfrågor
20 gånger till varje index innan testet genomfördes. Detta för
att en eventuell cache som Elasticsearch bygger upp inte ska
ge missvisande resultat.

RESULTAT
Först presenteras resultatet av implementationen och sedan
resultatet av utvärderingen.

Implementation
Loggsamlarens tre delar implementerades framgångsrikt.

Samling
Samling av loggarna löstes med det tidigare beskrivna
skriptet som ligger och väntar på att nya loggfiler i form
av HTML- och tar.gz-filer ska dyka upp. Skriptet parsade

6Curl är ett vanligt kommando i en Unix-miljö. Kommandot
används för att göra webbanrop.

sedan loggar ur HTML- och tar.gz-filerna och skickade dessa
vidare till Logstash som i sin tur märkte upp loggraderna och
skickade vidare dem till Elasticsearch.

Skriptet såg även till att skapa nya index varje månad så
inget index skulle bli för stort och då bli en flaskhals
prestandamässigt. Detta gör det även möjligt att ta bort
gammal data eftersom datan ligger lagrad i flera index.

Sökning
Som nämndes under implementationen krävde Elasticsearch
en sökfråga som ett JSON-objekt via en GET- eller
POST-request till dess REST API. Detta var inte
användarvänligt och därför valdes Kibana att användas
som har ett enkelt användargränssnitt för att ställa sökfrågor.
I Kibana kan sökfrågor enkelt ställas över olika fält för olika
tidsrymder.

I bilaga 3 ses ett exempel på en sökfråga som söker
efter loggrader med loggnivån ERROR för körningar med
körnumret 19509 under de senaste 24 timmarna.

Visualisering
Kiabana användes även för att visualisera samlad loggdata.
Flera paneler togs fram för att visa delar ur datamängden.

I figur 4 ses ett exempel på en panel som visar hur körtiden
skiljer sig åt för samma test fast under olika körningar. Detta
var endast möjligt förut genom att för hand leta reda på alla
äldre testkörningar och deras körtid vilket knappt var möjligt
eller gjordes. Denna visualisering kan användas för att hitta
avvikelser för samma test fast under olika körningar.

Figur 4. En panel i Kibana som visar hur körtiden skiljer sig åt för samma test under olika körningar. En kolumn är ett specifikt test och uppdelningen
i kolumenn är olika körningar där storleken påverkas av körtiden.
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Utvärdering
En sammanställning av alla resultat ifrån utvärderingen kan
ses i bilaga 2. Fem shards fick överlägset kortaste söktiden
utan och med extra användare över alla sökfrågor förutom
lite variation i de enkla sökfrågorna, vilket diskuteras senare
under diskussion. För varje sökfråga presenteras nedan ett
stapeldiagram som visar söktiden för 2, 4, och 8 miljoner
dokument. I stapeldiagrammen har en linje dragits från 2 till
8 miljoner för att illustrera i vilken grad söktiden ökar. För
den enkla sökfrågan med litet resultat har inga linjer dragits
på grund av väldigt liten variation i resultatet. Utvärderingen
visade att söktiden i värsta fallet är linjär. Även under
belastning från flera användare visade utvärderingen samma
trend.
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Figur 5. Komplex sökfråga med litet resultat
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Figur 6. Komplex sökfråga med stort resultat
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Figur 7. Enkel sökfråga med litet resultat
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Figur 8. Enkel sökfråga med stort resultat

DISKUSSION
I detta kapitel kommer först resultatet och metoden diskuteras
och analyseras. Sedan kommer det tas upp replikerbarhet och
källkritik. Kapitlet avslutas sen med att arbetet tas upp i ett
samhälleligt och etiskt perspektiv.

Resultat
Implementation
Även om alla tre delar implementerades framgångsrikt så
var det inte utan problem. Logstash kunde inte extrahera
loggrader från HTML- eller tar.gz-filer, så ett skript behövde
skrivas för att ta hand om detta. Detta skript blev då också
tvunget att övervaka efter nya HTML- och tar.gz-filer för
att kunna behandla dessa. Ett stort problem för skriptet var
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att parsa loggrader ur HTML då vissa av HTML-filerna var
annorlunda strukturerade då de uppenbart inte var menade att
extrahera loggrader ifrån. En del av HTML-filerna innehöll
även trasig HTML-kod vilket medförde att HTML-parsern
tolkade HTML-strukturen fel. Detta löste vi genom att ta bort
HTML-taggar som det oftast var fel på och felkontroller med
hjälp av reguljära uttryck.

Skriptet förde även med sig en försämring i prestanda för
samlingen då skriptet var tvunget att starta om Logstash för
varje fil den skulle bearbeta. Detta är inte optimalt eftersom
Logstash tar ett par sekunder att starta och långsiktigt blir det
en hel del tid som kunde ha sparas om Logstash inte behövde
startas om.

I slutet av arbetet fick vi ett tips om att en FIFO-fil7 skulle
kunna användas för att eventuellt lösa problemet med att
Logstash behöver startas om. Logstash hade då bundits till
FIFO-filen med ett input plugin och skriptet hade då skrivit
sin data till FIFO-filen istället för att skicka den via en pipe
till Logstash. Detta skulle medföra att Logstash inte behöver
startas om. Eftersom vi fick detta tips i slutet av arbetet var
detta inget vi hann med att testa.

En risk med skriptet är att om Logstash skulle hänga sig,
skulle skriptet fastna eftersom skriptet då skulle stå och vänta
på att Logstash skulle bli färdig. För att motverka detta skulle
Logstash kunna avbrytas efter en viss tid. Men eftersom alla
loggfiler är olika långa och tar olika lång tid att bearbeta blir
det svårt att sätta en bra tid som inte väntar för länge eller
avbryter ett jobb som körs.

Kibana som är tänkt att användas för att visualisera data ifrån
Elasticsearch kunde även på ett bra sätt användas för att göra
sökfrågor. Detta underlättade arbetet då inget extra gränssnitt
behövde skapas för att förenkla processen att ställa sökfrågor
till Elasticsearch.

Utvärdering
I alla tester förutom ett, ökade söktiden när datamängden
ökade. Det testet som inte ökade var den enkla sökfrågan
med litet resultat. Detta beror med högsta sannolikhet på att
det är så väldigt korta söktider det handlar om, skillnaden
mellan högsta och lägsta söktiden var mindre än en halv
millisekund. Det är även värt att nämna att det inte går
att kontrollera hur exakt Elasticsearch är i sina mätningar
eftersom att Elasticsearch gör sina mätningar internt.

Något överraskande så blev söktiden markant bättre på index
med fem shards till skillnad mot endast en shard. Initialt
antogs det att söktiden skulle bli längre med fem shards
då en parallell kan dras mellan Elasticsearch index och
relationsdatabastabeller. En sökning över flera tabeller i en
relationsdatabas tar överlag längre tid. Vissa av testerna hade
en tredjedel av söktiden med fem shards till skillnad mot
en. Detta beror troligen på att Elasticsearch indexerar alla
shards för sig vilket skulle medföra att uppslagning kan göras
snabbare över flera shards.

7En FIFO-fil kan ses som en namngiven pipe. Denna fungerar som
en vanlig fil vilket betyder att andra processer kan öppna den för att
läsa och skriva.

Söktiden för den komplexa frågan med stort och litet resultat
gav väldigt lika resultat. Detta kan bero på att det var en
dåligt utformad sökfråga. Regexp- eller should-matchningen
i sökfrågan kanske får Elastisearch att söka igenom samma
antalet dokument. Det kan även bero på att size-variabel inte
fungerar på det sätt som antogs i detta examensarbete. Vi
antog att Elastisearch slutar söka när den hittat rätt antal
dokument men vi kunde inte verifiera hur den beter sig genom
att läsa Elasticsearchs dokumentation.

Resultatet vi fick ger en indikation om att söktiden ökar
linjärt, men detta behöver inte betyda att det faktiskt är så,
vi kanske bara ser en liten del av en helt annan ökningsgrad.

Metod

Implementation
Innan arbetet påbörjades borde det ha gjorts en ordentlig
förstudie om hur alla verktyg fungerade. Hade detta
genomförts kunde vi ha sparat en hel del tid genom att
inte göra falska antaganden om hur verktygen fungerade.
Ett falskt antagande vi gjorde var till exempel hur tidzoner
fungerade i verktygen, detta medförde att vi felsökte
varför Kibana inte visade några resultat i över två timmar.
Kibana arbetar alltid med UTC tid vilket gjorde att alla
loggars tidstämplar blev förskjutna två timmar framåt och
tydligen kunde inte Kibana visa loggar med tidstämplar från
”framtiden”.

Utvärdering
Den största bristen i utvärderingen är att metodologin som
är utformad av Zho och Lü [22] egentligen är till för att
testa relationsdatabaser. Detta behöver inte betyda att testet är
dåligt för att testa Elasticsearch, men det kan vara ett mindre
bra test för ändamålet. Vi kunde inte hitta någon relaterad
forskning om testning av just databaser likt Elasticsearch
eller Lucene som Elasticsearch bygger på. Eftersom vi inte
kunde hitta någon forskning valde vi att utöka vår sökning till
inkludera relationsdatabaser där vi hittade testet vi använder i
detta examensarbete.

Testerna utfördes på index fyllda med syntetisk data vilket gör
att resultatet kan ge en falsk representation av verkligheten.
Riktig data kan vara både mer och mindre slumpmässig
än den data som generades i vårt test vilket medför att
Elasticsearch kan optimera indexen på olika sätt. Eftersom
vi har försökt att efterlikna den data som senare kommer att
användas bör resultatet ge en korrekt indikation.

I detta examensarbete utfördes endast tester på tre stycken
olika databasstorlekar. Detta är i absolut minsta laget för att se
vilken ökningsgrad en ökad databasstorlek ger. Trots att tester
endast utfördes på tre databasstorlekar fick vi en indikation
om att söktiden var linjär.

En annan brist är att relativt få inställningar testades. Det
finns många inställningar i Elasticsearch som inte alls testades
under detta examensarbete och det gjordes ganska få tester
med olika antal shards och extra användare. Att optimera
inställningarna skulle förmodligen kunna sänka söktiderna i
sig men skulle troligen visa samma linjära trend.
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Eftersom Elasticsearch är en distribuerad sökmotor borde
testerna även ha utförts på mer än en nod för att testa hur
bra Elasticsearch fungerar i ett kluster.

Replikerbarhet
Skriptet som övervakar filsystemet efter nya loggar kan bli
svårt att replikera på grund av att skriptet inte beskrivs i djup
detalj i rapporten. Men eftersom skriptet är väldigt specifikt
för Ericsson är det mindre intressant att replikera det.

Utvärdering som utfördes på Elasticsearch däremot, har hög
replikerbarhet. Testdatan som används och hur testet gick till
beskrivs i detalj vilket gör det lätt att replikera. Dessutom
finns även sökfrågorna som ställdes till Elasticsearch,
indexmallen som används och en specifikation av servern som
utvärderingen skedde på med i rapporten.

Källkritik
Vi har försökt att välja artiklar som har flera stycken citeringar
eftersom detta ökar trovärdigheten. Trots detta har vi citerat
två artiklar som inte har några citat enligt Google scholar.
Ena artikeln är ”Mining telecomsystem logs to facilitate
debugging tasks” [16], denna tycker vi är trovärdig och
relevant eftersom studien utfördes på Ericsson Stockholm
och handlade om att samla loggar. Den andra är ”Real time
generalized log filemanagement and analysis using pattern
matching and dynamic clustering” [18], denna valde vi att
ta med eftersom det är en av få artiklar som har använt
Elasticsearch i sin studie.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Att implementera en loggsamlare kan minska tiden det tar att
felsöka. Detta i sin tur kan medföra att ett företag kan spara
pengar eftersom utvecklarna kan lägga tiden de tjänar med
hjälp av verktyget på utveckling istället.

Det är värt att tänka på att om bara verktygen Elasticsearch,
Logstash och Kibana används kan alla se de samlade
loggraderna och komma åt verktygen om de använder samma
nätverk och vet vilken IP-adress de ska använda. Detta gör
att det inte går att lagra känslig information i Elasticsearch
eftersom obehöriga kan nå den. Lyckligtvis går detta att lösa
på två sätt. Det första alternativet är att se till att Logstash
filtrerar bort känslig data innan den skickar till Elasticsearch
och det andra är att använda verktyget Shield [8]. Shield kan
skydda alla tre verktyg och har bland annat stöd för LDAP8,
IP-filtrering och krypterad kommunikation. En nackdel med
Shield är dock att den har en licenskostnad.

SLUTSATSER
En loggsamlare med Logstash, Elasticsearch och Kibana
som bas har implementerats hos Ericsson i Linköping. En
utvärdering av Elasticsearch har genomförts för att se i vilken
grad söktiden ökar med ökad datamängd. Nedan följer våra
slutsatser av frågeställningen.

8Lightweight Directory Access Protocol

Krav på loggsamlaren
Användare kan söka bland den samlade informationen
Sökning gjordes möjligt och användarvänligt genom ett
användargränssnitt i Kibana som förenklar processen att ställa
sökfrågor till Elasticsearch.

Visualisera loggarna
Att parsa loggfilerna medförde att det med hjälp av Kibana
gick att visualisera olika delar av händelserna i loggfilerna.
Genom att skapa olika paneler i Kibana gick det visualisera
flera olika delar.

Samla data från flera testenheter
Samling av loggar ifrån alla testenheter kunde inte lösas med
bara Logstash utan ett skript fick skrivas som tog hand om
samling och övervakning av nya loggar för att skicka dessa
vidare till Logstash.

Utvärdering av Elasticsearch
Ökningsgrad av söktid
Flera tester utfördes på olika index med olika storlekar.
Testerna gav en indikation om att söktiden ökar linjärt med
datamängden.

Testfaktorer
Testerna utfördes med flera olika inställningar. Söktiden
minskade markant när indexen bestod av fem shards istället
för en. Detta tros bero på att Elasticsearch indexerar alla
shards för sig vilket skulle medföra snabbare uppslagning
över flera shards.

När flera användare använde systemet påverkades söktiden
negativt men inte trenden hos söktiden.

Framtida arbete
Implementation
Som tidigare diskuteras är det inte bra att Logstash startar
om flera gånger. I framtiden kan det vara värt att undersöka
ifall det direkt ifrån skriptet går att parsa och skicka data till
Elastisearch. Detta medför att det blir ett steg mindre som
kan gå fel men alla filter i Logstash måste då återskapas i
skriptet. Problemet skulle även gå att lösa med en FIFO-fil
som nämndes under diskussion.

Skriptet som hanterar loggar i detta examensarbete kör bara
på en tråd. Detta räcker för de testenheter som skriptet samlar
loggar ifrån nu, men skulle skriptet utökas för att samla ifrån
ännu fler testenheter kan den få problem med att hänga med.
Om många fler testenheter läggs till behöver skriptet skrivas
om så att det använder flera trådar.

För att öka prestandan på Elasticsearch kan ett Cron-jobb9

skapas som optimerar index efter varje månad och stänger
index som blivit gamla.

Verktyg
Det finns väldigt många verktyg att använda för att
implementera en loggsamlare så det skulle även vara
intressant att testa dessa för att se hur de fungerar, som till

9Cron är en tidsbaserad schemaläggare under Unix som sköter om
jobb regelbundet.
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exempelvis Papertrail [7] och Splunk [9]. Det går även att
kombinera Elasticsearch och Kibana med andra verktyg som
samlar loggar såsom Fluentd [2]. Om flera verktyg skulle
testas skulle det även gå att ställa dessa emot varandra för att
se vilken som presterade bäst inom olika områden och vilken
som överlag var bättre än de andra verktygen.

Tester
I framtiden skulle det vara intressant att göra fler och mer
uttömmande tester. Resultatet i detta examensarbete pekar på
att flera shards ger en snabbare söktid men stämmer även
detta när de är lokaliserade på flera noder och vilket är det
optimala antalet shards? Kommer flera noder även ge en
snabbare söktid? Eftersom det finns många inställningar i
Elastisearch skulle det även vara intressant att testa dessa för
att se vilka inställningar som fungerar bäst.
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BILAGA 1
Indexmallen som skickades upp till Elasticsearch innan indexen fylldes med testdata.

{
"template" : "*",
"settings" : {

"index.refresh_interval" : "5s"
},
"mappings" : {

"_default_" : {
"_all" : {"enabled" : true},
"dynamic_templates" : [ {

"message_field" : {
"match" : "message",
"match_mapping_type" : "string",
"mapping" : {

"type" : "string", "index" : "analyzed", "omit_norms" : true
}

}
}, {

"string_fields" : {
"match" : "*",
"match_mapping_type" : "string",
"mapping" : {

"type" : "string", "index" : "analyzed", "omit_norms" : true,
"fields" : {

"raw" : {
"type": "string", "index" : "not_analyzed",
"ignore_above" : 256

}
}

}
}

} ],
"properties" : {

"@version": { "type": "string", "index": "not_analyzed" },
"geoip" : {

"type" : "object",
"dynamic": true,
"path": "full",
"properties" : {

"location" : { "type" : "geo_point" }
}

}
}

}
}

}



BILAGA 2
Sammanställningar av söktiderna ifrån utvärderingen. Söktiden visas i millisekunder.

Dokument 2 miljoner 4 miljoner 8 miljoner
Shards 1 shard 5 shards 1 shard 5 shards 1 shard 5 shards

Extra användare Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Komplex sökfråga
litet resultat

750.8 1005.0 270.2 383.6 1399.8 1866.7 428.8 624.4 2497.4 3367.3 758.3 1097.0

Komplex sökfråga
stort resultat

768.4 1021.9 276.5 396.1 1432.8 1934.4 442.2 629.4 2565.3 3455.6 781.3 1247.3

Enkel sökfråga
litet resultat

1.0 1.1 1.2 1.4 1.0 1.1 1.2 1.6 1.0 1.0 1.0 1.2

Enkel sökfråga
stort resultat

3.5 4.8 2.1 4.0 5.6 8.0 3.1 5.9 11.7 15.8 5.3 8.6

Tabell 3. Resultatets medelvärde.

Dokument 2 miljoner 4 miljoner 8 miljoner
Shards 1 shard 5 shards 1 shard 5 shards 1 shard 5 shards

Extra användare Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Komplex sökfråga
litet resultat

765 1129 293 495 1419 2040 443 825 2524 3550 796 1301

Komplex sökfråga
stort resultat

785 1190 293 539 1447 2138 455 781 2610 3675 820 1433

Enkel sökfråga
litet resultat

2 2 20 2 1 2 13 15 1 2 1 2

Enkel sökfråga
stort resultat

5 7 4 23 7 12 6 20 12 42 6 31

Tabell 4. Resultatets maxvärde.

Dokument 2 miljoner 4 miljoner 8 miljoner
Shards 1 shard 5 shards 1 shard 5 shards 1 shard 5 shards

Extra användare Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Komplex sökfråga
litet resultat

748 887 246 304 1396 1715 394 489 2490 3181 690 919

Komplex sökfråga
stort resultat

766 916 260 312 1429 1766 406 513 2558 3172 710 968

Enkel sökfråga
litet resultat

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enkel sökfråga
stort resultat

3 3 1 2 5 5 2 3 11 12 5 5

Tabell 5. Resultatets minvärde.



BILAGA 3

Figur 9. En sökning i Kibana som söker efter felmeddelanden i en specifik testkörning.



BILAGA 4

ARBETSFÖRDELNING
Arbetet i detta examensarbete har bestått av läsning
av tidigare forskning, inlärning av verktygen Logstash,
Elasticsearch och Kibana, implementation av loggsamlaren,
utvärdering av Elasticsearchs databas och skrivning av
rapport.

Sökning efter och läsning av tidigare forskning gjorde vi
individuellt för att senare kunna föra ihop våra upptäckter.
Vi såg dock alltid till att vi inte läste samma forskning för att
undvika dubbelt arbete.

Inlärningen av de olika verktygen skedde också individuellt.
Detta gjorde vi för att bägge skulle få en bra förståelse av
verktygen. Eftersom vi gjorde detta individuellt kunde vi
senare dela med oss av det vi lärde oss.

All implementation så som konfigurationen av alla verktyg,
skripten som skrevs och testerna som utfördes har utförts med
hjälp av parprogrammering.

Eftersom vi parprogrammerade har många delar i rapporten
skrivits tillsammans. Vissa delar har dock skrivits individuellt
och dessa tas upp per person nedan.

Fredrik har skrivit om Elasticsearch, relaterad forskning om
utvärdering, metod om utvärdering och slutsatser.

Thomas har skrivit metod om implementation, replikerbarhet,
källkritik, arbetet i ett vidare sammanhang och framtida
arbete.

Förutom denna bilaga skrevs det även en om installation
av Logstash, Elasticsearch och Kibana och en om Logstash
konfigurationsfiler. Här valde vi att göra en klar uppdelning
av arbetet, Fredrik skrev om installationen och Thomas om
Logstash konfigurationsfiler.

Motivering
Vi valde att parprogrammera till en stor del eftersom
detta är något vi gjort många gånger tidigare i andra
kurser. Parprogrammering har många fördelar så som bättre
kvalitativ kod [3], att utövare delar med sig av sina kunskaper
[2] och att utövare snabbare löser problem [1].

Williams och Kessler [3] skriver om att det tar ett tag
innan parprogrammerare blir effektiva och börjar jobba bra
tillsammans, detta kallar de jelling.

När parprogrammerarna börjar jobba bra tillsammans blir de
jelled. På grund av att vi hade parprogrammerat i tidigare
kurser tillsammans så var vi redan jelled och kunde därmed
skippa den initiala övergången.

Genom att jobba tätt tillsammans kunde vi enkelt diskutera
olika lösningar utan att den ene behövde sätta sig in i vad den
andre hade gjort. Detta gjorde att vi snabbt kunde få fram en
bra och effektiv lösning.

Reflektion
Vi tycker att arbetsfördelningen har fungerat bra.
Parprogrammering var ett bra val då vi båda fick full
förståelse för allt vi implementerade, detta hjälpte även till
mycket när vi skrev rapporten då båda kunde korrigera och
hjälpa varandra där det behövdes. En nackdel var att mot
slutet så blev det stressigt på grund av att vi gjorde all
implementation tillsammans. Därför hade vi, om vi skulle
göra om examensarbetet idag, funderat på och övervägt om
att dela upp delar av implementationen beroende på hur
mycket tid som fanns tillgängligt och storleken på arbetet.

Överlag är vi nöjda med vår arbetsfördelning och arbetet i det
hela.

REFERENSER
1. Cockburn, A., and Williams, L. The costs and benefits of

pair programming. Extreme programming examined
(2000), 223–247.

2. Jones, D. L., and Fleming, S. D. What use is a backseat
driver? a qualitative investigation of pair programming. In
Visual Languages and Human-Centric Computing
(VL/HCC), 2013 IEEE Symposium on, IEEE (2013),
103–110.

3. Williams, L., Kessler, R. R., Cunningham, W., and
Jeffries, R. Strengthening the case for pair programming.
IEEE software 17, 4 (2000), 19–25.
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INSTALLATION
Här beskrivs hur Logstash, Elasticsearch och Kibana ska installeras för att fungera som en enhet. Även en rad inställningar för
att få Elasticsearch att bete sig effektivt kommer föreslås.

JAVA
Både Logstash och Elasticsearch kräver Java, helst version 1.8.
Börja med att kontrollera vilken java verision du har:

$ java -version

Om den är äldre än 1.8 utför följande kommandon för att installera Java 1.8:

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install oracle-java8-installer

ELASTICSEARCH
För att ladda ner och packa upp Elasticsearch:

$ curl -L -O https://download.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch/elasticsearch-1.5.2.tar.gz
$ tar -zxvf elasticsearch-1.5.2.tar.gz

För att starta Elasticsearch kör nu bara följande i den uppackade mappen:

$ bin/elasticsearch

Ett bra tillägg till Elasticsearch är pluginet kopf vilket kan användas för att övervaka ditt Elasticsearch-kluster.
För att installera kopf ställ dig i den uppackade Elasticsearch-mappen och kör följande:

$ /bin/plugin –install lmenezes/elasticsearch-kopf

För att använda kopf gå till webbadressen localhost:9200/ plugin/kopf i en webbläsare.

För att Elasticsearch ska fungera optimalt behöver Linuxsystemet konfigureras.
Elasticsearch behöver ha väldigt många olika filer öppna samtidigt så därför bör gränsen för öppna filer sättas högt i systemet.
Lägg till följande två rader i filen /etc/security/limits.conf för att sätta gränsen till 65536:

* soft nofile 65536
* hard nofile 65536

Elasticsearch använder mmaps för att lagra sina index. Därför behöver även gränsen för dessa sättas högt.
Lägg till följande rad i filen /etc/sysctl.conf :

vm.max map count = 262144

Elasticsearch behöver mycket RAM-minne. Grundinställning i Elasticsearch är satt till 1GB vilket fungerar bra under utveckling
men inte under produktion. En bra tumregel är att tilldela Elasticsearch hälften av systemets RAM-minne, dock upp till max
32GB.
Lägg till följande rad i ˜/.bashrc och ersätt 2g med hälften av systemets RAM i GB:

export ES HEAP SIZE=2g

~


Eftersom Elasticsearch använder mycket RAM-minne så är det väldigt bra om operativsystemet swappar så lite som möjligt till
disk. För att åstadkomma detta lägg också till följande rad i /etc/sysctl.conf :

vm.swappiness = 1

Det finns även några inställningar i Elasticsearchs konfigurationsfil som kan behöva ändras. Filen hittar du på sökvägen
elasticsearch-1.5.2/config/elasticsearch.yml. Inställningarna av intresse är cluster.name, node.name och path. Cluster.name säger
vilket kluster Elasticsearch ska ansluta sig till, denna är viktigt att sätta så att flera olika Elasticsearch-kluster ska kunna finnas
på samma nätverk. Node.name ger Elasticsearch-instansen ett namn, detta kan vara bra att sätta för att kunna särskilja de olika
instanserna åt. Sätts inget node.name så väljer Elasticsearch ett själv. Path definierar var Elasticsearch ska lagra sin data och var
den ska lagra sina loggar, denna är viktigt att sätta då man troligen själv vill definera var data ska lagras.

Alla de olika inställningarna ska vara på följande form i elasticsearch.yml filen:

cluster.name : namn på klustret
node.name : namn på noden

path:
logs: /path/to/logs
data: /path/to/data

För att inställningar ska ta effekt ska operativsystemet och Elasticsearch startas om.

LOGSTASH
För att ladda ner och packa upp Logstash utför följande kommandon:

$ curl -O https://download.elasticsearch.org/logstash/logstash/logstash-1.5.0.rc4.tar.gz
$ tar -zxvf logstash-1.5.0.rc4.tar.gz

För att starta Logstash med en konfigurationsfil kör följande kommando i den uppackade mappen:

$ bin/logstash -f /path/to/conf/file/conf file.conf

För att får mer information om Logstashs konfigurationsfiler läs bilagan om dessa.

KIBANA
För att ladda ner och packa upp Kibana kör följande:

$ curl -O https://download.elastic.co/kibana/kibana/kibana-4.0.2-linux-x86.tar.gz
$ tar -zxvf kibana-4.0.2-linux-x86.tar.gz

Om Kibana ska köras på samma maskin som Elasticsearch behöver inga inställningar ändras. Om Kibana ligger på en egen
maskin behöver det specificeras på vilken IP-adress Elasticsearch kan nås. För att ändra detta konfigurera följande rad i
kibana-4.0.2-linux-86/config/kibana.yml:

elasticsearch url: adress till elasticsearch:9200

För att starta Kibana kör följande i den uppackade mappen:

$ bin/kibana

Nu är Kibana igång, för att använda det gå till webbadressen adress till kibana maskin:5601.



BILAGA 6
Här beskrivs delar av Logstashs konfigurationsfil.

KONFIGURATIONSFIL
Här är konfigurationsfilen i sin helhet som användes under utvärderingen med den syntetiska testdatan:
input {
stdin {
type => "dbtesttype"

}
}
filter {

grok{
match => { "message" =>

"%{DATA:name}\s*&\s*%{DATA:words}\s*&\s*%{NUMBER:rand_int:int}\s*&\s*%{GREEDYDATA:filler}"}
}

mutate {
remove_field => [’message’]

}
}
output {

elasticsearch {
index => "dbtest"
cluster => "logmining"
protocol => "http"

}
}

PLUGINS
Först kommer de olika plugins som används i test konfigurationsfilen att beskrivas och sedan kommer även plugins som har
använts i examensarbetet beskrivas. Detta kommer ske stegvis för varje steg i Logstash. Det finns mängder av plugins till Logstash
och vi kommer endast beskriva de vi har använt. För att se alla plugins och få en mer utförlig beskrivning besök dokumentationen
för Logstash: https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/index.html

Input
stdin { type => "dbtesttype" }

Pluginet stdin som läser in data ifrån stdin. Med hjälp att detta går det att skicka in data till Logstash via en pipeline vilket får
Logstash att stänga av sig när den gått igenom hela filen.
Type är den typ som sätts i indexet.

file { path => "path_to_file" }

Det går även att ange en fil. Används file kommer Logstash bara startas en gång. När en ny rad läggs till i loggfilen upptäcker
Logstash detta automatiskt och skapar sedan en händelse av raden.

Filter
grok { match => { "message" =>
"%{DATA:name}\s*&\s*%{DATA:words}\s*&\s*%{NUMBER:rand_int:int}\s*&\s*%{GREEDYDATA:filler}"}
}

Grok är det filter som används genomgående i alla konfigurationsfiler. Grok tillåter användaren att matcha delar ifrån händelsen
med hjälp av reguljära uttryck. Alla händelser har fältet message som är hela händelsen. Alla ord med stora bokstäver i exemplet
ovan är fördefinierade reguljära uttryck som går att hitta i filen patterns som följer med Logstash. Syntaxen för att dela upp
meddelandet i olika fält är följande:
%{Fördefinierat reguljärt uttryck : namnet på fältet denna matchning ska sparas till : eventuell omtolkning till int}

grok {
patterns_dir => "./patterns"
match => { "message" => "%{TIMESTAMP:[@metadata][time]} %{GREEDYDATA:message}" }
overwrite => [’message’]

}

Det går även skapa egna fördefinierade reguljära uttryck som läggs i en fil. Ifall detta används måste man peka ut i vilken mapp
den filen ligger. För att se exempel på hur dessa ser ut, se filen patterns som följer med Logstash. Om man vill går det även att
spara fält till metadata. Till skillnad mot andra fält som sparas kommer metadata inte att laddas upp till Elasticsearch. Detta är bra
om man temporärt vill spara en variabel. Matchar man en del av message till message kan man välja att skriva över den gamla,
görs inte detta kommer message bli en lista.

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/index.html


if "_grokparsefailure" in [tags] { drop {} }

I konfigurationsfilerna går det att skriva if-satser. Här kontrollerar vi om grok inte lyckades med sin matchning. Om den inte
gjorde det använder vi pluginet drop som avbryter den nuvarande händelsen. Ifall man använder grok är detta en bra kontroll att
ha med eftersom Logstash kan krascha i senare skede om man försöker komma åt fält som inte finns.

date {
match => ["[@metadata][time]", "ISO8601"]
target => "@timestamp"
timezone => "Europe/Stockholm"

}

Tidsstämpeln som skickas upp till Elasticsearch är som standard den nuvarande tiden. Med hjälp av pluginet date går det att
skriva över tidsstämpeln. Här skriver vi över tidsstämpeln med en vi tidigare har matchat ifrån händelsen.

ruby { code => "event[’message’].gsub!(’\n’, 10.chr)" }

Med hjälp av pluginet ruby går det att exekvera kod i händelsen. Här ersätter vi alla nyrader i meddelandet med ett nyradstecken
för att Kibana ska tolka nyrader korrekt.

mutate { remove_field => [’message’] }

Pluginet mutate tillåter att ta bort och modifiera fält. Har man matchat message till flera olika fält med hjälp av grok kan det vara
intressant att ta bort message efteråt.

multiline {
pattern => "ˆ%{TIMESTAMP_ISO8601}"
negate => "true"
what => "previous"

}

Dåligt uppbyggda loggfiler kan bestå av händelser uppdelade på flera rader. Ifall detta är fallet kan pluginet multiline användas.
Här säger vi att varje ny loggrad börjar med en TIMESTAMP ISO8601. Eftersom multiline slår ihop flera händelser går det inte
att köra med flera trådar vilket saktar ner Logstash.

fingerprint {
source => ["message"]
target => "[@metadata][MD5]"
method => "MD5"
key => "key"

}

Fingerprint kan användas för att skapa unika IDn. Här skapar vi en MD5-hash av fältet message och sparar den till metadata.

Output
elasticsearch {
index => "dbtest"
cluster => "logmining"
protocol => "http"

}

Här skickar vi all parsad data till indexet dbtest i Elasticsearch som har klusternamnet logmining. Protocol http gör så att Logstash
inte ansluter som en nod till Elasticsearch utan skickar all data direkt.

elasticsearch {
index => "syslog"
cluster => "logmining"
protocol => "http"
document_id => "%{[@metadata][MD5]}"

}

Här väljer vi att ange även vilket dokument ID som loggraden kommer få i Elasticsearch. Eftersom det är MD5-hash skapad med
hjälp av fingerprint kommer alla dokument i Elasticsearch vara unika.

stdout { codec => rubydebug {"metadata" => "true"} }

När man testar sin konfigurationsfil är det dumt att skicka data till Elasticsearch. Det är bättre att använda pluginet stdout som
skriver ut hur händelsen ser ut efter den har blivit parsad. Då är det lätt att kontrollera om det blev så som man tänkt sig. Här
väljer vi även att skriva ut all metadata.
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