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uzlu, který je tak pro fungování systému klíčový. Distribuovaný systém bez centrálního 
uzlu pracuje spolehlivěji. Je-li pro další zvýšení spolehlivosti zavedena také redundance 
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1 Úvod 

Průběžná kontrola správného fungování serverů a poskytovaných síťových služeb 
umožňuje včas upozornit správce na problém a následně provést jeho nápravu. Tyto 
kontroly lze svěřit programu, který je bude automaticky provádět v požadovaných 
intervalech pomocí jednoduchých testů. 

Při distribuovaném monitorování jsou úkoly – plánování a provádění testů, rozděleny 
mezi více uzlů, čímž se zmenší jejich zátěž. Pokud jsou tyto uzly provádějící 
monitorování podřízeny centrálnímu uzlu, kterému například zasílají výsledky, je 
centrální server pro celý systém klíčový. V distribuovaném systému takový centrální 
prvek není a výpadek jakéhokoli uzlu nezpůsobí selhání systému. 

1.1 Cíl práce 

Předmětem této práce je návrh a implementace frameworku pro distribuované 
monitorování serverů a jimi poskytovaných služeb. Hlášení zjištěných problémů by 
mělo probíhat chytrým způsobem, nemělo by tedy docházet k opakovanému hlášení 
téhož problému. Výsledný framework bude distribuovaný, decentralizovaný a odolný 
proti výpadku uzlu. Zároveň by měl být vysoce konfigurovatelný, měl by umožnit 
nastavit společné vlastnosti pro více služeb či serverů najednou, přičemž konfigurace 
bude automaticky distribuovaná v celé monitorovací síti. 

Výsledný kód programu by měl být přenositelný, především by program měl pracovat 
na systémech unixového typu (Linux, BSD a proprietární Unixy) a na systémech 
Windows s minimálními nebo žádnými úpravami.  

Uzly spolupracující v monitorovacím systému mohou být heterogenní - tj. mohou běžet 
na různých platformách. K samotnému kontrolování služeb budou použity externí testy, 
které umožňují sledování libovolných typů služeb. 

Účelem takovéhoto frameworku je usnadnit práci správcům serverů.  

1.2 Struktura textu  

Ve druhé kapitole je uveden přehled algoritmů, které lze využít při řešení 
distribuovaného monitorování služeb. Třetí kapitola obsahuje podrobnější popis 
zvolených algoritmů a postupů použitých při implementaci frameworku. Ve čtvrté 
kapitole je vyhodnocení práce frameworku při testování. 

V poslední kapitole jsou stručně představeny jiné systémy pro monitorování, vybrány 
jsou především ty, které umožňují provádět monitorování distribuovaně.  
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2 Analýza 

V této části práce je popsána analýza problému distribuovaného monitorování, která 
vychází z požadavků uvedených v předchozí kapitole. Je zde uveden stručný přehled 
algoritmů, které je možné použít k řešení jednotlivých částí monitorovacího systému. Za 
uzly systému jsou v této práci považovány nezávislé počítače komunikující přes běžnou 
síť (TCP/IP).  

Před samotným monitorováním musí každý uzel získat informace o systému a ostatních 
uzlech. Bez těchto informací neví, koho a jak má kontrolovat. Je také zřejmé, že pokud 
se upozornění na problémy nemají opakovat, musí se údaje o zjištěných problémech 
nějakým způsobem shromaždovat a posílání oznámení je nutné koordinovat. Dále je 
potřeba rozhodnout, kdo bude koho kontrolovat a toto nastavení dynamicky 
přizpůsobovat změnám, jako je přidání nového uzlu nebo rozdělení sítě (např. po 
výpadků směrovače, kdy je nedostupná celá podsíť). Tyto a další problémy jsou 
rozebrány v následujících podkapitolách.  

2.1 Konfigura ční informace 

V konfiguračních informacích jsou popsány služby (způsob a interval jejich sledování), 
správci (kontakt pro posílání výstrah) a servery, na kterých poběží uzly monitorovacího 
systému (IP adresa atd.). Každý server má svého správce, který bude informován 
v případě problému a především seznam služeb, které na něm ostatní servery budou 
monitorovat. 

Konfigurace není příliš rozsáhlá a každý uzel vlastní její kompletní kopii. Konfigurační 
informace mohou být změněny za běhu systému a úprava může být provedena na 
libovolném uzlu. Nová verze bude automaticky rozeslána ostatním uzlům. Je zřejmé, že 
uzly musí umět rozlišit novější verzi, například podle časového údaje souboru 
obsahujícího konfiguraci nebo sériového čísla uvedeného v něm (obdobně jako v DNS 
systému). 

Použití sériového čísla se jeví jako spolehlivější a jednodušší způsob – počítače, na 
kterých uzly běží, mohou mít rozdílně, některé třeba i chybně, nastavené časy. Sdělí-li 
si dva uzly navzájem sériová čísla své konfigurace, je jednoznačně určeno, jestli musí 
být soubor replikován a kterým směrem. 

2.2 Koordinátor 

Z důvodu inteligentního hlášení problémů je třeba mít jediného koordinátora souvislé 
skupiny (souvislé ve smyslu dosažitelnosti po síti). Tento koordinátor má přehled 
o všech problémech a provádí vlastní hlášení (např. zaslání e-mailu správci) tak, aby se 
zbytečně neopakovala. Všechny uzly proto musí znát svého aktuálního koordinátora, 
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kterého informují o zjištěných problémech. V případě havárie koordinátora je zvolen 
nový pomocí distribuovaného algoritmu a všichni jsou o tom informováni. 

2.2.1 Distribuované algoritmy pro volbu koordinátor a 

Pro volbu koordinátora („leader election“) existuje více algoritmů, některé jsou určeny 
pro synchronní prostředí – ty předpokládají hlavně spolehlivý komunikační subsystém, 
jiné pro asynchronní a fault-tolerant systémy, kde může docházet ke zpožděním a 
ztrátám zpráv a dokonce k rozdělení sítě na více částí. Výběr algoritmu také záleží na 
způsobu použití, v některých aplikacích je požadavkem, aby existoval nejvýše jeden 
koordinátor, jindy je cílem mít koordinátora pro každou část sítě. 

Například v [1] je uvedený jednoduchý algoritmus pro nalezení uzlu s nejvyšším 
identifikátorem, který pracuje s logickým kruhem. 

Bully algoritmus [2] je také jednoduchý a populární algoritmus, který si poradí 
s výpadky uzlů i s výpadkem aktuálního koordinátora. Předpokládá omezenou dobu 
přenosu i zpracování zpráv, z toho vyplývá spolehlivá detekce havárie. Principem 
fungování algoritmu je, že uzel se vzdá účasti ve volbách, pokud zjistí, že se jich 
zúčastní uzel s vyšší prioritou. 

Fast Bully algoritmus [3] je efektivnější algoritmus vycházející z předchozího. Mezi 
jeho výhody patří hlavně menší počet posílaných zpráv a rychlejší volba nového 
koordinátora. Stejně jako Bully algoritmus požaduje synchronní komunikační 
subsystém. 

Oba výše uvedené algoritmy zajišťují, že koordinátorem bude proces s nejvyšší 
prioritou. Jistou nevýhodou je, že havárii koordinátora je zjištěna, až když je potřeba mu 
něco sdělit.  

Invitation algoritmus [2] je určený pro asynchronní prostředí, pracuje na principu 
spojování malých skupin vedených koordinátory do větších. Po nějakou dobu proto 
může existovat v jedné části sítě více koordinátorů. 

Práce [4] se zabývá problémem volby koordinátora v systémech, které se mohou 
rozdělit na více „logických částí“ („partitionable systems“), kdy je komunikace mezi 
částmi sítě možná, ale je příliš pomalá, popřípadě nespolehlivá. Uvedený protokol 
zajišťuje, že se logické části nepřekrývají a každá má svého koordinátora. 

V některých aplikacích nelze současnou existenci více koordinátorů dovolit (např. 
pokud koordinátor provádí kritické operace). Algoritmus uvedený v [5] tuto vlastnost 
zajišťuje – účastnící se uzly se vždy shodnou na koordinátorovi, pokud existuje. 
Bezpečnost je ovšem zaručena na úkor pokroku algoritmu, protože nový koordinátor 
může být zvolen jen tehdy, pokud se všechny uzly shodnou na havárii dosavadního 
koordinátora. 
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Požadavky algoritmu 
Uvedené algoritmy pro volbu koordinátora potřebují pro své fungování, aby uzly měly 
zadané priority a jedinečné identifikátory. Tyto dvě vlastnosti je možné spojit do jediné 
– identifikátor uzlu zároveň určuje jeho prioritu. Proto je tento identifikátor zadáván 
uživatelem. Předpokládá se, že budou zvýhodněny počítače výkonné nebo méně 
zatížené jinou činností apod.  

Kromě priority jsou všechny uzly považovány za rovnocenné (peer-to-peer) a 
kterýkoliv může zastávat funkci koordinátora. 

 

Pro implementaci byl vybrán Invitation algoritmus, protože pracuje v asynchronním 
prostředí a případná dočasná existence více koordinátorů v jedné části sítě není 
považována za závažný problém. Algoritmus bude podrobně popsán v kapitole 3.1. 

2.3 Monitorování 

Distribuované monitorování znamená rozdělit monitorování mezi více uzlů, a to hlavně 
kvůli zmenšení zátěže. Zároveň se přitom dá zavést redundance – uzel bude kvůli 
spolehlivosti monitorován více než jedním uzlem.  

Nastavení úkolů, tj. které uzly má daný uzel monitorovat, může být pevně zadáno 
uživatelem. Pak ale systém nebude dynamicky reagovat na změny, a pokud k nějaké 
změně dojde (např. přidání uzlu, dlouhodobé rozdělení sítě), musí se nastavení 
monitorování ručně opravit. Druhou možností je nechat rozhodnout samotné uzly. Uzly 
se mezi sebou musí dohodnout a vhodně si rozdělit sledovací úkoly, a to bez 
přítomnosti centrálního řídícího serveru. 

Většina systémů pro monitorování využívá první přístup pevně dané konfigurace (viz 
kapitola 5), v této práci je navržen druhý přístup automatického přidělování úkolů.  

2.3.1 Rozdělení úkol ů pro monitorování 

Jednou z možností, jak rozdělit úkoly, je uspořádat uzly do logického kruhu, kde každý 
uzel sleduje jednoho nebo více sousedů. Toto řešení by ale nejspíš bylo náročné na 
údržbu při změnách, zvláště při výpadku sítě a rozdělení logického kruhu na více částí. 

Další možností je rozdělení uzlů do menších skupinek – shluků, ve kterých se uzly 
monitorují navzájem. Je tedy potřeba algoritmus, který uzly rozdělí do shluků a ty pak 
dynamicky přizpůsobuje změnám v síti. Rozdělení do shluků lze provést například 
podle doby odezvy („round-trip time“). Udržování shluků v konzistentním stavu ale 
není jednoduché, v každém shluku by musel běžet samostatný algoritmus kontrolující 
konzistenci. Nekonzistentním stavem je například situace, kdy uzel i považuje j za člena 
svého shluku, ale naopak to neplatí. 
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Algoritmy pro členství ve skupině („membership“) jsou většinou založené na 
periodickém posílání zpráv, a to buď od vedoucího skupiny k ostatním členům (zprávy 
Are-You-Alive) nebo od členů k vedoucímu (I-Am-Alive, nazývána také „heartbeat“). 
Lze také periodicky posílat zprávu „attendance list“, která koluje po členech až nazpět 
k jejímu iniciátorovi; výpadek člena způsobí, že nedorazí zpět v požadovaném časovém 
limitu [6]. V článku [7] je uveden algoritmus, který spoléhá na to, že samotná aplikace 
na uzlu generuje dostatečně často vlastní zprávy, které tak slouží místo zprávy I-Am-
Alive. 

Je tedy vidět, že algoritmy pro členství jsou podobně složité jako algoritmy pro volbu 
koordinátora. Navíc by pro účel této práce musely být upraveny, protože shluky musí 
zůstávat poměrně malé – bude v nich probíhat vzájemné monitorování a při větším 
počtu uzlů ve shluku by se zbytečně zvyšovala i redundance sledování. Cílem je 
především zajistit monitorování každého uzlu, a tak nekonzistence shluků nemusí být 
považována za kritický problém. Proto lze použít jednodušší algoritmus, který sice 
konzistenci vždy nezaručí, ale nezatěžuje uzly ani síť. 

 

Řešení navržené v části 3.2 sice nezaručuje konzistenci shluků, v běžném provozu bude 
uzel prakticky vždy monitorován. Samotné sledování je pak jednoduché. Uzel zná členy 
svého shluku a podle informací z konfiguračního souboru ví, které služby u nich má 
monitorovat. 

2.4 Externí testy 

Sledování se provádí pomocí jednoduchých testů, které ověří funkčnost služeb 
(například FTP, HTTP) na jiném serveru. 

Všestrannost se nejlépe zajistí použitím externích programů pro testy. Tyto programy si  
připraví správce monitorovacího systému, mohou být napsány v jakémkoliv jazyce. Při 
spuštění jsou jim předány parametry podle informací v konfiguraci. 

2.5 Shrnutí 

1) Na začátku má aspoň jeden uzel k dispozici konfigurační informace, kde jsou 
uvedeny adresy všech serverů, způsob sledování služeb atd. Po spuštění uzel 
nabídne ostatním svůj konfigurační soubor a popř. si vymění jeho nejnovější verzi. 

2) Když má uzel k dispozici konfigurační informace (buď je měl, nebo je získal od 
jiného uzlu), spustí Invitation algoritmus. Po nějaké době dojde ke zvolení jediného 
koordinátora celé souvislé skupiny.  
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3) Před samotným sledováním se uzly v souvislé skupině rozdělí do malých shluků 
podle „síťové vzdálenosti“, tj. doby odezvy na ping. V těchto shlucích bude probíhat 
vzájemné sledování. 

4) Uzly rozdělené do shluků zahájí monitorování služeb. Pokud je zjištěn problém se 
službou, vyzkouší se ještě dostupnost serveru (ping), aby se rozlišila havárie serveru 
nebo sítě od výpadku služby na něm. O problému je poté informován koordinátor. 
Pokud na serveru jen přestala běžet sledovaná služba, tak ostatní členové shluku tuto 
službu budou kontrolovat méně často. Nedostupný server přestanou kontrolovat 
úplně, server se po oživení/obnovení spojení musí sám ohlásit a přidat se ke shluku. 

5) Koordinátor skupiny obdržené informace o problémech (nefunkčních službách) 
ukládá a současně zasílá upozornění příslušnému správci. Upozornění odesílá pouze 
jedenkrát, protože v případě obdržení další informace ji porovnává s již uloženými. 
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3 Implementace 

V této kapitole jsou podrobněji popsány použité postupy a algoritmy a také zajímavé 
problémy vzniklé při implementaci a ladění a způsob jejich řešení. 

Na každém uzlu musí běžet serverová část, která naslouchá a přijímá spojení od 
ostatních uzlů a část, která vykonává ostatní činnosti a zprávy naopak zasílá. K tomu 
bylo použito dvou vláken. Tato vlákna potřebují přistupovat ke sdíleným proměnným 
(např. stavové informace) a je tudíž potřeba zajistit konzistenci těchto dat. Části kódu, 
ve kterých se přistupuje ke sdíleným datům, jsou tedy kritické sekce, do kterých smí 
vstoupit jen jedno vlákno. To se obvykle zajišťuje použitím mutexů. Před vstupem do 
kritické sekce vlákno zamkne mutex a po opuštění odemkne. Zamčený mutex může 
odemknout pouze to vlákno, které ho zamklo. Jiný způsob ochrany dat je použití read-
write zámků, zámek pro čtení může být zamknut více vlákny a zámek pro zápis je 
exkluzivní. 

Program je napsán v jazyce C++ a při implementaci byla použita knihovna GNU 
Common C++. Tato knihovna byla vybrána hlavně pro svou vysokou přenositelnost a 
též proto, že umožňuje jednoduše pracovat se síťovými sockety i vlákny bez nutnosti 
přímého přístupu k nízkoúrovňovým službám systému.  

K ochraně částí kódu slouží třída Mutex, která pracuje rekurzivním způsobem (tj. jedno 
vlákno může stejný mutex zamknout vícekrát, pak ho musí také tolikrát odemknout). Na 
systémech, které podporují read-write zámky, jsou tyto k dispozici použitím třídy 
ThreadLock. Na ostatních systémech lze třídu ThreadLock též použít, ale pak se chová 
jako třída Mutex. 

Pro posílání zpráv mezi uzly je použita třída TCPStream (klientské spojení) a 
TCPSocket (server), které využívají protokol TCP, přestože v článcích algoritmy 
většinou přepokládají spojení datagramovou službou. Protokol TCP se používá, protože 
je spolehlivý a zaručuje stejné pořadí odeslání a doručení zpráv. Třídy umožňují zadat 
časový limit pro navazování spojení. 

Při testování na systému Windows byla ale zjištěna chyba právě při nastaveném limitu. 
Spojení totiž nešlo navázat ani na dostupné počítače, dokonce ani na svou vlastní IP 
adresu – okamžitě, bez ohledu na velikost limitu, byl ohlášen neúspěch. Spojení 
fungovalo, pouze pokud byl limit neomezený. Chyba pak byla nalezena ve zdrojových 
kódech knihovny Common C++, v části, která prováděla navázání spojení protokolem 
TCP. Ukázalo se, že nebyly správně testovány návratové hodnoty funkce 
WSAGetLastError() . Problém tedy vyřešila drobná úprava zdrojového kódu knihovny. 



13 

 

3.1 Volba koordinátora 

Pro volbu koordinátora je použit Invitation algoritmus, představený v [2], který je 
určený pro asynchronní prostředí. Může tedy docházet ke zpožděním a ztrátám zpráv a 
ani doba jejich zpracování není omezená. Neznamená to ale, že by uzel čekal na 
odpověď (nebo potvrzení přijetí zprávy) nekonečně dlouho. Místo toho je čekání 
omezeno časovým limitem, který je zvolen podle praktických zkušeností s danou sítí. 
Pokud odesilatel nedostane v daném intervalu odpověď, je pravděpodobné, že došlo 
k výpadku kontaktovaného uzlu. Vzhledem k použití protokolu TCP se omezí doba, po 
kterou se uzel snaží navázat spojení. 

Tento přístup, kdy se pracuje asynchronně ale s časovými limity, je podrobně popsán 
v práci [4] a [6], kde se nazývá timed asynchronous system model a úplně asynchronní 
systém, kde nejsou žádné předpoklady o časových omezeních, je označen jako time-free 
asynchronous system model. 

Podle práce [8] může v úplně asynchronním protokolu pro distribuovaný konsensus 
výpadek jediného uzlu způsobit selhání celého systému (tzn. uzly se nedokáží 
dohodnout), a to i když nedochází k chybám Byzantského typu (nesprávné až zákeřné 
chování uzlu, „Byzantine failures“) a doručování zpráv je spolehlivé. 

3.1.1 Předpoklady 

Stavové informace pro Invitation algoritmus má každý uzel bezpečně uložené tak, aby 
po havárii uzlu nebo i restartu počítače mohly být znovu načteny. Všechny uzly mají 
zadanou unikátní prioritu, tj. jsou navzájem porovnatelné. Dále se předpokládá, že 
zprávy nejsou při přenosu pozměněny; zprávy od jednoho uzlu k jinému jsou doručeny 
ve stejném pořadí, jako byly poslány a havarovaný uzel zastaví svou činnost a nebude 
ovlivňovat ostatní. 

Součástí stavových informací každého uzlu je vlastní identifikátor a stav – Election 
(probíhá volba koordinátora), Reorganization (potvrzování výsledku voleb) nebo 
Normal (skupina má koordinátora). Dále informace obsahují identifikátor skupiny, do 
které uzel aktuálně patří, a identifikátor jejího koordinátora. Koordinátor má navíc 
seznam členů své skupiny (ostatní ho mají prázdný). Ve stavových informacích je 
uložen i čítač, který se používá při vytváření identifikátoru skupiny – tento identifátor je 
složen z identifikátoru koordinátora skupiny a aktuálního stavu jeho čítače. Vždy, když 
uzel vytváří novou skupinu, hodnotu čítače zvedne. Stav jiný než „Normal“ značí, že 
uzel se už připojuje k nové skupině a tak například nepřijímá pozvánky (viz dále). 

Po každé změně jsou stavové informace uloženy do souboru, z kterého mohou být po 
restartu uzlu načteny. 
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Identifikátor uzlu zároveň určuje jeho prioritu: nižší identifikátor znamená vyšší prioritu 
a tím větší pravděpodobnost, že uzel bude zastávat funkci koordinátora. 

3.1.2 Algoritmus 

Po spuštění volá každý uzel funkci Recovery()  a tím se stane koordinátorem své 
vlastní jednočlenné skupiny. 

Každý koordinátor posílá periodicky zprávu Are-You-Coordinator všem ostatním uzlům 
(funkce Check() ), aby zjistil přítomnost dalších koordinátorů. Pokud najde dalšího 
koordinátora, pokusí se sjednotit jejich skupiny do jedné (funkce Merge() ). Před 
pokusem o sjednocení čeká po určitou dobu v závislosti na své prioritě, aby se předešlo 
výzvám ve stejný čas a aby koordinátor s vyšší prioritou měl šanci poslat vlastní výzvu 
dříve. Není ale zaručeno, že koordinátorem se stane uzel s vyšší prioritou. Během 
funkce Merge()  pošle všem nalezeným koordinátorům a také členům své dosavadní 
skupiny pozvánku do nové skupiny. Pokud nějaký koordinátor dostane pozvánku, 
přepošle ji ostatním členům své skupiny. Po přijetí pozvánky odešle zprávu Accept 
navrhovanému koordinátorovi a po přijetí potvrzení se k nové skupině přidá. Pokud 
potvrzení nedostane, volá Recovery() . Koordinátor, který vedl sjednocování, nakonec 
ještě rozešle zprávu Ready všem členům. 

Pokud uzel neobdrží po delší dobu zprávu Are-You-Coordinator od svého koordinátora, 
pošle mu zprávu Are-You-There, a pokud nedostane kladnou odpověď, prohlásí se za 
koordinátora své nové vlastní skupiny (funkce Recovery() ). Důležité je, že uzel po 
přijetí zprávy Are-You-There nekontroluje pouze to, jestli je momentálně 
koordinátorem, ale i zda souhlasí identifikátory skupiny a tazatel je v seznamu členů 
skupiny. 

3.1.3 Implementace algoritmu 

Při implementaci byly provedeny drobné úpravy funkcí algoritmu takto: 

• pokud koordinátor přijme zprávu Are-You-Coordinator od koordinátora s nižší 
prioritou, zkrátí čas do příštího volání Check() . Proto může být délka čekání 
před Merge()  zkrácena – podle článku [2] by totiž měla být delší než interval 
volání Check() ; 

• uzel, který organizuje spojování skupin (Merge() ) při pozvání jiného 
koordinátora navíc dostane v odpovědi číslo verze konfiguračního souboru. 
Pokud byla síť rozdělena a v jedné části byla upravena konfigurace, je změna 
v této fázi zjištěna a provede se replikace. Navíc je číslo verze součástí každé 
zprávy Are-You-Coordinator, takže uzel si po přijetí zprávy ověří, že má stejnou 
verzi konfigurace jako jeho koordinátor; 
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• funkce Invitation() , která se volá po přijetí pozvánky, vrací informaci, jestli 
došlo ke změně koordinátora. Toto se pak využívá při udržování shluků – viz 
část 3.2; 

• pozvání do skupiny přijímá vlákno pracující jako server a pro funkci 
Invitation()  spustí nové vlákno, protože ta zahrnuje přeposlání pozvánek; 

• protože koordinátor jako jediný periodicky kontaktuje všechny ostatní uzly 
v systému, je toto využito jako další způsob monitorování, což je podrobně 
vysvětleno v části 3.3.5. 

 

Obrázek 3.1 Průběh algoritmu při rozdělení a spojení sítě. Čtvercový symbol značí 
koordinátora, identifikátor skupiny je uveden tučným písmem. (a) Čtyři uzly jsou 
v jediné skupině vedené uzlem 1. (b) Výpadek nebo nedostupnost koordinátora způsobí, 
že jeho podřízené uzly nedostanou Are-You-Coordinator zprávu a ani odpověď na dotaz 
Are-You-There, proto provedou Recovery() . V tu dobu pravděpodobně existuje více 
koordinátorů a je proto vhodné pozastavit monitorování, než se uzly opět sjednotí, tzn. 
do dalšího volání Check() . (c) Během funkce Check()  je zjištěna přítomnost dalšího 
koordinátora, provede se spojení skupin do jediné (funkce Merge() ). (d) Spojení je 
obnoveno a opět je nalezen koordinátor. Jeden z uzlů 1 a 2 proto provede spojení 
skupin, tentokrát dojde i k přeposlání pozvánek podřízeným členům, jak je vidět na 
Obrázku 3.2 
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Obrázek 3.2 Příklad normálního průběhu spojování dvou skupin, vedených 
koordinátory 1 a 3. 
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3.2 Rozdělení do shluk ů 

Před monitorováním se uzly rozdělí do shluků podle „síťové vzdálenosti“ („round-trip 
time“). V těchto shlucích bude probíhat vzájemné monitorování, tzn. každý uzel bude 
kontrolovat všechny ostatní členy svého shluku. 

Pro rozdělení do shluků je použit jednoduchý algoritmus, ale v existujících shlucích už 
neprobíhají aktivní kontroly, jak je tomu v algoritmech pro členství [6]. Jak bylo řečeno 
v kapitole 2.3.1, nekonzistence shluků není považována za kritický problém. Místo toho 
se periodicky kontroluje velikost shluku, takže je téměř vždy zaručeno, že každý uzel je 
někým monitorován.  

Každý uzel vlastní informace pouze o svém shluku. Ty obsahují seznam členů shluku 
Members a seznam členů, o kterých bylo při monitorování zjištěno, že jsou nedostupní 
DownMembers (podmnožina Members). Informace se při změně ukládají do souboru. 

Při rozdělování uzlů do shluků se používají uživatelem zadané velikosti – normální 
velikost shluku m, minimální mmin a maximální mmax. Rozdělování zahájí koordinátor. 
Změří vzdálenosti ke všem ostatním uzlům, pak m-1 nejbližších uzlů přizve do svého 
shluku. Pokud nedostane od někoho z nich kladnou odpověď, obrátí se na dalšího v 
pořadí. Tím vznikne první shluk a koordinátor pošle pokyn nejvzdálenějšímu uzlu spolu 
se seznamem dosud nezařazených (volných) uzlů, aby v rozdělování pokračoval. Postup 
se opakuje, dokud zbývá dostatek volných uzlů, tzn. v seznamu je jich alespoň mmin.  

Pokud je v seznamu méně uzlů, jsou tyto vyzvány, aby se samy přidaly ke shluku, který 
je pro ně nejbližší (funkce join_nearest() ). Může se stát, že na konci seznamu 
(seřazeného podle časů odezvy) je jeden nebo více uzlů, které nelze kontaktovat. 
Takové uzly nejsou zařazeny do shluků, zřejmě se nacházejí v nedostupné části sítě, což 
také znamená, že mezi sebou mají vlastního koordinátora a provedou rozdělování 
nezávisle. 

Během funkce join_nearest()  uzel změří vzdálenosti ke všem ostatním a poté žádá 
nejbližší uzel o povolení přidat se k jeho shluku. To je mu umožněno, pokud daný shluk 
ještě nedosáhl velikosti mmax. Ve zprávě se souhlasem obdrží také seznam členů shluku. 
Uzel, který mu souhlas poslal, informuje ostatní ve shluku o nově přidaném členu.  

Může se stát, že uzel snažící se přidat k nějakému shluku je vždy odmítnut – všechny 
shluky už dosáhli velikosti mmax. V tom případě je nutné provést úplně nové rozdělování 
všech shluků (samozřejmě jen v dosažitelné části sítě).  

Pokud nově přidaný uzel získá postavení koordinátora, zahájí nové rozdělování bez 
ohledu na to, že už existovalo předtím. 

Každý uzel, který není v delším časovém limitu pozván do shluku a ani nedostal výzvu 
k pokračování rozdělovacího algoritmu, se zeptá svého koordinátora na existenci 
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shluků. Do této situace se dostává například uzel, který se k systému připojil později. 
Pokud jsou ostatní podle koordinátora už rozděleni, provede join_nearest() . Při 
větším počtu uzlů se může projevit časové zpoždění. Koordinátor totiž rozdělování 
začal a sám už tedy je přiřazen do shluku, ale ostatní mohou v tu dobu ještě na 
rozdělování pracovat. Při testování se stalo, že během provádění join_nearest()  
jedním vláknem se i druhé vlákno pokusilo provést join_nearest()  nebo zařazení do 
nějakého shluku (assign() ). Správně nastavené mutexy, ohraničující funkce assign()  
a join_nearest() , jejich provedení druhým vláknem nedovolí. Aby se předešlo 
předčasným dotazům „netrpělivých“ uzlů, posílá koordinátor odhad doby trvání 
rozdělování, který vypočítá z počtu uzlů a zadané velikosti shluku m.  

Po restartu se uzel pokusí načíst informace o shluku ze souboru. Když se mu to 
nepodaří, jedná, co se týče shluků, jako nově přidaný člen. Jsou-li informace ze souboru 
načteny, musí je ještě ověřit. To provede posláním dotazu předpokládaným členům 
shluku. Pokud ho i druhý uzel považuje za člena, pošle mu zpět vlastní seznam členů 
shluku. 

Každý uzel pravidelně provádí kontroly velikosti svého shluku. Pokud zjistí, že počet 
členů přesáhl mmax nebo je menší než mmin, sám shluk opustí a oznámí to ostatním. Poté 
bude chovat jako nově přidaný uzel. Pokud má shluk méně než mmin členů, uzly ho 
postupně opustí. Při kontrole shluku na minimální velikost uzel nezapočítává uzly 
v DownMembers – tyto uzly ho nejspíš nekontrolují. 

Situace při rozdělení sítě 
Protože shluky se vytváří podle síťové vzdálenosti, neměly by příliš často vznikat 
shluky zasahující do více podsítí (např. LAN). Pokud tedy dojde k rozdělení sítě (např. 
výpadek routeru znemožní komunikaci se všemi uzly v podsíti „za ním“), většina 
shluků tím není ovlivněna. Pro oddělenou skupinu je zvolen koordinátor, kterému 
budou zasílat upozornění. 

 

Nejsložitější situace nastane, když je při rozdělení sítě rozdělen také nějaký shluk – viz 
Obrázky 3.3 a 3.4. 
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Obrázek 3.3 U každého uzlu je uveden seznam uzlů, které považuje za členy svého 
shluku. Čtvercový symbol značí koordinátora.  

 

Obrázek 3.4 Síť je rozdělena podél svislé linie a uzly jsou rozděleny na dvě skupiny A 
a B. Je zvolen koordinátor pro skupinu B. 

Pokud rozdělení trvá delší dobu, má každá část svého koordinátora a při provádění 
nějakého monitorovacího úkolu uzly zjistí, že jsou někteří členové nedostupní, takže je 
přidají do seznamu DownMembers. 

Když je spojení obnoveno, skupiny se sjednotí pod jediného koordinátora. Uzly, které 
zaznamenají změnu koordinátora, volají funkci reconnect() , tzn. snaží se spojit s uzly, 
které považují za členy svého shluku, včetně uzlů ze seznamu DownMembers. Pokud se 
to podaří, uzel na druhé straně je musí přidat mezi členy svého shluku.  

Reset na jedné straně 
Situace se zkomplikuje, pokud v jedné ze skupin dojde z nějakého důvodu resetu a 
novému rozdělování – viz Obrázek 3.5. Po obnovení spojení je konzistence shluků 
narušena – viz Obrázek 3.6. Monitorování ale nadále pracuje dobře, protože každý je 
někým sledován. Dokonce může takto vzniknout shluk, který má více než mmax členů.  
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Obrázek 3.5 Ve skupině A došlo k resetu shluků. Uzly ve skupině B o tom neví, ale 
pravděpodobně už mají uzly 1 a 2 v DownMembers. 

 

Obrázek 3.6 Uzlům 3 a 4 se změnil koordinátor, proto provedli reconnect() . 

Byly vyzkoušeny i jiné způsoby, jak po obnovení spojení opravit rozdělený shluk. 
Například uzly při reconnect()  potřebovaly, aby kontaktovaný uzel s přidáním 
souhlasil, buď proto, že je také považoval za členy, nebo protože jeho shluk ještě nebyl 
příliš velký. Nebo je také možné vzájemně vyměnit seznamy členů shluku. Pak ale při 
testování vznikaly další problémy a výraznější nekonzistence. Možným řešením by asi 
bylo provádět opravení shluku ve více fázích, to ale kvůli složitosti nebylo 
implementováno. 

3.3 Monitorování 

Každý uzel provádí monitorování ostatních členů svého shluku. U každého uzlu je 
v konfiguračním souboru uveden seznam služeb, které se mají kontrolovat, a způsob 
jejich testování. 

K testování je možné využít dodaných testů „ping“ a „port“ nebo vlastní testy. 
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3.3.1 Postup 

Uzel si vytvoří seznam úkolů, kde úkol sestává z konkrétního serveru a služby. Seznam 
je reprezentován haldou setříděnou podle času, na vrcholu je úkol s nejmenším časem. 
Když je úkol splněn a test byl úspěšný, přičte se k aktuálnímu času interval uvedený 
u služby a úkol se s tímto časem opět zatřídí do haldy. 

Po neúspěšném testu se daný server prověří pomocí ping-testu, aby se rozlišil výpadek 
služby a serveru. Nedostupnost serveru je hlášen jako problém „Down“. Pokud se jedná 
o nový problém, uloží se a pošle se zpráva koordinátorovi. Uzel si tedy ukládá 
problémy zjištěné u členů svého shluku. Nefunkční služba bude kontrolována méně 
často, nedostupný server nebude monitorován. Až bude služba opět funkční (tzn. její 
test bude úspěšný, ale je uložená mezi problémy), bude o tom také informován 
koordinátor.  

Koordinátor si ukládá informace o všech problémech. Když je informován o novém 
problému, zašle e-mail správci příslušného uzlu a s problémem si uloží i čas poslání. 
Pokud je nahlášeno znovuzprovoznění služby, informuje správce, jen když měl problém 
uložený a poté ho vymaže. (Koordinátor může obdržet informaci o znovuzprovoznění 
služby od  více uzlů, e-mail ale posílá pouze při první zprávě.) 

Uzel, kterému se změnil koordinátor, uložené problémy smaže, a proto je po opětovném 
neúspěchu testu hlásí novému koordinátorovi. Protože ke změnám koordinátora dochází 
spíše výjimečně (v důsledku rozdělení sítě) a neplánovaně, nelze nijak zajistit výměnu 
dat – informací o problémech, mezi koordinátory. V důsledku toho se hlášení mohou 
opakovat. 

Monitorování (tedy i zasílání upozornění) je pozastaveno, pokud se uzel stane svým 
koordinátorem v důsledku výpadku dosavadního koordinátora. Tou dobou nejspíš 
existuje více koordinátorů a po zjištění problému by všichni posílali upozornění. Je lepší 
krátce počkat, než se sjednotí (tzn. do dalšího volání funkce Check() ).  

Po nahrání nové konfigurace se smažou všechny uložené problémy. Mohly se totiž 
změnit definice služeb. Upozornění pak mohou být zaslány e-mailem opakovaně, pokud 
problém přetrvává. Naopak pokud se služba opravila ve stejné době, kdy byla 
konfigurace změněna, hlášení o nápravě nemůže být zasláno. 

3.3.2 Ping test 

Jedná se o běžný ping, tedy poslání ICMP paketu echo request. Na systémech 
unixového typu se využívá systémový příkaz ping, na Windows knihovna icmp.dll. 
Další možností je použití externího programu napsaného v Pythonu, který funguje 
nezávisle na platformě. Jeho nevýhodou je, že kvůli použití raw socketů vyžaduje práva 
administrátora. 
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Na unixových systémech se za pomocí funkce popen()  spustí systémový příkaz ping a 
úspěšnost se zjistí z návratové hodnoty (funkce pclose() ). Při rozdělování do shluků se 
postupuje obdobně, navíc je ale nutné zjistit průměrný čas odezvy. Ten se získá 
přečtením výstupu, ve kterém by se na poslední řádce měl vyskytovat řetězec 
„ min/avg/max “. 

Při použití programu (modulu) v jazyce Python se využívá vnoření (embedding) 
Pythonu do kódu v jazyce C++, kdy se z kódu spustí interpret Pythonu, který po 
potřebných konverzích dat volá konkrétní funkci obsaženou v modulu. Návratová 
hodnota může být i jiného typu než integer (na rozdíl od běžného volání externího 
programu), takže dobu odezvy lze získat rovnou jako reálné číslo. 

3.3.3 Port test 

Během port testu se uzel pokusí navázat spojení na daný port testovaného uzlu. Tento 
test je napsaný v jazyce Python, spouští se stejně jako externí testy, ale na rozdíl od nich 
má pevně definované parametry – IP adresu testovaného uzlu a port, který je zadaný 
u služby v konfiguraci. 

3.3.4 Externí testy 

Testy dodané uživatelem se spouští jako externí procesy, testem tedy může být jakýkoli 
program. V konfiguračním souboru mohou být nastaveny parametry, mezi nimi i 
speciální parametr $ip, který bude nahrazen skutečnou IP adresou testovaného uzlu. 
Výsledek testu se zjistí z návratové hodnoty procesu. Spuštění externího programu a 
zjištění návratové hodnoty se na systémech Windows a systémech unixového typu 
výrazně liší. 

Na unixových systémech se postupuje obdobně jako při spouštění ping, tedy pomocí 
funkcí popen() a pclose().  

Na systémech Windows se používá funkce ShellExecuteEx() pro spuštění procesu a  
následně funkce WaitForSingleObject() a GetExitCodeProcess() pro zjištění 
návratové hodnoty. 

Spuštění procesu lze provést i jinak – například pomocí funkce CreateProcess() nebo 
pomocí některé verze funkce spawn() . Tyto funkce ale při testování nedokázaly 
spustit soubory s příponou py – programy v Pythonu. Nepomohlo ani přidání koncovky 
.py do systémové proměnné PATHEXT. 

3.3.5 Monitorování koordinátorem 

Monitorování probíhá jenom vzájemně ve shlucích, a pokud dojde k rozdělení sítě tak, 
že shluky nejsou narušeny, není posláno žádné upozornění. Proto je přidána další forma 
monitorování, které provádí pouze koordinátor. 
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Součástí Invitation algoritmu je periodické dotazování všech ostatní uzlů v systému 
koordinátorem (zpráva Are-You-Coordinator). Lze tedy snadno získat seznam uzlů, se 
kterými se nepodařilo navázat spojení. Tento seznam pak koordinátor posílá svému 
správci podle nastaveného intervalu, ale pouze tehdy, pokud se od minulého zaslání 
změnil. 

Je třeba upozornit, že u takto nahlášených uzlů se nejedná o stejnou situaci, jako když je 
hlášen problém „Down“. Je totiž možné, že uzel-server pracuje správně a došlo jen 
k havárii nebo ukončení monitorovacího programu. Pokud seznam obsahuje více uzlů, 
je pravděpodobné, že došlo k výpadku sítě. 

3.3.6 Posílání upozorn ění 

Posílání e-mailu probíhá buď pomocí Pythonu nebo použitím lokálního programu pro 
doručování e-mailů (sendmail nebo obdobný program). Vybraný způsob se nastavuje 
ještě před kompilací.  

V případě použití programu v jazyce Python se stejně jako při měření doby ping 
využívá vnoření kódu. Velkou výhodou je, že je možné funkci jako parametr předat i 
celý seznam identifikátorů (jako datovou struktura tupl).  Toho se využívá při posílání 
e-mailu se seznamem nedostupných uzlů. 

Na unixových systémech lze využít lokální program pro doručování e-mailů (např. 
sendmail, mailx). Spouští se opět pomocí popen()  a text zprávy se předává vzniklou 
rourou. 

3.4 Replikace konfigura čního souboru 

Veškeré informace o systému jsou v konfiguračním souboru. Musí v něm být popsány 
služby (způsob testování a časový interval), správci  a jednotlivé servery, které k sobě 
mají navázány služby a svého správce. Je také možné definovat skupiny služeb a 
skupiny serverů, což je vhodné pro případ, kdy chceme nastavit stejné atributy pro větší 
skupinu služeb resp. serverů. 

Konfigurační soubor má dané „sériové“ číslo a soubor s vyšším číslem je vždy 
považován za novější. Jedním z požadavků uvedených v úvodu bylo zajištění 
automatické replikace konfiguračních informací, proto například po startu a v některých 
dalších situacích uzly porovnávají sériová čísla svých konfiguračních souborů a 
provedou případnou replikaci. 

Po spuštění uzel musí poslat zprávu se sériovým číslem všem ostatním, může být totiž 
jediným, kdo konfigurační informace vlastní. 
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3.5 Možná vylepšení 

V programu není zatím vyřešeno zacyklení při rozdělování do shluků. K zacyklení 
algoritmu, tj. stálému opakování rozdělení kvůli špatné velikosti některého shluku, by 
nemělo dojít, pokud jsou nastaveny rozumné hodnoty velikostí shluku (mmin, m, mmax). 
Dojde k němu v případě, kdy je v oddělené části sítě méně než mmin uzlů.  

K vyřešení tohoto problému by bylo zapotřebí počítat opakování rozdělování. To by 
prováděl koordinátor, který rozdělování zahajuje. Každý uzel, který chce, aby bylo 
provedeno nové rozdělování, musí před resetem poslat dotaz koordinátorovi a získat 
k tomu povolení. Pokud už byl dovolený počet opakování vyčerpán, koordinátor reset 
nepovolí. Pak by se ještě musela vyřešit situace problematických uzlů – mohly by 
například získat zvláštní povolení přidat se i k velkému shluku.  

Vzhledem k tomu, že koordinátor musí pravidelně zasílat zprávy Are-You-Coordinator 
všem ostatním, při větším počtu uzlů by bylo vhodné zasílání zpráv nějakým způsobem 
paralelizovat. 

Poměrně jednoduché by bylo doplnění frameworku o další typ testu, který by sloužil ke 
sledování stroje, který se jinak neúčastní monitorovacího systému, případně pro vlastní 
testování (např. existence procesu). Takovýto úkol by mohl být pevně zadán 
v konfiguraci. 

Dalším vylepšením je rozšíření frameworku o možnost zasílat upozornění více způsoby 
(např. IRC, SMS). 

Velmi zajímavé, ale také složité, by bylo přepracování algoritmu pro rozdělování do 
shluků tak, aby při jejich tvorbě vycházel z informací o skutečné struktuře sítě, které by 
dodal správce.  

Před praktickým nasazením by samozřejmě bylo vhodné zajistit také bezpečnost, 
například ověřením identity uzlů, šifrováním komunikace atd. 
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4 Vyhodnocení 

Framework byl úspěšně přeložen a otestován na systémech Microsoft Windows XP 
SP2, Linux (openSUSE, Gentoo) a OpenBSD 4.6. Vzhledem k tomu, že při 
programování byl brán ohled na požadovanou přenositelnost, nepředpokládají se 
výraznější obtíže ani na dalších operačních systémech. 

4.1 Testování 

Testování probíhalo dvěma způsoby. V prvním případě uzly běžely na různých strojích. 
Testovalo se přidávání nových uzlů a změna konfigurace za běhu systému, výpadky 
některých uzlů včetně koordinátora a samozřejmě sledování služeb, posílání e-mailů 
s upozorněním na selhání a také znovuzprovoznění služby. Nebyla možnost simulovat 
rozdělení sítě. Počet uzlů se postupně zvýšil na devět. Testování bylo úspěšné, systém 
se choval podle očekávání – hlášení problému bylo spolehlivé a nebylo správci zasíláno 
vícekrát. Pouze pokud se změnila konfigurace nebo došlo k výpadku koordinátora, 
upozornění se zopakovala. Koordinátor také správně zasílal e-mail se seznamem uzlů, 
se kterými se nemohl spojit. Protože se ale nedala simulovat nedostupnost uzlu (pouze 
se pozastavoval na některých uzlech program), nemohl uzel zjistit, že některý ze členů 
shluku ho nemonitoruje. 

Během testování se příkazem ps  zjišťovalo zatížení některých strojů. Využití CPU 
v procentech (pcpu ) bylo nulové, údaj rss  se pohyboval mezi 2000 až 2500 kB, 
u koordinátora mezi 5000 až 6000 kB. 

Druhý způsob testování probíhal na méně strojích, na kterých bylo ale spuštěno více 
uzlů (rozlišených různými porty). Fyzickým odpojováním síťových kabelů se 
simulovalo rozdělení sítě. Docházelo tak ke skutečné nedostupnosti uzlů (hlášení 
problému „Down“). Testovala se změna konfigurace v jedné části, rozdělení shluku a 
další situace zmíněné v kapitole 3. Dále se provádělo testování výpadků různých služeb 
(HTTP, FTP, SMTP) pomocí externích testů. 

4.2 Zhodnocení testování 

Ve stabilním systému, kdy dochází jen k výpadkům jednotlivých uzlů, se systém chová 
správně a monitorování probíhá podle požadavků. Také rozdělení sítě na více částí 
nezpůsobí problémy, koordinátoři z jednotlivých částí správně zasílají hlášení. Pouze 
v případě, že je při rozdělení sítě porušen shluk, může být uzel monitorován méně uzly, 
než bylo zadáno (minimální velikost shluku).  

Komplikace mohou nastat, dojde-li k více změnám v řadě (opakované rozdělení sítě, 
kdy je zároveň rozdělen shluk), nebo je-li rozdělení shluku krátkodobé, ale v jedné části 
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se provede nové rozdělení do shluků. Pak může nastat situace, kdy nějaký uzel není 
monitorován a neví o tom. 

Závažné problémy (zacyklení Invitation algoritmu) může způsobit chyba uživatele, 
např. pokud se při úpravě konfigurace nezvýší sériové číslo. 
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5 Srovnání s jinými systémy 

V této kapitole jsou pro srovnání stručně popsány některé jiné monitorovací systémy. 
Protože systémů pro monitorování je mnoho [9,10], jsou zde uvedeny jen některé 
vybrané open-source projekty. 

Mon [11] je jednoduchý nástroj pro monitorování služeb a zasílání upozornění. Používá 
externí testy, a je tak velmi univerzální. Nepracuje distribuovaně – jeden server provádí 
testy zadané v konfiguraci, funguje tedy hlavně jako plánovač.  

Nagios [12] je určený pro unixové systémy, má rozsáhlé možnosti nastavení. Primárně 
to není distribuovaný systém, ale lze ho nakonfigurovat tak, aby více serverů 
spolupracovalo a monitorování bylo distribuované, podřízené servery provádějí testy a 
výsledky zasílají centrálnímu serveru. Používá se pevná konfigurace, která určuje, koho 
bude server sledovat. Nagios umožňuje používat uživatelem dodané testy (plugins) pro 
monitorování libovolných typů služeb a také definovat reakce – event handling. 
V konfiguraci lze zadat hierarchii sítě pomocí „parent“ uzlů (vytvoří se stromová 
struktura), to umožňuje rozlišit nedostupnost a výpadek uzlu. 

Zabbix [13] může také provádět distribuované monitorování, postupuje přitom obdobně 
jako Nagios, tedy vytvořením podřízených uzlů. Shromažďování dat provádí jeden 
centrální server, k tomu využívá SQL databázi. Agent běžící na sledovaném stroji 
umožní i monitorování například volného místa na disku, vytížení procesoru atd. 

Všechny tři výše uvedené systémy jsou určené pro unixové systémy (ale dokáží 
monitorovat i hosty na jiné platformě) a monitorování se provádí podle pevného zadání. 

OpenNMS [14] je napsaný v Javě, díky tomu podporuje více operačních systémů. 
Cílem tohoto projektu je vyvinout systém pro monitorování a správu rozsáhlých 
systémů, který bude pracovat plně distribuovaným způsobem. Podle dokumentace zatím 
bylo implementováno jen „vzdálené monitorování“ – test se záměrně provádí ze 
vzdáleného uzlu, aby odpovídal pohledu uživatele. Tento uzel vykonávající vzdálené 
monitorování dostává pokyny z centrálního serveru. 

Na závěr je zde uveden jeden z nástrojů pro monitorování rozsáhlých výpočetních 
systémů (clusters, grids). Ganglia pro distribuované monitorování používá stromovou 
hierarchii a protokol založený na multicastu pro sledování stavu uvnitř shluků [15]. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření frameworku pro distribuované monitorování služeb, 
který pracuje bez centrálního řídícího prvku a je tak odolný proti výpadku jakéhokoli 
uzlu. Hlavními požadavky bylo, aby se hlášení problémů zbytečně neopakovala, i když 
je sledování prováděno redundantně, a aby byl framework přenositelný, tj. použitelný 
na systémech unixového typu i systémech Windows. Tyto cíle se podařilo splnit. 

Framework umožňuje implementovat testy, které kontrolují fungování služeb posky-
tovaných síťovými servery. Díky koordinátorovi zvolenému pomocí distribuovaného 
algoritmu nezasílá upozornění na problém zbytečně vícekrát.  

Jeho konfigurace je jednoduchá díky tomu, že uzly systému samy určí, jak budou 
rozděleny monitorovací úkoly. 

Způsob rozdělení úkolů mezi uzly vytvořením shluků se ukázal jako funkční, ale pro 
opravdovou spolehlivost by musela být přidán aktivní kontrola členství ve shluku. 

Na rozdíl od jiných monitorovacích systémů pracuje tento framework distribuovaně a 
není závislý na činnosti centrálního serveru. 

 



29 

 

Literatura  

[1] Chang E., Roberts R. (1979): An improved algorithm for decentralized extrema-
finding in circular configurations of processors. Communications of the ACM, 22 
(5), 281–283. 

[2] Garcia-Molina H. (1982): Elections in a distributed computing system. IEEE 
Transactions on Computers, 31 (1), 48–59 

[3] Lee S.-H., Choi H. (2002): The Fast Bully Algorithm: For Electing a Coordinator 
Process in Distributed Systems. International Conference on Information 
Networking, Wireless Communications Technologies and Network Applications. 

[4] Fetzer C., Cristian F. (1999): A Highly Available Local Leader Election Service. 
IEEE Transactions on Software Engineering, 25 (5), 603-618. 

[5] Park S.-H. (2003): A Probabilistically Correct Election Protocol in Asynchronous 
Distributed Systems. APPT 2003, 177-185. 

[6] Cristian F., Schmuck F. (1995): Agreeing on processor group membership in 
asynchronous distributed systems. Technical Report CSE95-428, University of 
California, San Diego. 

[7] Clegg M., Marzullo K. (1997): A Low-Cost Processor Group Membership 
Protocol for a Hard Real-Time Distributed System. IEEE Real-Time Systems 
Symposium, 90-98. 

[8] Fisher M. J., Lynch N.A., Paterson M.S. (1985): Impossibility of Distributed 
Consensus with One Faulty Process. Journal of the Association for Computing 
Machinery, 32 (2), 374-382. 

[9] Comparison of network monitoring systems, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems 

[10] Network Monitoring Tools,  
http://www.slac.stanford.edu/xorg/nmtf/nmtf-tools.html 

[11] Mon - http://mon.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page 

[12] Nagios - http://www.nagios.org 

[13] Zabbix - http://www.zabbix.com 

[14] OpenNMS - http://www.opennms.org 

 



30 

 

[15] Massie M. L., Chun B. N., Culler D. E. (2003): The Ganglia Distributed 
Monitoring System: Design, Implementation, and Experience. Parallel 
Computing, 30 (7), 817-840. 

 

 



31 

 

Přílohy 

Uživatelské použití 

V této příloze je uveden příklad vysvětlující použití frameworku.  

Úkolem je monitorovat služby na několika serverech. Služby v tomto příkladu budou 
jen typu HTTP a FTP, kontrolované pomocí jednoduchých testů. Například test služby 
FTP byl úspěšný, pokud se podařilo přihlásit jako anonymní uživatel.  

Konfigurace 

Konfigurace je uložena v souboru „mon.cfg“. Na začátku musí být uvedeno číslo verze. 
Pak následují jednotlivé sekce. Jejich pořadí není pevně dané, ale soubor je čten 
sekvenčně, a pokud je použito jméno objektu, který ještě nebyl definován, dojde k 
chybě. Sekce jsou uvedeny svými názvy a ohraničeny složenými závorkami. Typické 
pořadí sekcí je: Admins, ServiceGroups, Services, HostGroups, Hosts. Sekce pro 
skupiny nemusí být použity.  

V sekci Admins se uvádí e-mailové adresy správců, na které budou posílány 
upozornění. 

 
Version = 21 
 
# komentar musi mit # jako prvni znak na radku 
 
Admins {  
spravceA { email: A.A@example.com }  
spravceB { email: B@cosi.cz }  
}  
 

 

Sekce ServiceGroups zjednodušuje nastavení stejného intervalu nebo portu u více 
služeb (položky t  a port ). 

 
ServiceGroups { 
gr_1 { t : 300 } 
} 
 

 

U každé služby se zadá typ (type ) a interval opakování v sekundách (t ). U typu PING 
se zadává jenom interval, u typu PORT ještě port, který bude testován. U typu USER 
musí být uvedeno jméno programu (položka monitor , programy jsou hledány ve složce 
monitor/ ) a případně i parametry, které budou programu předány při spuštění (položka 
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arg ). Mezi nimi může být speciální parametr $ip, který bude nahrazen IP adresou 
testovaného uzlu. 

 
services { 
  
ping1 {  
 type: PING 
 t : 50  
}  
 
http1 {  
 type: USER  
 t: 180 
 monitor: test_http.py  
 arg: $ip 
}  
 
ftp {  
 type: USER 
 monitor: ftptest  
 arg: -par1 $ip –par3  
 group: gr_1 
} 
 
http2 {  
 type: PORT 
 port : 80  
 group: gr_1 
} 
} 
 

 

Pokud má více serverů společné některé vlastnosti, zjednoduší se konfigurace použitím 
skupiny v sekci HostGroups. U skupiny lze nastavit správce (položka admin ), port a 
seznam služeb, které budou na serverech sledovány (položka check ). 

 
HostGroups { 
web { 
 admin: spravceA 
 check: http1, ping1 
} 
} 
 

 

V sekci Hosts se definují jednotlivé servery, používají se jména dříve definovaných 
správců, skupin a služeb. V příkladu u serveru se jménem „BB“ není nastaven port – 
použije se standardní, a položky admin  a check  jsou zkopírovány ze skupiny „web“. 
Pokud byl nějaký atribut nastaven vícekrát, použije se pozdější hodnota. Pouze služby 
v seznamu check  se přidávají k předchozím. 
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Hosts {  
 
AA{  
id: 5  
admin: spravceB  
address: 192.168.12.52  
port: 14005  
check: ftp, http2 
} 
 
BB{  
id: 2  
address: 192.168.11.29  
group: web 
} 
 
#definice dalsich uzlu 
 

 

Konfigurační soubor musí být k dispozici alespoň jednomu uzlu. 

Spušt ění 

Při spuštění se uzlu sdělí jeho identifikátor (parametr -i), a případně také IP adresa (-a) a 
port (-p) pro socket, na kterém bude uzel poslouchat a přijímat zprávy ostatních uzlů. 
Pokud není IP adresa zadána, bude uzel přijímat na všech síťových rozhraních 
(INADDR_ANY), nespecifikovaný port znamená, že se použije standardní (16004). 
Parametrem -l lze ještě nastavit odlišný soubor pro logování (standardně „log“), -h 
zobrazí nápovědu. Příklad: 

monitor -i 5 -a 192.168.12.11 -p 14002 
 
monitor –i 21 -l ../monlog 
 
 

Uzel, který už je součástí běžícího systému, musí být vždy restartován tak, aby nedošlo 
ke ztrátě informací o dosavadním průběhu. Takový restart se provede spuštěním bez 
zadání identifikátoru (bez parametru -i) – použijí se stavové informace ze souborů 
(state.dat a cluster.dat) a nastavení portu z konfiguračního souboru.  

Průběh 

Upozornění na výpadky služeb (a jejich opravení) jsou zasílány správci serveru, na 
kterém k problému došlo. Pokud je jako název služby uvedeno „DOWN“, značí to, že 
neuspěl ani test pomocí ping. Informace o zjištěných problémech jsou také 
zaznamenávány do logu. 
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Pokud se koordinátorovi nedaří kontaktovat některé uzly, pošle svému správci e-mail 
obsahující jejich seznam. Může to znamenat, že je nějaká podsíť nedostupná, ale také že 
došlo k selhání/vypnutí monitorovacího programu na těchto uzlech. 

Změna konfigurace 

Konfigurace může být upravena za běhu systému. Změnou může být například přidání 
uzlu nebo služby.  

Každý uzel má lokální kopii souboru s konfigurací. Změnu konfigurace lze provést na 
kterémkoli uzlu úpravou souboru „mon.cfg“ a následným posláním signálu SIGHUP, na 
systémech Windows restartem uzlu – program se zastaví stisknutím Ctrl-C a spustí se 
bez parametru pro identifikátor uzlu (-i). Uzel tak obnoví svůj stav (ze souborů state.dat 
a cluster.dat) a rozešle ostatním uzlům konfigurační soubor. Při úpravě je také nezbytné 
zvýšit číslo verze uvedené na začátku souboru. 

Další nastavení 

Nastavení hodnot, jako jsou velikosti shluků a standardní port se provádí v souboru 
defines.h . Dále je v něm možné zadat způsob posílání e-mailu, interval zasílání 
hlášení se seznamem nedostupných uzlů, interval volání funkce Check()  a jiné údaje. 

Požadavky 

Program pro svou práci vyžaduje knihovnu GNU Common C++, která je dostupná na  
www.gnu.org/software/commoncpp. Pro spouštění testů v jazyce Python a posílání e-
mailů na systémech Windows je potřeba mít nainstalovaný interpret Pythonu 
(www.python.org). 
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Obsah CD 

 

bin/  Spustitelný soubor pro systém Windows 

 monitor/ Port test a ukázkové externí testy 

doc/  Uživatelský manuál a programátorská dokumentace 

libs/  Knihovny třetí strany: GNU Common C++, Python 

src/  Zdrojový kód frameworku  

Makefile  pro unixové systémy  

Projekt pro MS Visual Studio 2005 

thesis/ Text bakalářské práce ve formátu pdf 

 

 


