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Abstrakt

Cílem práce je implementace nových monitorovacích systémů a jejich konsolidace s již existu-
jícími systémy, nasazenými v IT4Innovations (Národní superpočítačové centrum IT4Innovations)
tak, aby vznikl centralizovaný monitoring výpočetních clusterů a infrastruktury.

Pro implementaci centralizovaného monitorovacího řešení je použit nástroj Icinga2. Celé
řešení je nasazeno pomocí konfiguračních nástrojů Puppet a Ansible dle umístění monitorovacích
serverů.

Podařilo se vytvořit clusterovaný, třívrstvý monitorovací systém. Části monitorovacího sys-
tému splňují požadavky na vysokou dostupnost a rozložení zátěže. Monitorovací servery jsou
rozděleny do zón dle příslušného clusteru či infrastruktury. Správcům je k dispozici jednotný
centrální webový přístup. Nasazení monitorovacího řešení je plně automatizováno konfigurač-
ními nástroji a je tak zajištěna možnost rychlého nasazení do produkčního prostředí s minimální
nutností ruční konfigurace.

Klíčová slova: Ansible, cluster, distribuovaný monitoring, dostupnost, GIT, HA, HPC, Icinga,
Icinga2, IT4Innovations, monitorovací sondy, monitoring, Puppet, rozložení zátěže, superpočítač,
vysoká dostupnost

Abstract

The aim of this work is implementation of new monitoring systems and consolidation with ex-
isting ones already deployed at IT4Innovations (National supercomputing center IT4Innovations)
to deliver centralized HPC clusters and infrastructure monitoring solutions.

The Icinga2 monitoring tool is used for implementation of centralised monitoring. The whole
solution is deployed using the configuration tools Puppet and Ansible, based on the location of
monitoring servers.

A three-tier, clustered monitoring system has been created. The components of the monitor-
ing system fulfil requirements for high availability and load-balancing. Monitoring servers are
cordoned into zones based on aimed clusters or infrastructure. Centrally accessed web frontend
is available for system administrators. The monitoring solution is deployed in a fully auto-
mated manner, using configuration tools, so the possibility of fast delivery into the production
environment with minimal need of manual work is ensured.

Key Words: Ansible, availability, cluster, distributed monitoring, GIT, HA, high availability,
HPC, Icinga, Icinga2, IT4Innovations, load-balancing, monitoring probes, monitoring, Puppet,
supercomputer





Obsah

Seznam použitých zkratek a symbolů 13

Seznam obrázků 15

Seznam tabulek 17

Seznam výpisů zdrojového kódu 19

1 Úvod 21

2 Teoretická část 23
2.1 IT4Innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Obecný popis HPC clusteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Datacentrum IT4Innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4 Popis monitorovaných celků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5 Monitorovací nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3 Praktická část 47
3.1 Správa a konfigurační management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2 Implementace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3 Monitorovací pluginy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.4 Workflow rozšíření monitoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4 Závěr 67

Literatura 69

Přílohy 70

A Vybrané ukázky konfiguračních souborů a konzolových výpisů 71

13



14
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CPU – Centrall Processing Unit
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
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SLA – Service Level Agreement
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
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1 Úvod

Monitorování stavu IT systémů je jedna ze základních a kritických činností pro zajištění
bezproblémového chodu systémů a zaručení co nejvyšší dostupnosti služeb zákazníkům. Ať už
se jedná o dohled nad dostupností webové stránky hostované na virtuálním serveru v cloudu
či komplexní hardwarovou a softwarovou topologii HPC clusteru, vždy je poskytovaná služba
závislá na správném chodu řady dílčích celků.

S rozrůstající se komplexností IT systémů je pro správce či jeho dohled nemožné udržet si
aktuální přehled o zdraví všech komponent systémů pomocí ručních kontrol. Zde přichází ke slovu
monitorovací nástroje, které nepřetržitě a automatizovaně, v pravidelných intervalech, sledují
stav a dostupnost každé dílčí komponenty a celého systému. Tyto nástroje se mohou v případě
zjištěných problémů samy pokusit proaktivně sjednat nápravu či notifikovat správce různými
kanály o zjištěných problémech. Veškeré zjištěné informace jsou monitoringem konsolidovány a
zpřístupněny správci k následné analýze současného stavu, ale taky k porovnání s historickými
incidenty. K zobrazení stavu monitorovaných služeb slouží zpravidla grafické webové rozhraní,
které by mělo umožnit správci lehce se zorientovat ve stavu komplexního systému a rychle
reagovat na případné příčiny problémů na základě přesných aktuálních informací.

Monitorovacích nástrojů existuje celá řada a neexistuje žádný 100% univerzální nástroj op-
timalizovaný pro potřeby IT systémů ihned po vlastní instalaci. Před samotným nasazením
monitoringu je potřeba si nejprve stanovit požadavky, co je důležité monitorovat, které služby
jsou kritické a jak na sobě závisí. Je nutné mít přehled o síťové topologii, ale také o použitém
softwarovém stacku. Tyto znalosti je pak nutné promítnout do modelu monitorované sítě, z kte-
rého poté monitoring získá přehled o zařízeních a struktuře infrastruktury. Dle potřeb a omezení
monitorované infrastruktury je třeba zvážit použití pasivních, či aktivní monitorovacích sond,
jakož i případné nasazení monitorovacích agentů na koncové systémy, či kombinaci přístupů.
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2 Teoretická část

2.1 IT4Innovations

IT4Innovations (Národní superpočítačové centrum IT4Innovations) je výzkumné centrum,
které je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava)[1].
Od svého založení v roce 2011 je IT4Innovations členem prestižní celoevropské výzkumné in-
frastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), kde reprezentuje Českou
republiku[2]. Od roku 2016 je rovněž zapojeno v Evropské technologické platformě pro oblast
HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in the area of High-Performance Computing),
která se zaměřuje na definování výzkumných priorit v oblasti superpočítání v Evropě[3]. Spo-
lečnost pracuje na excelentním vědeckém výzkumu v oblastech high performance computingu,
jenž má přínos pro mnohá odvětví lidského působení jako je průmysl, zdravotnictví, astrofyzika
apod. Provozovány jsou zde nejmodernější technologie a služby v oblasti HPC, které jsou po-
skytovány jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu.
Reprezentuje tak národní Tier-1 HPC systém. V budově IT4Innovations jsou pro tyto účely
provozovány 2 x86 HPC clustery.

První superpočítač Anselm byl zprovozněn v květnu 2013, jeho teoretický výpočetní výkon je
94 TFLOPs. Superpočítač Salomon, který je momentálně 67. nejvýkonnějším (TOP500 žebříček
listopad 2016) superpočítačem na světě, byl zprovozněn v červenci 2015[4]. V době dodání se
umístil na 40. příčce srovnání nejrychlejších superpočítačů na světe a na 14. příčce v Evropě.
Oba superpočítače jsou od léta 2015 umístěny v nové budově v porubském areálu.

2.2 Obecný popis HPC clusteru

2.2.1 Účel

Obecně lze říci, že primárním účelem HPC clusterů je rychlé zpracování výpočetně náročných
úkolů, které by na jednom serveru nešly kapacitně vůbec zpracovat, nebo by zpracování trvalo
neúměrně dlouhou dobu. K tomuto účelu je využíváno masivního paralelního zpracování výpo-
četních úloh napříč výpočetními uzly clusteru. Mezi vědní obory a disciplíny, jejichž problémy
pomáhá superpočítač řešit, patří mimo jiné např. astrofyzika, počítačové vědy, materiálové in-
ženýrství, chemické a biologické odvětví.

2.2.2 Komponenty HPC clusteru

Základními stavebními kameny výpočetního clusteru jsou skupina velmi výkonných výpo-
četních serverů, vysokorychlostní výpočetní síť, která propojuje výpočetní uzly, rychlé, sdílené
datové úložiště s velkou kapacitou, přístupové servery a plánovací software, který rozmisťuje
úlohy uživatelů napříč výpočetními servery.
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Výpočetní uzly jsou servery s velkou pamětí RAM a vysokým procesorovým výkonem do-
dávaným vícejádrovým procesorem, či procesory. V současných HPC clusterech jsou nejčastěji
využity 64 bitové procesory Intel zastupující architekturu x86[5].

Požadavky na rychlou výpočetní síť jsou nízká přístupová latence a vysoká přenosová rych-
lost. V současných datových centrech je nejčastěji použita technologie InfiniBand, nebo Ethernet
(100Gbit)[5].

Vstupní data, mezivýsledky a výsledná data, které úlohy zpracovávají a produkují, jsou načí-
tána a ukládána pomocí sdíleného datového úložiště. Základními požadavky na datové úložiště
jsou vysoká rychlost sériového i paralelního zápisu a čtení a velký datový prostor v řádech
terabytů až petabytů.

Výpočetní cluster musí být svým uživatelům přístupný pomocí přístupových serverů, které
musí splňovat požadavky na vysokou dostupnost. Tyto servery jsou místem, kde si uživatelé
mohou připravovat své výpočetní úlohy, a přes které si také často kopírují vstupní a výstupní
data směrem dovnitř i ven z clusteru.

Výpočetní prostředky clusteru by nebylo možné spravedlivě vyhradit koncovým uživatelům
nebýt plánovače úloh. Jedná se o softwarovou komponentu, pomocí které uživatelé žádají o
výpočetní čas serverů, na kterých chtějí spustit své výpočetní úlohy. Plánovač se snaží rozložit
co největší počet výpočetních úloh různých uživatelů napříč výpočetními uzly clusteru tak, aby
byly všechny prostředky superpočítače využity optimálně.

Softwarové prostředí je tvořeno použitým operačním systémem, sadou aplikací, sadou ná-
strojů pro správu a knihoven potřebných pro prostředí HPC počítání. Operační systém i apli-
kační prostředí napříč výpočetními servery, a často také napříč přístupovými servery, musí být
homogenní. Nejčastěji používanými operačními systémy v HPC prostředí jsou distribuce pochá-
zející z rodiny GNU/Linux. V systémech musí být dostupné knihovny a aplikace pro paralelní
spouštění úloh. Jedná se například o knihovny MPI (message passing interface).

2.2.3 Architektura

Při pohledu na HPC cluster shora je architektura poměrně jednoduchá. Jak již bylo zmíněno
výše, existuje zde skupina serverů s různým určením, přičemž jsou propojeny výpočetní sítí.
Často je vedle výpočetní sítě použita také servisní síť. Přístupové servery veřejných clusterů
jsou zpravidla připojeny k Internetu. Výpočetní a přístupové uzly mají přístup ke sdílenému
úložišti.

Při hlubším pohledu dovnitř clusteru lze nalézt další podpůrné celky tvořící komplikovanější
struktury. Mimo výpočetní a přístupové uzly, které jsou přístupné uživatelům, jsou pro provoz
HPC nezbytné management servery, monitorovací, zálohovací, infrastrukturní servery, servery
pro metadata úložišť apod. Servery zajišťují nezbytné služby jako LDAP, DHCP, DNS, reex-
port souborových systémů, automatizační funkce, účtování využitého výpočetního času apod.
Výpočetní a servisní sítě obsahují InifniBand, Ethernet switche, routery, VPN koncentrátory,
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firewally atd. Ukázka jak komplexní může být např. zapojení části výpočetní InfiniBand sítě v
clusteru Salomon je na obrázku 1.

Obrázek 1: Schéma 7D Enhanced Hypercube InfiniBan[9]

2.3 Datacentrum IT4Innovations

Monitorované prostředí se skládá ze tří logických celků - HPC clusteru Salomon, Anselm a
podpůrné virtualizační a síťové topologie, dále zvané jako “Infrastruktura”. Všechny tři moni-
torované celky se nacházejí ve společném datovém centru v budově IT4Innovations v Ostravě.
Datové centrum o rozloze 500 m2 je připojeno redundantními cestami k vysokorychlostní síti
CESNET2 rychlostí 4x10 Gb. Zálohované napájení datového centra je řešeno redundantními
dieselovými rotačními UPS (DRUPS), každá o kapacitě 2,5 MVA. Pro účely chlazení technolo-
gií se využívá chlazení teplou vodou (chladící výkon 600kW) a studenou vodou (chladící výkon
200-600kW). Odváděné teplo je částečně rekuperováno (380kW) a využito pro vytápění budovy.
[7]
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2.4 Popis monitorovaných celků

2.4.1 Anselm

Cluster Anselm se skládá z 209 výpočetních uzlů s celkovým počtem 3344 výpočetních jader
s dostupnými 15 TB RAM. V této konfiguraci dodává teoretický výpočetní výkon 94 TFLOP/s
naměřený pomocí LINPACK testu. Každý výpočetní uzel je výkonný x86-64 počítač vybavený
dvěmi 8-jádrovými procesory (Intel Sandy Bridge) s minimálně 64 GB RAM a 500 GB pevným
diskem. Uzly se dále dělí do 4 skupin: 180 běžných výpočetních uzlů bez akcelerátorů, 23 uzlů s
GPU akcelerátory (NVIDIA Tesla Kepler K20) a 96 GB RAM, 4 uzly s MIC akcelerátory (Intel
Xeon Phi 5110P) s 96 GB RAM a dvěma “fat” uzly s navýšenou RAM na 512 GB. Uzly jsou
propojeny výpočetní sítí InfiniBand (QDR 40Gb/s) a servisní Ethernet sítí. Mimo výpočetní uzly
jsou v clusteru přítomny 2 přístupové servery a dalších 41 podpůrných serverů pro služby jako
je LDAP, management clusteru, reexport souborových systémů, objektové servery souborových
systémů, zálohovací servery, datové brány apod. K dispozici je sdílené datové úložiště HOME o
velikosti 320 TiB a výpočetní sdílené úložiště SCRATCH o velikosti 146 TiB. Obě úložiště jsou
provozovány nad paralelním souborovým systémem Lustre. Na clusteru je používán operační
systém RedHat. Jako plánovač pro alokaci výpočetních zdrojů a spouštění výpočtů je použit
software PBS Professional. [8]

Obrázek 2: Superpočítač Anselm[1]
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2.4.2 Salomon

Cluster Salomon se skládá z 1008 výpočetních uzlů s celkovým počtem 24192 výpočetních
jader, 129 TB RAM paměti. V této konfiguraci dodává teoretický výpočetní výkon 2 PFLOP/s
naměřený pomocí LINPACK testu. Každý výpočetní uzel je výkonný, bezdiskový x86-64 počí-
tač vybavený dvěmi 12-jádrovými procesory (Intel Hasswell) s minimálně 128 GB RAM paměti.
Uzly jsou propojeny výpočetní sítí InfiniBand (7D Enhanced Hypercube, FDR 56 Gb/s) a dvěma
servisními Ethernet sítěmi. Uzly se dělí do dvou skupin: 576 výpočetních uzlů bez akcelerátorů
a 432 uzlů s MIC akcelerátory (2x Intel Xeon Phi 7120P). Vedle standardních výpočetních uzlů
je v clusteru také k dispozici speciální SMP/NUMA uzel, jenž je osazen 112 procesorovými já-
dry a 3,25 TB RAM. Mimo výpočetní uzly se v clusteru nachází 70 podpůrných serverů pro
služby managementu clusteru, poskytování LDAP, monitoringu, služeb souborových systémů,
datových brán a také 8 serverů určených pro virtualizační infrastrukturu. K dispozici je sdílené
500 TiB uložiště HOME a 1,6 PiB sdílené výpočetní úložiště SCRATCH. Úložiště SCRATCH je
poskytováno paralelním souborovým systémem Lustre, úložiště HOME pak souborovým systé-
mem CXFS. Na clusteru je používán operační systém CentOS, který je kompatibilní s rodinou
operačních systémů RedHat. Jako plánovač pro alokaci výpočetních zdrojů a spouštění výpočtů
je použit software PBS Professional.[9]

Obrázek 3: Superpočítač Salomon[1]
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Tabulka 1: Porovnání parametrů superpočítačů provozovaných v IT4Innovations.

Název clusteru Anselm Salomon

Zprovozněno jaro 2013 léto 2015
Teoretický výkon 94 Tflop/s 2011 Tflop/s

Operační systém RedHat Linux 64bit 6.x RedHat Linux 64bit 6.x
CentOS 64bit 6.x

Počet výpočetních uzlů 209 1008

CPU 2x Intel SandyBridge 8 jader 2,3/2,4 GHz
3344 jader celkem

2x Intel Haswell 12 jader 2,5 GHz
24192 jader celkem

RAM 64/96/512 GB 128 GB / 3,25 TB (uv uzel)
GPU akcelerátory 23x NVidia Tesla Kepler K20

MIC akcelerátory 4x Intel Xeon Phi 5110P
864x Intel Xeon Phi 7120P
61 jader/karta
52704 jader celkem

Storage 320 TiB /home (2GB/s)
146 TiB /scratch (6GB/s)

500 TiB /home (6GB/s)
1638 TiB /scratch (30GB/s)

Interkonexe InfiniBand QDR 40 Gb/s InfiniBand FDR 56Gb/s

Obrázek 4: Zjednodušené schéma logické topologie clusteru Salomon

Zdroj: Prezentační materiály IT4Innovations
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Tabulka 2: Délky nedostupností dodávaných služeb vyjádřené v devítkové notaci.

Dostupnost
%

Nedostupnost
ročně

Nedostupnost
měsíčně

Nedostupnost
týdně

Nedostupnost
denně

99 3,65 dní 7,20 hodin 1,68 hodin 14,4 minut
99,9 8,76 hodin 43,8 minut 10,1 minut 1,44 minut
99,99 52,56 minut 4,38 minut 1,01 minut 8,66 sekund
99,999 5,26 minut 25,9 sekund 6,05 sekund 864,3 milisekund

2.4.3 Infrastruktura

Pro běh služeb podpůrných serverů mimo cluster je vyhrazena virtualizační infrastruktura,
dále také označována jako VI. VI je fyzickou součástí clusteru Salomon a skládá se z 8 výkonných
virtualizačních serverů, jednoho serveru pro management samotné VI a tří diskových polí. Každý
virtualizační server je osazen 24 jádrovým procesorem (2x12 jádrový procesor Intel řady SandyB-
ridge) a 256 GB RAM. Každý server je připojen k SAN síti pomocí Fibre Channel technologie a
k produkční a servisní Ethernet síti. VI má skrze SAN síť k dispozici datová úložiště o kapacitě
270 TB a 50 TB. Menší úložiště je řešeno formou fyzické replikace dvou diskových polí pro účely
vysoké dostupnosti a redundance. Jako virtualizační hypervizor je použit VMware vSphere 5.5
ESXi. V současné době je v této infrastruktuře provozováno cca 200 virtuálních serverů. Jsou zde
provozovány podpůrné servery poskytující služby DHCP, DNS, tftp, webové služby, monitoring,
SMTP apod. Hostovány jsou zde také servery sloužící pro potřeby výzkumných projektů. Mezi
podpůrnými virtuálními servery dominuje operační systém CentOS. Nejčastější operační systém
na virtuálních serverech výzkumných projektů je Windows Server 2012.

2.5 Monitorovací nástroje

2.5.1 Motivace

Dostupnost služeb
V každém odvětví, kde je zákazníkům poskytována určitá služba, je potřeba mít k dispozici

hmatatelná čísla popisující míru funkčnosti dodávky dané služby. Standardní používanou me-
trikou v IT je dostupnost, anglicky uptime. Je definována jako procento času, obvykle za rok,
po kterou hardware, IT systém nebo jednotlivé služby a zařízení úspěšně fungují. Obvykle je
specifikována pomocí devítkové notace, tedy počtem čísel 9. Například produkce HPC, která je
dodávána bez přerušení 99,9% času, by měla spolehlivost třídy 3. Pomocí této metriky je možné
určit tolerovatelnou míru neplánované nedostupnosti, která se pak může využít při definování
SLA (Service level agreement). Ukázky míry dostupnosti a délky tolerovatelných výpadků jsou
uvedeny v tabulce 2.
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Optimalizace prostředků a analýza infrastruktury

Základní účel monitoringu spočívá v předcházení výpadků služeb, zkrácení doby nedostup-
nosti a mimo jiné taky snížení provozních nákladů. Pokud nejsou výpočetní prostředky plně
využity, pak dochází také k mrhání výpočetního času, což znamená více nákladů na provoz.
Správným nástrojem je možné snížit prostoje a náklady, a ušetřit tak peníze za IT technologie.
Tato myšlenka je použitelná i v případě, že subjekt není motivován ziskem. Každá organizace
může mít prospěch tím, že omezí ztracený čas a optimalizuje náklady na provoz své infrastruk-
tury.

Monitoring umožňuje optimalizovat využití zdrojů. Díky globálnímu pohledu na infrastruk-
turu je možné, kromě dostupnosti, také vypozorovat míru zatížení oblastí, či jednotlivých do-
hlížených zařízení a tím proaktivně optimalizovat hardwarové zdroje. Při správně nastaveném
monitoringu, který zohledňuje reálné závislosti použitých IT systémů je možné najít úzká hrdla
v infrastruktuře. V případě rozsáhlých výpadků je možné lehce dohledat jádro problému a učinit
nápravné kroky na správných místech.

Monitoring nepřetržitě kontroluje stav infrastruktury a poskytuje hlášení o aktuálním stavu
pomocí různých komunikačních kanálů. V určitých případech může monitorovací nástroj při zjiš-
těných problémech proaktivně provádět pokusy o nápravu a ušetřit tak cenný čas administrátora.
Monitorovací nástroje mohou být také nápomocné v procesu zabezpečení sítě a koncových služeb
díky detekci možných bezpečnostních slabin.

Dobrý monitorovací nástroj ukládá záznamy o stavech služeb a konsoliduje historická data,
která pak mohou být neocenitelná pro následnou analýzu současných problémů, jakož i pro
korelaci s problémy vzniklými v minulosti.

2.5.2 Základní principy monitoringu

Ke správnému vyhodnocení stavu dohlížené topologie potřebuje monitoring interní model
topologie, který popisuje, jaká zařízení v topologii existují, jaké služby poskytují a jaké met-
riky systému by měly být kontrolovány. Pro metriky jsou definovány očekávané stavy či rozsahy
mezních hodnot, ve kterých se metriky mohou nalézat. Interní model je poté porovnáván s vý-
sledky aktuálních kontrol, rozdíly jsou vyhodnocovány a dochází k příslušné reakci dle závažnosti
zjištěných rozdílů.

Dle umístění částí monitorovacího nástroje uvnitř kontrolované infrastruktury rozlišujeme
tzv. agent-based nebo agentless systémy. V agent-based monitorovaných topogiích naslouchá v
operačním systému koncového zařízení klientská část monitorovacího nástroje a kontroluje stav
metrik zařízení zevnitř. Agentless systémy spoléhají pouze na kontroly iniciované monitorovacím
servem směrem k monitorovanému zařízení. Výhodou agent-based implementace je lehký přístup
k informacím o většině metrik zevnitř koncového zařízení. Nevýhodou pak je komplikovanější na-
sazení monitoringu, kdy na každé koncové zařízení je nutné klientskou část systému nainstalovat
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a nastavit. Klientská část může mít dopad na spotřebované výpočetní zdroje monitorovaného
zařízení.

Informace o metrikách jsou získávány aktivním, nebo pasivním dotazováním. Toto rozdělení
označuje pohled ze strany monitorovacího systému. Při aktivním dotazováním iniciuje kontrolu
koncového zařízení monitorovací nástroj a dle reakce zařízení vyhodnocuje výsledek monitoro-
vací sondy. V případě pasivního monitoringu přijímá monitorovací nástroj výsledky kontrol od
koncového zařízení, aniž by sám inicioval dotazy. Obecně platí, že s narůstajícím počtem sledo-
vaných zařízení a menším počtem monitorovacích serverů je vzhledem k zatížení vhodnější zvolit
přijímání pasivních kontrol. V takovém případě je pak nutné na koncových zařízeních provozovat
agent-based instalaci.

V reálných, komplexních sítích existují zpravidla kombinace agent-based a agentless systémů
při použití jak pasivních, tak aktivních kontrol. Vždy je nutné najít optimální kombinaci dle
požadavků na množinu monitorovaných metrik koncového zařízení a dle omezení plynoucí z
typu koncového zařízení. V úvahu je nutné vzít zda-li se jedná o server s operačním systémem
s možností použití monitorovacího agenta, síťový prvek s dostupným komunikačním rozhraním
pro SNMP dotazy, diskové pole s dostupným IPMI rozhraním apod.

2.5.3 Monitorovací prostředky v IT4Innovations

Anselm a Infrastruktura

Monitoring clusteru Anselm a podpůrné infrastruktury je nyní zajištěn pomocí software
Nagios Core (backend i frontend ve verzi 3.3.1). Monitoring infrastruktury je z historických dů-
vodů stále umístěn v rámci monitoringu clusteru Anselm. Před dodáním clusteru Salomon a jeho
virtualizační infrastruktury byly provozovány podpůrné infrastrukturní systémy ve virtualizační
infrastruktuře clusteru Anselm, což reflektoval i monitoring.

Monitorovací instance včetně webového GUI běží v HA active/passive režimu na dvou cent-
rálních management serverech clusteru: mgmt1 a mgmt2. Vysoká dostupnost je zajištěna exter-
ními nástroji mimo Nagios a to pomocí software Corosync a Pacemaker. Backend instance Nagia
běží vždy jen na aktivním serveru z HA páru. Webový frontend je spuštěn na obou serverech.
Shrnutí informací o monitorovacích serverech je uvedeno v tabulce 3.

V konfiguraci Nagia je definováno 330 koncových zařízení a pro kontrolu služeb/metrik za-
řízení je vykonáváno 6001 servisních monitorovacích sond. Z celkového počtu je 1001 servisních
kontrol pasivních. Na koncových zařízeních, především výpočetních uzlech, sbírá informace o
vybraných metrikách collectd démon a zasílá výsledky instanci Nagia.

Konfigurace monitorované topologie je držena v lokálním GIT repozitáři na aktivním serveru.
Pomocí nástrojů konfiguračního managementu je automaticky synchronizována s centrálním sí-
ťovým GIT repozitářem a lokálně aplikována. Při detekci změn v repozitáři je zavolán reload
Nagios démona, aby došlo k promítnutí změn v provozu.
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Tabulka 3: Monitorovací instance Nagios serverů pro Anselm a Infrastrukturu.

Server Role v HA Nagios role Hardwarové vybavení Počet monitorovaných
zařízení

mgmt1 aktivní checker, web 16 jádrové CPU, 32GB RAM 330mgmt2 pasivní

Salomon

Monitoring clusteru Salomon je zajištěn pomocí software Icinga2 (Backend ve verzi 2.6.2).
Webový frontend obstarává Icinga Classic UI (ver. 1.13.3) Vzhledem k velikosti clusteru a rozdě-
lení servisní Ethernet sítě je monitoring rozdělen mezi 6 logických skupin tvořených 14 servery a
tvoří tak distribuovaný monitorovací cluster. Každá skupina patří do tzv. zóny. V rámci clusteru
jsou definovány tyto zóny: master, storage, mcell1, mcell2, mcell3, mcell4. Každá zóna, s výjim-
kou master zóny, obsahuje dvojici monitorovacích serverů v HA režimu. Zóna master je tvořena
4 monitorovacími servery v HA režimu. Dva servery v master zóně slouží pro webové GUI (isrv1,
isrv2) a jeden server plní roli konfigurační master a certifikační autority clusteru (isrv1). Pouze
na konfiguračním masteru je možné měnit definici monitorované topologie. Všechny servery zóny
master distribuují konfigurace topologie zón na servery podřízených zón. Všechny monitorovací
servery ví o sobě navzájem. Přehled použitých serverů, jejich rolí a hardwarových prostředků je
uveden v tabulce 4.

Z konfigurace Icingy vychází 1153 monitorovacích sond pro zařízení a 24088 servisních mo-
nitorovacích sond. Všechny sondy jsou aktivního typu. Sledovaná zařízení jsou rozdělena do zón
příslušných monitorovacích serverů. Každý server zóny je zodpovědný za kontrolu koncových
zařízení v rámci své zóny. Rozdělení do zón je dáno především hranicemi servisní sítě. Rozložení
serverů v zónách je uvedeno v tabulce 4.

Konfigurace monitorované topologie je držena v lokálním GIT repositáři na serveru v roli
konfigurační master. Je automaticky stahována pomocí nástrojů konfiguračního managementu
ze síťového centrálního GIT repositáře a aplikována. Při detekci změn v repositáři je zavolán
reload Icinga2 démona, aby došlo k promítnutí změn v provozu.
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Tabulka 4: Monitorovací instance Icinga serverů pro cluster Salomon

Název zóny Monitorovací
servery Role Hardwarové,

prostředky

Počet
monitorovaných
zařízení

master
isrv1 checker, web, CA,

configuration master 12 jádrové CPU,
64 GB RAM

527isrv2 checker, web
isrv3, isrv4 checker

storage isrv5, isrv6 checker 12 jádrové CPU,
64 GB RAM 19

mcell1 r1lead1, r1lead2 checker
8 jádrové CPU,
32 GB RAM

144
mcell2 r2lead1, r2lead2 checker 144
mcell3 r3lead1, r3lead2 checker 144
mcell4 r4lead1, r4lead2 checker 144

Obrázek 5: Topologie zón Icinga2 clusteru

2.5.4 Rozdělení monitorovaných oblastí

V následujících odstavcích bude shrnut základní přehled monitorovaných služeb výpočetních
clusterů. Problematiku monitoringu zde můžeme rozdělit do skupin dle typu metrik a hlídaných
funkčních celků. Jednotlivé monitorovací sondy mohou zasahovat do vícero skupin najedou a
jejich výsledky tak mohou překrývat více oblastí. Rozdělení je tedy spíše teoretického charakteru
a není pak mezi nimi v grafickém zobrazení frontendu nijak významně rozlišováno.
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Oblasti monitoringu Infrastruktury se v mnoha ohledech překrývají s níže uvedeným roz-
dělením. Nejpatrnějším rozdílem je ale pohled na oblast funkcionalit. V případě clusterů je
kontrolována dostupnost funkcionalit pro náročné výpočty z pohledu uživatelů clusteru. V pří-
padě Infrastruktury je sledována především dostupnost služeb mezi servery a službami navzájem.

Metriky operačního systému

Kontrolovány jsou především stavy a hodnoty subsystémů operačního systému. Mezi ně patří
např. synchronizace času (NTP), počet běžících procesů, existence zombie procesů, využitá pa-
měť, využití diskového prostoru, funkční běh služby syslog, optimální zatížení CPU apod.

Metriky hardware

Jedná se o kontrolu čítačů proti mezním hodnotám, kontrolu záznamů o chybách v logu a
dostupnost zařízení v operačním systému. Především jsou kontrolovány chyby pevných disků a
pamětí, dostupnost připojených akceleračních karet, správně nastavené frekvence CPU apod.

Funkcionalita

Zde se jedná o kontrolu funkcionalit, které koncové servery zpřístupňují uživatelům pro běh
jejich náročných výpočtů. Často se jedná o kritické části, kdy detekce selhání kterékoliv kom-
ponenty proaktivně vyřazuje výpočetní uzel z produkčního prostředí plánovače úloh. Je tak
zabráněno uživateli přistoupit k uzlu, který by potenciálně mohl negativně narušit běh nároč-
ných výpočetních úloh napříč uzly a způsobit tak ztrátu drahocenného výpočetního času. Každý
výpočetní uzel, na kterém běží uživatelské úlohy, musí mít funkční např. přípojné body výpo-
četních úložišť, datového úložiště, funkční připojení k LDAP serveru, ale také klientskou část
monitoringu, aby byl stav uzlu vždy znám.

Služby a procesy

Do této skupiny patří dohled softwarových démonů/služeb běžících v operačním systému. V
prostředí clusteru se jedná především o běžící klientskou a serverovou LDAP službu, klientskou
i serverovou část plánovače úloh, SSH službu, běžící službu kontroly chyb pamětí, funkční HA
služby apod.

2.5.5 Ukázky monitorovacích sond

Oba clustery, Anselm a Salomon, a v mnoha případech i infrastruktruní systémy, sdílí spo-
lečnou skupinu monitorovacích sond. Níže jsou uvedeny základní kritické metriky dohlížených
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zařízení. Pro každou monitorovací sondu je v závorce uveden název, pod kterým je uvedena ve
webovém rozhraní monitoringu a krátký popis.

• Standardní síťová dostupnost (Host status) - Je kontrolována dostupnost síťových roz-
hraní na servisních Ethernet sítích. V drtivé většině je pro kontrolu použit ICMP protokol.
V případě zjištěné nedostupnosti výpočetního uzlu je automaticky vyřazen z plánovače
úloh.

• Stav plánovače úloh (PBS status) - Oba clustery využívají plánovače úloh Altair PBS
Professional. Jedná se kritický element pro přidělování výpočetních zdrojů uživatelům.
Existence běžícího procesu je mandatorní.

• Dostupnost LDAPu (LDAP accesibility) - Každý uzel musí mít dostupný přístup k
adresářovému serveru a musí mít funkční klientskou stranu pro autentizaci a autorizaci
přístupu k výpočetním prostředkům.

• Stav Lustre úložiště (Lustre status) - Každý uzel musí mít korektně připojeno rychlé
výpočetní úložiště s atributy čtení a zápisu. Bez možnosti přístupu k tomuto úložišti je
uzel automaticky vyřazen z produkce.

• Stav NFS montování (NFS mounts) - Je kontrolována možnost čtení a zápisu na úložiště
připojené pomocí NFS protokolu. Především se jedná o test dostupnosti HOME úložiště.
Nedostupnost vyvolává automatické vyřazení uzlu z produkce.

• Dostupnost InfiniBand (IB status) - Testována je dostupnost síťového rozhraní Infini-
Band. Jelikož je na clusterech použita technologie IP-over-InfiniBand, je možné dostup-
nost testovat standardním ICMP protokolem. Dostupnost tohoto rozhraní je nezbytná pro
přístup a v případě nedostupnosti je uzel automaticky vyřazen z produkce.

• Chyby pevného disku (Disk dmesg) - U diskových uzlů clusteru Anselm je hlídán výskyt
diskových chyb pomocí kontroly výpisu bufferových zpráv jádra. Při zjištění kritické chyby
disku je výpočetní uzel automaticky vyřazen z produkce a je automaticky založen servisní
ticket dodavateli clusteru.

• Dostupnost Xeon Phi karet (mic0,mic1) - Dostupnost akceleračních karet Intel Xeon
Phi je kontrolována skrze jejich síťové rozhraní. Je použit standardní ICMP protokol. Při
nedostupnosti je výpočetní uzel automaticky vyřazen z produkce.

• Dostupnost NVIDIA GPU karet (nvidia DEV) - Jelikož nemají tyto karty své vlastní
síťové rozhraní, je nutné kontrolovat jejich dostupnost skrze hostující operační systém. V
případě nedostupnosti zařízení je uzel automaticky vyřazen z produkce.

Níže jsou uvedeny metriky, jež nejsou považovány pro běh výpočetních úloh jako kritické. V
případě selhání či nekorektního stavu některé z nich, není ohroženo dokončení výpočetních úloh
uživatele.
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• Zatížení CPU (load average per core) - Je kontrolována optimální (maximální) utili-
zace výpočetních jader. Pro uživatele je důležité paralelizovat výpočetní úlohy a rovno-
měrně zatížit každé výpočetní jádro. Při nadměrném zatížení uzlu vzniká nechtěná režie
díky přepínání kontextu mezi vlákny procesů. V případě infrastrukturních a podpůrných
serverů kontrola odhaluje přetížení serveru.

• Frekvence CPU (CPU cores freq) - Je kontrolováno homogenní nastavení frekvencí napříč
výpočetními uzly clusterů.

• Teplota (Temperature Ambient) - Pro kontrolu optimálních podmínek HW prostředí je
monitorována teplota uvnitř šasi uzlů.

• Stav memlog procesu (memlog proces) - Je kontrolována existence procesu, který kontro-
luje výskyt chyb v RAM.

• Využití disku (disk usage) - Je hlídána míra využití diskového prostoru na systémových
discích (virtuálních i fyzických serverů) i sdílených diskových úložišť.

• Počet procesů (total processes) - Počet procesů v operačních systémech je kontrolován
vůči mezním hodnotám dle určení serveru.

• Zombie procesy (zombie processes) - Je kontrolována existence tzv. zombie procesů v
operačním systému. Tyto procesy mohou v OS zůstat např. při nekorektně ukončených
výpočetních úlohách.

• Dostupnost syslogu (syslog) - Je kontrolována existence procesu syslogu, aby bylo zajiš-
těno řádné logování událostí.

• Stav synchronizace času (NTP status) - Je kontrolován stav synchronizace času napříč
servery. Synchronizovaný čas je zvláště důležitý v případě hledání problémů napříč servery
a jejich korelaci, kdy je důležité vidět vznik problémů v konzistentním časovém rámci.

• Stav NRPE (nrpe) - Kontrola dostupnosti NRPE agenta na koncových serverech, které
využívají agent-based monitoringu.

• Stav zařízení v Observiu (Observium device status) - Kontrola stavu relevantní k síťo-
vým prvkům, které jsou monitorovány pomocí SNMP dotazů z nástroje Observium.

U většiny kritických služeb je využito proaktivních možností monitoringu tak, aby v případě
problémů došlo k vyřazení nezdravých výpočetní uzlů z produkčního prostředí plánovače úloh.
V případě hardwarových chyb je proaktivně vytvořen servisní ticket dodavateli, jenž poskytuje
servisní podporu. Proaktivní zásahy využívají event handler skripty. Některé z nich jsou součástí
dodání customizovaných pluginů.
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Množina monitorovacích sond použitých na clusterech a Infrastruktuře se více, či méně pro-
líná podle typu sledovaného serveru. Jedná se především o kontroly typu: standardní síťová
dostupnost, zatížení CPU, využití diskového prostoru, počet procesů, zombie procesy, stav syn-
chronizace času a další. Níže jsou uvedeny nejčastěji hlídané metriky týkající se infrastrukturních
serverů a zařízení.

• Aktuálnost jádra a knihoven (Kernel/libs version) - Kontroluje se, zda-li je server na-
bootovaný s nejaktuálnějším dostupným jádrem a zda-li procesy využívají nejaktuálnější
verze knihoven.

• Paměť držená procesy (Memory consumed by processes) - Množství paměti obsazené
běžícími procesy je kontrolováno vůči mezním hodnotám.

• Mailová fronta (Mail queue) - Kontrola obsahu mailové fronty serverů.

• Stav puppet agenta (Puppet agent) - Je kontrolováno, zda-li je spuštěn proces automa-
tizačního nástroje Puppet a zda-li byl na serveru úspěšně aplikován aktuální konfigurační
předpis.

• Platnost SSL certifikátů (SSL certificate) - Kontrola platnosti SSL certifikátů použitých
u poskytovaných služeb jako jsou HTTPS, LDAPS, SMTPS apod.

• Počet přihlášených uživatelů (Users logged in) - Kontrola počtu současně přihlášených
uživatelů na serveru.

• Dostupnost portu (Port <číslo>) - Je kontrolováno zda je port otevřený a naslouchá na
něm služba.

• Dostupnost webu (HTTP) - Kontrola dostupnosti hostovaných webových stránek.

• Kontrola dostupnosti licencí FLEXlm manažera (FLEXlm port: <číslo>) - Kontrola do-
stupnosti a využití omezeného počtu licencí spravovaných licenčním manažerem FLEXlm.
Licence jsou využívány uživateli clusteru pro licencované HPC aplikace.
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Obrázek 6: Webové rozhraní Icinga Classic UI - cluster Salomon
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Obrázek 7: Webové rozhraní Nagios Core - clusteru Anselm a Infrastruktura

2.5.6 Zhodnocení aktuálního stavu

Aktuální stav monitorovacího řešení není uspokojivý a neodráží současné potřeby adminis-
trátorů IT4Innovations. Níže jsou rozepsány nejpalčivější problémy současného řešení.

Historicky umístěný monitoring infrastruktury v rámci monitoringu clusteru Anselm je po-
třeba s ohledem na narůstající počet serverů a složitost infrastruktury oddělit do samostatné
instance.

Řešení použité pro cluster Anselm je z pohledu aktuálních technologií zastaralé. Konfigurace
monitorované topologie je pracná a vzhledem ke konfiguračnímu zápisu Nagia se stává velmi
nepřehlednou. Použití externích nástrojů pro vysokou dostupnost komplikuje správu řešení a
vzhledem k active/passive režimu znemožňuje použití libovolného serveru s webovým fronten-
dem bez znalosti, kde se nachází aktivní backend spravovaný nástroji Corosync/Pacemaker.
Konfigurace monitorované topologie musí být z centrálního GIT repositáře stahována na oba
servery, aby bylo zajištěno konzistentního stavu pro případ migrace backendu. Toto řešení také
nesplňuje load-balancing monitorovacího provozu. V neposlední řadě je nutné zmínit pomalou
práci ve webovém GUI bez možnosti hromadných akcí, zvláště při tak velkých počtech zařízení
jako je v HPC clusteru.

Řešení použité pro cluster Salomon využívá moderní backend nástroje Icinga2 a poskytuje
vysokou dostupnost i load-balancing. Zde lze pouze vytknout použití 4 dohledových serverů v
jedné zóně, což je dle vývojářů nástroje neoptimální řešení, které může znamenat vyšší zatížení
při interní komunikaci pro zajištění load-balancingu a vysoké dostupnosti. Každá zóna by měla
obsahovat dvojici monitorovacích serverů. Při rostoucím počtu sledovaných zařízení by měly být
tvořeny nové zóny. Jedná se tak o tzv. scale-out design, resp. růst do šířky. Jedinou podstatnou
výtkou v tomto řešení je použití dnes již staršího webového frontendu Icinga Classic UI, který
nenabízí funkcionality očekávané od moderního webového managementu, namátkou jako po-
kročilé filtrování, vlastní pohledy a rychlé responsibilní rozhraní. Vzhledem k absenci společné
databáze webových rozhraní na frontend serverech, může docházet k nekonzistentním jevům
po provedených akcích přes web rozhraní. Příkladem nekonzistence je nastavení komentáře u
zařízení v jednom webovém rozhraní a absence tohoto komentáře v rozhraní druhém.

Oba clustery i zařízení Infrastruktury sdílí potřebu dohledu základních metrik. Mezi ta se řadí
využití CPU, paměti, disků, synchronizace času apod. V takovém případě by bylo vhodné, aby
monitorovací nástroje mohly sdílet společnou část konfigurace a nemusely se vytvářet duplicitní
popisy interního modelu monitoringu.

2.5.7 Požadavky na nové řešení

Při výběru kandidátů pro implementaci centralizovaného monitoringu byly určeny tyto po-
žadavky:
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• Musí se jednat o open-source, bezplatný nástroj.

• Kolem nástroje musí existovat široká komunita uživatelů a vývojářů.

• Nástroj musí být aktivně vyvíjen a rychle u něj musí být aplikovány bezpečnostní záplaty
v případě objevené zranitelnosti.

• Pouze nástroje s lokální (on-site) instalací.

• Nástroj musí zvládat monitoring rozsáhlých, od sebe navzájem oddělených, topologií.

• Musí dobře škálovat s rostoucím počtem dohlížených zařízení.

• Je vyžadován distribuovaný monitoring.

• Musí zvládat desítky tisíc monitorovacích sond v nejdéle minutových intervalech.

• Nástroj, či komunita okolo něj, musí nabízet dostatečné množství monitorovacích pluginů.

• Je vyžadováno vysoké dostupnosti monitoringu. Rozložení zátěže je vítáno.

• Serverová část musí být dostupná pro OS CentOS/RedHat.

• Případná klientská část musí být dostupná pro rodiny OS CentOS/RedHat a Windows.

• Pro nástroj musí existovat přehledný, responsibilní webový frontend.

2.5.8 Porovnání vhodných nástrojů

Do výběru nástrojů pro porovnání byla vybrána tato řešení: Nagios Core, CheckMK, Icinga2,
Shinken a Zabbix. V následujících odstavcích je každý nástroj popsán a jsou u něj uvedeny silné
a slabé stránky. Hodnocení je provedeno z pohledu potřeb oddělení superpočítačových služeb a
to vzhledem k potřebám dříve uvedených celků informačních technologií.

Vlastnosti monitorovacích nástrojů, které nejsou pro potřeby IT4Innovations relevantní,
nejsou hodnoceny. Je tak například přehlížen aspekt připravenosti pro cloud computing a rychle
se měnící topologie. Tyto a jiné vlastnosti nejsou pro poměrně konstantní HPC prostředí klíčové.

Nagios Core (verze 4.x) [10]

Kde nejlépe začít, nežli s nástrojem, který je označován jako standard v odvětví síťového mo-
nitoringu. Začátky Nagia sahají až do 90. let minulého století a můžeme jej označit jako první
široce použitý monitorovací nástroj napříč IT odvětvím. Ačkoliv je vzhledem ke svému stáří
velmi prověřen a je dopředu známé, co od něj očekávat, právě jeho zastaralost převažuje nad
přidanou hodnotou plynoucí z dlouhodobé prověřenosti. Díky délce působení na trhu je kolem
něj velmi rozšířená komunita uživatelů, která dodala do ekosytému projektu širokou škálu mo-
nitorovacích pluginů[11]. Konfigurace monitorované topologie je uložena v textových souborech.
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S rostoucí velikostí topologie se konfigurace stává poměrně pracnou a nepřehlednou. Výchozí
instalace Nagia nabízí omezenou nabídku funkcionalit. Možnost jakoi grafická prezentace dat,
vysoká dostupnost apod. jsou možné pouze za použití externích rozšíření či celých softwarových
projektů. Distribuovaný monitoring a load-balancing je možné implementovat pomocí rozšíření
Mod-Gearman, MNTOS, nebo Federated Monitoring[12]. V základní instalaci jsou výsledky
kontrol ukládány do společného souboru, který může ve velkých instalacích představovat úzké
hrdlo díky diskovým I/O operacím. Toto omezení je možné částečně obejít použitím externího
rozšíření NDOUtils, které pro ukládání výsledků používá SQL databázi. Na jádře Nagia vzniklo
mnoho projektů, které se snaží držet krok s aktuálními požadavky se zachováním kompatibility
s rozšířeným ekosystémem.

+ Prověřen časem, stabilní, velká knihovna pluginů, široká komunita,velmi upravitelný.

− Ve velkých topologiích náročně udržovatelná konfigurace, náročné dohledávání problémů
v konfiguraci monitorované topologie, špatná škálovatelnost, chybějící API, v základu ne-
dostupné HA a load-balancing, statické, nepohodlné webové GUI.

Check_MK (verze 1.2.x)) [13]

Check_MK, projekt vzniklý v roce 2008, používá ve svém jádře primárně nástroj Nagios,
který výrazně rozšiřuje. Je možné jej použít také jako rozšíření nástrojů Icinga či Shinken.
Konfigurace monitorovaného prostředí je možná skrze webové rozhraní nebo manuální úpravou
konfiguračních souborů psaných ve skriptovacím jazyce Python. Konfigurace interního modelu je
definována pravidly tak, že jedno pravidlo umožňuje vygenerovat více monitorovacích sond přiřa-
zených ke koncovým zařízením. Projekt řeší výkonnostní problémy původního Nagia, především
obchází úzké hrdlo databáze při použití NDO rozšíření. Místo něj nabízí modul Livestatus, jenž
běží přímo v binárním procesu Nagia a pomocí linuxového socketu umožňuje rychlé dotazy k
aktuálním i historickým stavům monitorovaných služeb. Na rozdíl od rozšíření NDOUtils je spo-
třebováno velmi málo procesorového výkonu a není potřeba žádných diskových I/O operací. Již
v čisté instalaci obsahuje velké množství rozšíření, jako např. grafy, modul BusinessInteligence,
GUI (Multisite) pro konsolidovaný přehled nad vícero monitorovacími instancemi. Check_MK
je dobře škálovatelný pro velké instalace. Pro taková určení klade důraz na použití svého agenta
na koncových zařízeních a odesílání seskupených výsledků pasivních kontrol monitorovacímu
serveru v rámci jednoho připojení. Vzhledem k použitému backendu neposkytuje nástroj rychle
a jednoduše nasaditelný distribuovaný monitoring, je nutná separátní konfigurace jednotlivých
koncových monitorovacích serverů a následné zapojení do konsolidujícího GUI. Stejně tak jsou
funkcionality load-balancingu a HA závislé na rozšíření dříve uvedených u nástroje Nagios.
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+ Livestatus velmi odlehčuje zatížení CPU a nevyžaduje náročné I/O operace, existence kon-
solidujícího GUI Multisite, rozšíření dostupné přímo s nástrojem, optimalizace pasivních
kontrol, dostatečný výběr monitorovacích pluginů.

− Konfigurace topologie ve webovém rozhraní není vhodná pro velké instalace. Pro pou-
žití automatizačních nástrojů je možné upravovat textovou konfiguraci, ale je nutné mít
znalost použitého skriptovacího jazyka. Funkcionality distribuovaného monitoringu, HA a
load-balancingu nejsou přímo obsaženy v nástroji.

Icinga2 (verze 2.6.x) [14]

Projekt Icinga vznikl v roce 2009 jako fork nástroje Nagios. Původní nástroj Icinga řešil
výkonnostní problémy Nagia a přinášel mnohá vylepšení. Projekt rychle získal silnou komunitu
a má dodnes velmi aktivní vývoj. Roku 2013 byl představen zcela nový přepracovaný nástroj
Icinga2 s jádrem rozdílným od původní Icingy a Nagia, který měl za úkol adresovat aktuální
požadavky na monitoring. Posléze vznikl také zcela nový frontend IcingaWeb2. Konfigurace
interního modelu monitorované topologie je uložena textově a je silně založena na definování
pomocí pravidel. Je tak možné s malým úsilím provést vytvoření velkého počtu monitorovacích
sond. Pro potřeby konfigurace topologie byl vyvinut tzv. Icinga2 konfigurační jazyk s podobnými
konstrukcemi, jako nabízí skriptovací jazyky. Konfigurace není zpětně kompatibliní s původní
verzí Icingy nebo Nagia, ačkoliv sdílí základní principy. Nástroj je zpětně kompatiblní s mo-
nitorovacími pluginy ekoystému Nagios. Je také zpětně kompatibilní s mnohými rozšířeními
používaných pro webové frontendy Nagia. Icingaweb2 umožnuje konsolidovaný pohled napříč
všemi monitorovacími instancemi. Pro potřeby agent-based monitoringu je možné využít sa-
mostatné instance nástroje na koncovém zařízení (kompatibilní s rodinami OS GNU/Linux i
Windows), nebo externích agentů NRPE, NSClient++, používaných i v prostředí Nagia[15, 16].
Nástroj poskytuje REST API. Funkcionality dohledových serverů se povolují modulárně dle role
monitorovacího serveru. Nástroj již v základu nabízí vlastní řešení HA, load-balancingu, vlastní
implementaci ukládání historických dat do databáze (IDO) a distribuovaného monitoringu za
pomocí vytvoření monitorovacích clusterů. Komunikace uvnitř clusteru probíhá pomocí Icinga
cluster protokolu, který se z hlediska bezpečnosti spoléhá na PKI s x509 SSL certifikáty.

+ Kompatibilní s ekosystémem pluginů projektu Nagios. Modularita funkcí. V základu do-
stupné funkce pro HA, load-balancing, distribuovaný monitoring. Moderní webový fron-
tend. Aktivní vývoj.

− Díky automatickému vyvažování zátěže se na první pohled špatně zjištují problémy vzniklé
nesprávnou konfgurací některého serveru ze zóny. Nutnost převodu definic monitorované
topologie vzhledem k nekompatibilitě s Nagios konfigurací.
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Zabbix (verze 3.x) [17]

První stabilní verze nástroje Zabbix byla vydána roku 2004. Na rozdíl od mnoha jiných
nástrojů nevychází z projektu Nagios a nyní se jedná o jeho plnohodnotnou konkurenci. Kon-
figurace monitorované topologie je uložena v databázi a je tedy zcela spravována z webového
rozhraní. Z toho plyne problém pro potenciální zakomponování do workflow automatizačních
nástrojů. S rostoucí topologií se stává Zabbix velmi náročný na podléhající databázi, kterou je
nutné optimalizovat. Nástroj bohužel nenabízí funkcionalitu load-balancingu a HA řešení. Toto
lze implementovat pouze použitím externího software (např. Corosync/Pacemaker). Distribuo-
vaný monitoring je možný pomocí Zabbix proxy serverů. Zabbix je poskytován včetně moderního
webového rozhraní se zabudovaným grafováním. Podporován je agentless i agent-based monito-
ring, který je možný díky klientské aplikaci dostupné pro široké portfolio operačních systémů
(GNU/Linux, BSD, Windows, HP-UX atd.). Zabbix poskytuje API rozhraní. K dispozici je do-
statečná sada pluginů, které však nejsou kompatibilní s nepoměrně větším ekosystémem pluginů
Nagia.

+ Moderní web frontend se zabudovaným výstupem dat do grafů. Komplexní funkcionality
zabudované v klientské aplikaci monitoringu. Rozrůstající se komunita a aktivní vývoj.

− Absence load-balancingu. Vysoká dostupnost pouze za použití externího software. Menší
knihovna pluginů, nekompatibilních s Nagios ekosystémem. Konfigurace monitorované to-
pologie je uložena v databázi, a tudíž není vhodná pro použití s konfiguračními nástroji
typu Puppet, Chef, Ansible apod. Výkon nástroje je velmi závislý na podléhající databázi.
S rostoucí topologií se navyšují nároky na podléhající databázi.

OMD (verze 2.x) [18]

Projekt OMD (Open Monitoring Distribution) je monitorovací platforma složená z několika
ověřených nástrojů a rozšíření, jejíž hlavní myšlenkou je dodat kompletní systém připravený k
použití ihned po instalaci. Projekt se snaží odstínit správce od skládání výsledného monitoringu
po dílčích částech a ulehčit proces nasazení do produkčního prostředí. Spoléhá se na backend
nástroje Nagioa ve spojení s Check_MK. Volitelné je ale také použití backendu Icinga2, či
Naemon. Dle použitého backendu se odvíjí možnosti konfigurace interního modelu monitorované
topologie. Monitorovací pluginy pochází z ekosystému Nagia. V základu jsou dodány nejčastěji
používaná rozšíření jako je prezentace dat v grafech, ukládání historických dat do databáze,
distribuovaný monitoring apod. Jako web frontend je použit nástroj Thruk.

+ Vhodně kombinuje vlastnosti nástrojů Nagios, Check_MK. V základní instalaci jsou zahr-
nuty nejpoužívanější monitorovací rozšíření. Kompatibilita s Nagios pluginy. Velice rychle
nasaditelný do produkce.
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Tabulka 5: Porovnání základních aspektů monitorovacích nástrojů.

Název Distribuovaný
monitoring HA load-

balancing
agent /
agentless Pluginy

Check_ MK pomocí
rozšíření

pomocí
rozšíření

pomocí
rozšíření

ano
(Check_MK, MRPE) /
ano

ano
(Nagios
kompatibilní)

Icinga2 ano ano ano
ano
(Icinga2, NRPE) /
ano

ano
(Nagios
kompatibilní)

OMD
ano
(rozšíření
zahrnuta)

ano
(rozšíření
zahrnuta)

ano
(rozšíření
zahrnuta)

ano
(Check_MK, MRPE) /
ano

ano
(Nagios
kompatibilní)

Nagios Core pomocí
rozšíření

externí
software

pomocí
rozšíření ano (NRPE) / ano ano

Zabbix ano externí
software ano ano (Zabbix) / ano ano

− Univerzální balíček nemusí být vhodný v případě potřeby minimální a přesně přizpůso-
bené instalace danému prostředí. Přidána další konfigurační/ovládací vrstva kvůli odstí-
nění práce s nástroji tvořící funkční jádro monitorovacího řešení.

2.5.9 Výběr a zhodnocení

Při rozhodování, který nástroj vybrat, vznikly dvě skupiny. První skupina dle plné (Nagios
Core, Check_MK, OMD, Shinken), nebo částečné kompatibility (Icinga2) s ekosystémem nej-
rozšířenějšího monitorovacího nástroje Nagios. Zástupcem druhé skupiny je projekt Zabbix.
Požadavek na zpětnou kompatibilitu je spojen s možností využít nepřeberného množství moni-
torovacích pluginů, které komunita okolo Nagia vytvořila. Jedná se o poměrně silný faktor při
výsledné volbě. Neméně silným atributem byla dostupnost distribuovaného monitoringu, funkci-
onalita vysoké dostupnosti a load-balancingu a to při nasazení s minimálním úsilím a bez použití
externího software, jenž by instalaci a následnou správu technologických celků zbytečně kompli-
koval. Až na nástroj Nagios Core všechny ostatní produkty poskytují přijatelné web frontendy.
V tomto ohledu se tedy nejedná o tak klíčový aspekt. Stejná je situace u dostupnosti agent-based
i agentless způsobu monitoringu. Co se týče práce s interním modelem monitorované topologie,
možnost integrace s automatizačními nástroji použitými v prostředí IT4Innovations je třetím
nejdůležitějším aspektem.

Na všech těchto uvedených základech byl jako nejideálnější kandidát zvolen nástroj Icinga2.
Je nutné vyzdvihnout velmi dobře zpracovaný distribuovaný monitoring s vysokou dostupností a
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load-balancingem monitoringu, a to přímo jako nativní funkcionality nástroje. Vítaná je částečná
kompatibilita s principy konfigurace Nagia avšak s přepracovaným způsobem pomocí aplikace
pravidel. K dispozici zůstává široký výběr monitorovacích pluginů a je tak možné stále používat
i stávající pluginy vytvořené pro potřeby clusterů. V neposlední řadě se nabízí velmi výhodná
možnost zakomponování již existujícího Icinga2 monitorovacího clusteru v rámci Salomona a
ušetření úsilí díky zachování definice monitorovaných zařízení v již existujícím řešení. Definice
monitorovacích sond bude nutné přepracovat do nového, konsolidovaného řešení.
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3 Praktická část

3.1 Správa a konfigurační management

Před popisem samotné implementace nového řešení je nutné nejdříve popsat nástroje a po-
stupy využívané v IT4Innovations při správě a nasazování IT systémů. Vzhledem k celkovému
počtu téměř 1600 serverů (výpočetní uzly obou clusterů, podpůrné servery, storage servery,
management servery, servery infrastruktury apod.) je nemožné udržovat celou infrastrukturu v
požadovaném stavu jen pomocí ručních konfiguračních zásahů.

Je zde silně uplatňována myšlenka infrastruktura jako kód (IaC) [19]. Jedná se o proces
správy a nasazení služeb datacentra pomocí strojově čitelných definicí, který nahrazuje starý
koncept interaktivní konfigurce správci. Fyzické i virtuální servery a jejich softwarové zdroje
jsou společně nazývány jako infrastruktura. Definice, jak mají vypadat softwarové služby na
této infrastruktuře, jsou uloženy v systému správy verzí, podobně jako je tomu u zdrojového
kódu. Podle způsobu, jakým je cílový stav infrastruktury zajištěn, je rozlišen deklarativní a
imperativní přístup. Deklarativní přístup popisuje, jak má výsledná infrastruktura vypadat a
imperativní, jakým způsobem toho má být dosaženo. Deklarativní přístup zpravidla popisuje
výsledný obraz infrastruktury bez ohledu, jakým postupem toho bude dosaženo. Imperativní
přístup popisuje, jaké příkazy a v jakém pořadí mají být vykonávány pro dosažení kýženého
cílového stavu infrastruktury. K zajištění cílového stavu jsou používány automatizační nástroje.
V prostředí IT4Innovations se jedná o softwarové platformy Puppet a Ansible. Podle metody,
jakým způsobem je automatizační nástroj do procesu IaC zapojen, existují dvě metody: push a
pull. Rozdíl je ve způsobu kontaktování konfigurovaného serveru (části infrastruktury). Při pull
metodě klientská část automatizačního nástroje serveru kontaktuje centrální server, z kterého
obdrží deklaraci cílového stavu, v jakém má vypadat. Na základě této deklarace pak provádí akce,
které jej nastaví do požadovaného stavu. Oproti tomu při push metodě je konfigurovaný server
kontaktován a přímo konfigurován automatizačním nástrojem z centrálního serveru. Metody
push a kombinace deklarativního a imperativního přístupu využívá nástroj Ansible. Puppet
využívá pull metody a deklarativního principu.

V ideálním případě nejsou operační systémy a jejich komponenty interaktivně alternovány
správcem, ale jejich stav je deklarativně či imperativně popsán a vynucován právě pomocí
nástrojů automatizovaného konfiguračního managementu. Díky použití procesu IaC je možné
udržovat v provozu rozsáhlé IT systémy v dostatečně malém počtu administrátorů, rovněž je
zajištěno rychlé nasazení technologií napříč velkým počtem serverů a je minimalizováno riziko
lidských chyb vzniklých při ruční správě mnoha serverů.

V IT4Innovations je snaha držet veškeré předpisy pro konfigurace operačních systémů (IaC),
zdrojové kódy softwarových projektů, informačních systémů, webů, softwarových nástrojů a
textů dokumentací uvnitř VCS (Version Control System) repozitářů. Každý kus kódu či kon-
figurace je držen v příslušném GIT repositáři. Je tak umožněno verzovat změny a zpřístupnit
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projekty pro spolupráci mezi vývojáři i administrátory. Centrálním úložištěm/manažerem GIT
repositářů je lokální instance služby Gitlab.

V následujících kapitolách budou blíže popsány používané nástroje pro automatizovanou
konfiguraci infrastruktury. Znalost principů těchto systémů je nezbytná pro systematické nasa-
zení nového monitorovacího řešení.

3.1.1 Nástroje konfiguračního managementu

Salomon - Ansible [20]

Prostředí HPC clusteru Salomon je spravováno platformou Ansible. Ansible je automatizační
nástroj pro nasazení software, ad-hoc provádění úloh a správu konfigurací kompatibilní s Unix-
based i Windows operačními systémy. Jak již bylo dříve uvedeno, spoléhá se na kombinaci
deklarativního a imperativního přístupu a push metody při aplikování požadovaného stavu. Lze
jej využít pro orchestraci jednotek až tisícovek serverů najednou.

GIT repozitář s Ansible předpisy je uložen na management serveru clusteru. Z něj je ná-
stroj ručně spouštěn pro orchestraci operačních systémů clusteru. Jména či adresy spravovaných
serverů jsou uloženy v tzv. inventory souboru. Předpisy, které popisují, jak mají orchestrované
servery vypadat, jsou uloženy v souborech, které představují tzv. role. Každý server může mít
přiřazenou jednu či více rolí. Konfigurace deklarované v rolích vynucuje Ansible na koncových
serverech tak, že se na spravované uzly připojí pomocí SSH protokolu, nakopíruje si na cílový
server příslušné popisy rolí, jež se na něj vztahují a začne deklarované nastavení lokálně apliko-
vat tak, aby výsledný stav operačního systému na orchestrovaném serveru odpovídal deklaraci
uvedené v aplikované roli.

Atomickou jednotkou deklarované akce pro orchestrovaný systém je tzv. task. Může se jednat
např. o nastavení přístupových práv na souboru, vytvoření souboru s určitým obsahem, spuštění
služby, nastavení cron záznamu apod. Task akce se sdružují do tzv. play. Play je skupina task
akcí, které jsou sériově prováděny podle zápisu v play souboru. Skupiny play souborů jsou sdru-
žovány do tzv. roles. Role koresponduje s účelem spravovaného serveru. Může tak např. existovat
role compute node, jež sdružuje všechny play, v kterých jsou deklarovány nastavení odpovídající
funkcionalitě výpočetního uzlu. Role jsou umístěny v playbooku. Playbook je společně s inventory
souborem předáván jako parametr Ansiblu, který cílový operační systém nastaví dle předpisů,
které jsou v roli definovány. Veškeré soubory (play, playbook, inventory) jsou zapisovány v
YAML formátu.

Správně připravený playbook je idempotentní. Vícenásobné spuštění Ansible vždy nastaví
cílový systém do stejného požadovaného stavu.

Ansible pro svůj běh vyžaduje funkční SSH připojení ke spravovanému serveru a nainstalo-
vaný Python na straně řídícího i spravovaného uzlu. Komunikace probíhá zabezpečeným kanálem
SSH připojení. Na straně klienta je předem nutné zajistit obsah autorizačních klíčů, kterými je
možné se ke klientovi připojit.
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Anselm, Infrastruktura - Puppet [21]

Prostředí HPC clusteru a Infrastruktury, především virtuální infrastruktury, je spravováno
nástrojem Puppet. Puppet je nástroj konfiguračního managementu, určený primárně pro správu
Unix-based operačních systémů, ale částečně je také kompatibilní s OS Windows. Vzhledem k
používané metodě pull je u něj využíváno principu klient/server. Serverová část se nachází na
centrálním serveru a klientská část na každém konfigurovaném serveru. Předpisy konfigurovaných
serverů jsou uloženy deklarativním zápisem na centrálním serveru. Stejně jako u nástroje Ansible
jej lze použít pro orchestraci až stovek koncových serverů současně. Při násobně větších počtech
spravovaných serverů se však upouští od architektury klient/server, jelikož se server stává úzkým,
limitujícím místem. V takovém případě se používá jiných technik distribuce předpisů. V prostředí
infrastruktury IT4I je využíván standardní model klient/server s centrálním Puppet serverem.
V důsledku většího prostředí clusteru Anselm a již existujícímu Puppet master/client prostředí
využívaného dodavatelem clusteru, bylo nezbytné nastavit odlišný přístup. Předpisy jsou uloženy
na sdíleném úložišti a Puppet agent je hromadně spouštěn na každém serveru. Zpravidla se tak
děje pomocí paralelního SSH připojení, za použití nástroje clustershell.

Ve výchozím modelu je na centrálním serveru/úložišti konfiguračních předpisů umístěna
serverová část, tzv. Puppet master. Klientská část, tzv. Puppet agent, běžící na konfigurova-
ných serverech pravidelně kontaktuje master server. Master z předpisů vygeneruje tzv. manifest,
který předá klientovi. Manifest je soubor, v němž je popsáno, jak má koncový systém vypa-
dat (deklarativní princip). Master ze všech předpisů určených koncovému serveru vytvoří jediný
specializovaný manifest, který předá klientovi. Na základě obsahu manifestu agent realizuje ope-
race potřebné k tomu, aby stav jeho systému odpovídal deklarovanému stavu v předpisu. Puppet
služba na koncovém zařízení musí běžet s právy root uživatele.

Základní atomickou jednotkou manifestu je resource. Jedná se o blok popisující zdroje v
operačním systému, jako jsou např. soubor, služba, instalace balíku, cron záznam apod. Sku-
piny zdrojů jsou sdružovány do tříd (class), případně podtříd (subclass), nebo definovaných typů
(define). Ve speciálním manifestu se pak udržuje seznam konfigurovaných serverů/klientů a při-
řazení definovaných typů a tříd. Ke každému klientovi může být přiřazena pouze jedna instance
třídy či podtřídy a vícero instancí definovaných typů (Instance se musí lišit jménem.). Třídy nej-
častěji reprezentují nastavení jedné konkrétní služby provozované na serveru. Příkladem může
být třída ssh, v jejímž deklarativním popisu je instalace OpenSSH serveru, spuštění služby, na-
stavení konfiguračního souboru a zajištění obsahu souboru autorizačních SSH klíčů. Příkladem
definovaného typu je kupříkladu instance webu. Předpis zajistí vytvoření konfiguračních sou-
borů web serveru Apache nutných pro zprovoznění konkrétní web služby. Zde je vhodné použití
definovaného typu, jelikož na jednom serveru může být provozováno více instancí web stránek.
Zprovoznění webserveru je pak zajištěno třídou apache, v jejímž manifestu jsou deklarovány
zdroje pro instalaci web serveru, SSL knihoven, PHP modulů, zajištění základní konfigurace a
spuštění služby.
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Na základě dříve zmíněné architektury klient/server je nutné, aby na každý nový konfiguro-
vaný server byla nainstalována klientská část Puppetu. Po instalaci si agent vygeneruje žádost o
x509 SSL certifikát, kontaktuje Puppet master server a předá mu žádost o certifikát. Na Puppet
master serveru je možné automaticky nebo ručně žádost schválit a certifikát klientovi vydat.
Klient pak při další komunikaci využívá obdržený certifikát a master server si uloží informace
o novém klientovi do své databáze. Pravidelná komunikace iniciovaná klientem pak probíhá za-
bezpečeným kanálem pomocí SSL. Tento životní proces a použití u clusteru Anselm odpadá a
je možné pouze ruční spouštění vůči aktuálním předpisům na sdíleném úložišti.

3.1.2 Testovací prostředí

Salomon

Pro účely testování nového monitorovacího stacku bylo v clusteru Salomon vybráno 8 fy-
zických záložních serverů (srv1 až srv8). Tyto servery jsou příhodně umístěny jak ve výpočetní
InifniBand síti, tak i v servisní Ethernet síti. S jejich pomocí je možné nasimulovat aktuálně
používané servery isrv1 až isrv6 z monitorovacích zón master, storage, jakož i servery rlead zón
- mcell1 až mcell4. Každý server disponuje procesorem s 28 jádry a 64 GB RAM.

Pro přístup do potřebných L3 subnetů s dohlíženými zařízeními bylo potřeba na Etherneto-
vých switchích připojit příslušné L2 VLAN sítě k rozhraním serverů. Na serverech byly vytvořeny
příslušná síťová rozhraní. V síťových firewallech bylo potřeba povolit výjimky monitorovacího
provozu pro nové servery. Automatizačním nástrojem Ansible byly obdobně aplikovány výjimky
v iptables monitorovaných hostů.

Před zahájením práce na nové implementaci bylo potřeba nastavit klon stávajícího Icinga2
clusteru na testovací servery a zprovoznit tak novou instanci původního monitoringu. Jelikož je v
současném clusteru použito 14 serverů a pro testovací instanci je dostupných pouze 8, bylo nutné
provést zjednodušení testovací topologie. Pro testovací účely tak budou vynechány zóny mcell2,
mcell3 a mcell4 a monitorované uzly v nich obsažené. Vzhledem k zachování zóny mcell1, která
má stejné parametry jako zbylé mcell zóny, budou zachovány také původní specifika sledovaných
hostů. Dojde pouze ke úbytku monitorovacích sond.

Přenesení zón a přemapování původního monitoringu na testovací servery bylo provedeno
následovně:

• isrv1 -> srv1 master zóna

• isrv2 -> srv2 master zóna

• isrv3 -> srv3 master zóna

• isrv4 -> srv4 master zóna

• isrv5 -> srv5 storage zóna
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• isrv6 -> srv6 storage zóna

• r1lead1 -> srv7 mcell1 zóna

• r1lead2 -> srv8 mcell1 zóna

Způsob, jakým bylo dosaženo přemapování v Ansible, je znázorněn na obrázku 8, který zob-
razuje rozdíl v GIT repozitáři po změně v inventory souboru.
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Obrázek 8: Přemapování serverů v Ansible inventory

Anselm a Infrastruktura

Pro testovací nasazení monitoringu clusteru Anselm a Infrastruktury je použito virtuálních
serverů provozovaných ve virtualizační infrastruktuře dodané s clusterem Salomon. K vytvoření
testovacích instancí je využit nástroj Vagrant.

Vagrant je nástroj určený pro vytvoření a přenos virtuálních vývojových prostředí [22]. Od-
lehčuje práci vývojářům tím, že se nemusí starat o správné nastavení vývojového prostředí
produktu, na kterém spolupracuje více lidí. Vytvářený softwarový projekt je zabalen ve virtuál-
ním počítači a je tak zaručeno, že každý vývojář disponuje projektem v konzistentním prostředí
operačního systému. Virtuální počítač může být Vagrantem nasazen pomocí více typů hypervi-
zorů, jako jsou např. VirtualBox, Docker či VMware vSphere. V názvosloví Vagrantu se jedná
o tzv. providers. Mimo nasazení virtuálního počítače umí Vagrant také tzv. provisioning pro
následné zkonfigurování operačního systému vytvořeného virtuálního počítače. Může se tak dít
pomocí klasických shell skriptů, nástroje Docker či automatizačního nástroje Puppet.

Právě možnost využít propojení s dostupnou virtualizací VMware vSphere a konfiguračním
nástrojem Puppet bude využita při vytvoření testovacích instancí serverů. Je tak možné s mini-
málním úsilím a v krátkém čase vytvořit nový virtuální počítač ve virtualizační infrastruktuře
IT4Innovations s nainstalovaným OS (CentOS 6.8) a pomocí připravených Puppet předpisů
operační systém nakonfigurovat.

Ukázka vytvoření serveru pomocí kombinace nástrojů Vagrant a Puppet je uvedena v příloze
A.

3.1.3 Icinga2 terminologie

V terminologii nástroje Icinga2 je monitorovací server nazýván jako endpoint. Endpointy
lze sdružovat do skupin, které jsou označovány jako zóny. Monitorovací servery (endpointy) v
rámci jedné zóny jsou si rovnocenné. To znamená, že servery ví o sobě navzájem a sdílí společ-
nou konfiguraci vnitřního modelu monitorované sítě. V případě zón se pak jedná o podmnožinu
modelu, ve které jsou obsaženy informace o tom, která zařízení se mají sledovat a jaké met-
riky. Zóny zpravidla kopírují logické hranice L3 podsítí , nebo fyzické či logické funkční celky.
Monitorovací koncové body v zóně tvoří vysoce dostupnou instalaci (HA) a automaticky rozklá-
dají zátěž spouštěných monitorovacích sond. Aktivní dohled nad zařízeními v zóně je prováděn
monitorovacími koncovými body dané zóny.

Mezi zónami lze definovat hierarchii pomocí atributu parent, v němž je uveden název nad-
řazené zóny. Endpointy hierarchicky uspořádaných zón musí znát definice zón a jejich členy.
Servery nadřazené zóny musí znát IP adresy endpointů podřízené zóny. Endpointy drží konfigu-
raci interního modelu, který odpovídá jejich zóně nebo zónám podřízeným.
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Konfigurace je synchronizována seshora dolů od nadřazených endpointů k podřízeným. Na
endpointech podřízených zón je tedy nutné pro příjem konfigurace povolit v konfiguraci API
její příjem. Servery nadřazených zón se pravidelně dotazují na výsledky monitorovacích kontrol,
které spouští servery podřízené. Definice zón se nachází v souboru /etc/icinga2/zones.conf.

Na samotném vrcholu hierarchie monitorovacího clusteru je tzv. master zóna. Endpointy
master zóny znají kompletní konfiguraci interního modelu topologie a její části distribuují na
monitorovací servery podléhajících zón. V zóně master může existovat pouze jeden endpoint v
roli konfiguračního master serveru. Jedná se o server, na kterém je uložena textová konfigurace
interního modelu. V této zóně také zpravidla existuje endpoint, který plní roli certifikační au-
tority (CA). Textové soubory popisující interní model se nachází na konfiguračním masteru v
adresáři /etc/icinga2/zones.d. Všechny ostatní monitorovací servery přijímají konfiguraci a
aktualizace interního modelu příslušných zón do adresáře /var/lib/icinga2/api/zones.

Synchronizace konfigurací napříč clusterem, zasílání příkazů a komunikace v rámci HA párů
se děje pomocí Icinga2 Cluster protokolu. Proces icinga2 naslouchá na portu TCP/5665. Za-
bezpečení komunikace je založeno na PKI (Public Key Infrastructure) architektuře a x509 SSL
certifikátech, které jednotlivým endpointům vydala certifikační autorita clusteru. Každý end-
point musí mít k dispozici certifikát certifikační autority a svou dvojici privátního RSA klíče a
příšlušného x509 SSL certifikátu. Tyto soubory jsou uloženy v adresáři /etc/icinga2/pki. Cer-
tifikační autorita má svůj privátní klíč a certifikát uloženy v adresáři /var/lib/icinga2/ca/.

Role endpointů se nastavují podle povolených funkcionalit, tzv. features. Po zapnutí role po-
mocí příkazu icinga2 feature enable <role> je nutné restartovat démona Icinga2. Mezi do-
stupné funkcionality patří: api, checker, livestatus, mainlog, notification, command

compatlog, debuglog, gelf, graphite, influxdb, opentsdb, perfdata, statusdata, syslog

a ido-mysql. Základní, ve výchozím stavu, povolené funkcionality jsou: checker, mainlog,

notification. Níže jsou uvedeny popisy funkcionalit potřebných pro novou instalaci:

• checker - vykonávání monitorovacích sond

• mainlog - zasílání notifikací

• notification - logování událostí do vlastního log souboru

• api - zpřístupňuje API pro komunikaci v clusteru

• command - zpřístupňuje pojmenovanou rouru pro zasílání externích příkazů

• livestatus - povoluje livestatus socket pro dotazování z web rozhraní Icingaweb2 (kompa-
tibilní s MK Livestatus)

Funkcionalita ido-mysql potřebná pro běh web rozhraní Icingaweb2 je dostupná až po in-
stalaci balíčku icinga2-ido-mysql.
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Konfigurace povolených funkcionalit se nachází v adresáři /etc/icinga2/features-enabled.
Jedná se symbolické odkazyna stejně pojmenované soubory v adresáři /etc/icinga2/features-available.
Symlinky se automaticky vytváří po povolení funkcionality.

Web rozhraní Icingaweb2 může být instalováno na libovolném serveru. K zobrazení aktuál-
ního stavu monitorované topologie potřebuje přístup k IDO databázi, kde proces Icingy ukládá
výsledky monitoringu. Na serveru, z něhož bude web rozhraní zjišťovat stav topologie, je nutná
výše uvedená funkcionalita ido-mysql. Ideálním místem pro centrální přehled nad celou topo-
logií je pak některý endpoint z master zóny. Pro zobrazení stavů jednotlivých zón separátně je
možné aktivovat na endpointech dané zóny ido-mysql a dotazovat se IDO DB právě na těchto
serverech. Aby bylo možné z web rozhraní ad-hoc ručně spouštět monitorovací sondy je potřeba
na koncových bodech aktivovat funkcionalitu command. Tímto se na koncovém bodu aktivuje po-
jmenovaná roura napojená přímo na proces icinga2. Externí příkazy z web rozhraní jsou zasíláno
do této roury.

3.1.4 Návrh designu

Cílem je vytvořit třívrstvou vertikální hierarchii monitorovacího clusteru s centrálním webo-
vým přístupem. Budou vytvořeny zóny: master, infra, anselm, salomon-master, salomon-perrin,
salomon-storage, salomon-mcell1.

Hlavní, v topologii nejvýše situovaná, zóna je zóna master. Přímo podřízené zóny jsou in-
fra, anselm a salomon-master. Zóna salomon-master bude mít podřízeny zóny salomon-perrin,
salomon-mcell1 a salomon-storage.

Rozdělení serverů do zón, role serverů a monitorované oblasti jsou popsány v tabulce ??.
Schéma hierarchické topologie zón je vyobrazeno na obrázku XXX.

Mezi servery v rámci zóny bude automaticky aktivován load-balancing ve vykonávání moni-
torovacích sond. Dvojice serverů bude splňovat požadavek na vysokou dostupnost. Distribuovaný
monitoring je zajištěn pomocí tzv. top-down synchronizace konfigurace směrem od konfigurač-
ního master serveru ke koncovým serverům podřízených zón. Web frontend bude nainstalován
na obou master serverech. Obsah IDO databáze se mezi endpointy synchronizuje díky Icinga2
Cluster protokolu.
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Tabulka 6: Návrh rozdělení serverů

Název serveru
(doména it4i.cz) Role Zóna Povolené

funkcionality

Oblast
sledovaných
zařízení

icinga-master1
.
.

CA, WEB,
configuration
master master api, notification,

command, ido-mysql,
mainlog, statusdata

Icinga
servery

icinga-master2 CA, WEB

icinga1.infra monitoring infra api, checker,
mainlog, notification Infrastrukturaicinga2.infra

icinga1.anselm monitoring anselm api, checker,
mainlog, notification Anselmicinga2.anselm

isrv1.salomon monitoring salomon-master api, checker,
mainlog, notification

Salomon
(mgmt a infra)isrv2.salomon

isrv3.salomon monitoring salomon-perrin api, checker,
mainlog, notification

Salomon
(perrin uzly)isrv4.salomon

isrv5.salomon monitoring salomon-storage api, checker,
mainlog, notification

Salomon
(storage)isrv6.salomon

r1lead1.salomon monitoring salomon-mcell1 api, checker,
mainlog, notification

Salomon
(mcell uzly)r1lead2.salomon
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Obrázek 9: Návrh nového Icinga2 clusteru

3.2 Implementace

3.2.1 Ansible role pro Salomon

Pro účely implementace na straně clusteru Salomon byla vytvořena nová role icinga pro
automatizační nástroj Ansible. Adresářová struktura role je v příloze A.

Hlavní část role obsahující Ansible play soubory je obsažena v adresáři /tasks. Níže následuje
seznam vybraných play souborů s krátkým popisem určení:

• config.yml - Ansible play popisující nastavení konfiguračních souborů.

• install.yml - Ansible play pro nainstalování potřebných balíčků.

• main.yml - Hlavní Ansible play, ze které jsou sekvenčně vykonávány ostatní play soubory
v ní zahrnuté.

• pki.yml - Ansible play pro distribuci privátních klíčů a certifikátů.

• service.yml - Asible play pro spuštění procesu Icinga2.
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Při aplikování role se na koncové servery nainstalují potřebné balíčky, rozdistribují certifikáty
a privátní klíče, upraví konfigurační soubory, spustí Icinga2 proces a rozdistribují monitorovací
pluginy a pomocné soubory.

Privátní klíče serverů jsou v Ansible roli (GIT repozitář) uloženy zašifrovaně a až při aplikaci
předpisu dochází k rozšifrování souborů a nakopírování pomocí SSH protokolu na konfigurované
servery.

Celá role je dostupná na přiloženém CD v adresáři /ansible/icinga. Ukázka nastavení
zónového souboru na serveru isrv1.salomon.it4i.cz ze zóny salomon-master je v příloze A.

3.2.2 Puppet modul pro infrastrukturu a Anselm

Pro účely implementace monitorovacího stacku pro cluster Anselm, Infrastrukturu a pro vy-
tvoření centrálních serverů byl vytvořen Puppet modul icinga2. Pro správnou funkcionalitu jsou
předpokladem Puppet moduly apache, basenode, mysql, nrp, puppi, stdlib, vcsrepo a
yum. Jedná se o pomocné moduly, buďto z Puppet Forge repositáře modulů, nebo moduly vytvo-
řené přímo v IT4I. Veškeré moduly, včetně nového icinga2, potřebné pro nasazení monitorovacího
stacku pomocí Puppet, jsou přiloženy na CD v adresáři /puppet/modules. Výchozí Puppet ma-
nifest popisující, jaké funkcionality mají být na serverech nastaveny, je uložen na CD v adresáři
/puppet/manifests/.

Modul icinga2 byl vytvořen s důrazem na modulární přístup, přehlednost a použití paramet-
rizovaných tříd. Modul se skládá z tříd a podtříd, které reflektují specifickou roli monitorovacího
serveru. Pomocí jediného modulu tak lze Puppetem nastavit koncové servery pro různé účely
(web frontend, checker, konfigurační master atd.) za použití parametrů a definovaných typů.
Adresářová struktura modulu je v příloze ??. Stěžejní části Puppet modulu, deklarativní mani-
festy, se nacházejí v adresáři /manifests. Níže jsou uvedeny vybrané manifesty a krátký popis
určení:

• config.pp - Manifest podtřídy popisující obsah konfiguračních souborů.

• feature.pp - Definovaný typ pro aktivování Icinga2 funkcionalit.

• init.pp - Hlavni manifest třídy, kde jsou definovány závislosti některých podtříd.

• install.pp - Manifest podtřídy pro instalaci balíčků.

• master.pp - Manifest podtřídy pro nastavení funkcionalit serverů master zóny.

• pki.pp - Manifest podtřídy pro distribuci privátních klíčů a certifikátů.

• satellite.pp - Manifest podtřídy pro nastavení funkcionalit serverů podřízených zón.

• service.pp - Manifest podtřídy pro aktivování služby Icinga2.

• web.pp - Manifest podtřídy pro instalaci web frontendu.
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• zones.pp - Manifest podtřídy pro nastavení zónového souboru.

Při aplikování výsledného manifestu na konfigurovaném serveru dojde k instalaci potřeb-
ných balíčků, distribuci certifikátů a privátního klíče, upraví se patřičně konfigurační soubory,
spustí se Icinga2 proces a případně nainstaluje web frontend s rozšířeními, pokud jsou u serveru
deklarovány.

Privátní klíče serverů nejsou fyzicky uloženy v Puppet modulu. Obsah je Puppet Master
serverem získáván z šifrované konfigurační databáze Hiera a předáván konfigurovanému klientovi
až s vygenerovaným manifestem, který na sobě poté klient aplikuje.

Ukázka nastavení zónového souboru na serveru icinga-master1.it4i.cz ze zóny master je uve-
dena v příloze A. Ukázka zónového souboru serveru icinga1.infra.it4i.cz ze zóny infra je uvedena
v příloze A.

Následuje ukázka manifestu pro jeden z centrálních serverů master zóny icinga-master1.it4i.cz.
Server plní roli konfiguračního mastera, certifikační autority a webového frontendu:

# Master zone

node ’icinga-master1’ {

class { ’icinga2’:

zoneName => ’master’,

}

class { ’icinga2::master’:

primary => true,

deploy_key => hiera("${fqdn}::icinga_git_key"),

}

class { ’icinga2::idodb’:

db_user => ’icinga’,

db_pass => hiera("${fqdn}::icinga_ido_db_pass"),

}

class { ’icinga2::web’:

ido_db_user => ’icinga’,

ido_db_pass => hiera("${fqdn}::icinga_ido_db_pass"),

ldap_resource => {

name => ’IT4I LDAP’,

hostname => ’ldap-service1.it4i.cz’,

base_dn => ’ou=users,ou=service,ou=hpc,dc=it4i,dc=cz’,

bind_dn => ’cn=IT4I Monitoring Icinga,ou=users,ou=svc,ou=service,ou=

hpc,dc=it4i,dc=cz’,

bind_pw => hiera("${fqdn}::icinga_ldapbindpwd"),

user_class => ’it4iPerson’,

group_class => ’group’,
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}

}

icinga2::web::module { ’businessprocess’:

git_url => ’https://github.com/Icinga/icingaweb2-module-businessprocess.git

’,

}

icinga2::web::module { ’pnp’:

git_url => ’https://github.com/Icinga/icingaweb2-module-pnp.git’,

configs => ’config.ini’,

}

}

Výpis 1: Puppet předpis pro server icinga-master1.it4i.cz

Výše uvedeným předpisem je deklarována konfigurace pro instalaci Icinga2, přiřazení serveru
do master zóny, přidělení master role, povolení idodb funkcionality, nastavení databázového
schématu a přidělení práv, instalaci web frontendu Icingaweb2 s nastavenou autentizací vůči
IT4I LDAP serveru a importovány 2 rozšíření frontendu (grafy a businessprocess).

Níže je uvedena ukázka předpisu pro nastavení monitorovacího serveru icinga1.anselm.it4i.cz.
Předpis popisuje instalaci Icinga2 a přiřazení do zóny anselm:

# Anselm zone

node ’icinga1.anselm.it4i.cz’ {

include basenode

class { ’icinga2’:

zoneName => ’anselm’,

}

class { ’icinga2::satellite’: }

}

Výpis 2: Puppet předpis pro server icinga1.anselm.it4i.cz

3.2.3 Interní model topologie

Nový interní model monitorované topologie byl vytvořen kombinací původních tří separát-
ních konfiguračních repozitářů do jediné instance. Definice sledovaných zařízení jsou umístěny
do adresářů, které odpovídají názvům zón. Zařízení definované v těchto adresářích jsou mo-
nitorovány endpointy přiřazenými v definic zón. Zařízení v zóně infra tak budou kontrolovány
monitorovacími sondami z endpointů icinga1.infra.it4i.cz a icinga2.infra.it4i.cz, zařízení zóny
salomon-master budou kontrolovány servery isrv1.salomon.it4i.cz a isrv2.salomon.it4i.cz apod.

Definice monitorovacích sond a šablon, které jsou použity výhradně pro daný cluster nebo
infrastrukturu, jsou uvedeny v příslušném adresáři templates s prefixem dle názvu clusteru nebo
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infrastruktury. Definice potřebné výhradně pro zařízení z clusteru Salomon (salomon-master,
salomon-storage, salomon-perrin a salomon-mcell1 zóny) jsou tak umístěny v adresáři salomon-
templates. Stejný princip je aplikován pro šablony infrastruktury a clusteru Anselm.

Všechny templates adresáře jsou v zónových souborech definovány jako globální zóny. Icinga
tyto speciální zóny synchronizuje na všechny endpointy, i když nejsou členy této zóny. Jak na-
povídá název, účelem této zóny je distribuovat šablony společné pro všechny monitorované zaří-
zení v celé topologii. Adresář global-templates tak bude synchronizován napříč všemi endpointy.
Icinga2 bohužel neumožňuje synchronizovat zóny se šablonami pouze na vybrané endpointy ně-
kterých zón, a tak všechny zóny se šablonami musí být definované jako globální. Tyto adresáře
se tedy konfigurační master snaží distribuovat napříč celým Icinga2 clusterem. Aby endpointy
zóny anselm nepřijímaly šablony zóny salomon a opačně, bylo potřeba vynechat definici cizí
globální zóny v zónovém souboru na endpointech, které by ji přijímat neměly. Endpointy tak
budou globální zóny týkající se cizích celků zahazovat.

Nová konfigurace monitorované topologie se skládá z následujících adresářů:

• salomon-storage - Obsahuje definice storage zařízení clusteru Salomon.

• salomon-perrin - Obsahuje definice perrin výpočetních uzlů clusteru Salomon.

• salomon-mcell1 - Obsahuje definice mcell výpočetních uzlů clusteru Salomon.

• salomon-templates - Obsahuje šablony pro Salomon zařízení.

• anselm - Obsahuje definice zařízení v clusteru Anselm.

• anselm-templates - Obsahuje šablony pro Anselm zařízení.

• infra - Obsahuje definice zařízení v infrastruktuře.

• infra-templates - Obsahuje šablony pro infrastrukturní zařízení.

• global-templates - Obsahuje globální šablony společné pro oba clustery a infrastrukturu.

V adresářích s definicí sledovaných zařízení se nachází pouze soubory popisující, jaká koncové
zařízení mají být monitorována. V Icinga2 terminologii se sledované zařízení nazývá host. Každý
host importuje jednu, nebo více šablon a kromě povinné ip adresy je u něj možné definovat
libovolný počet proměnných.

V adresářích se šablonami jsou definovány objekty popisující uživatele, monitorovací sondy,
notifikace, skupiny apod. Obecně se jedná o objekty, které jsou společné pro více monitorovaných
zařízení a pravidla, která pomocí jediného zápisu definují monitorovací sondy pro více zařízení.

Níže je uvedena definice serveru sac-ha (centrální management server clusteru Salomon).
Je u něj nastavena ip adresa (address), import šablony sgi-server a několik proměnných
(proměnná os nastavena na hodnotu Linux, sla na hodnotu 24x7 a další):
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object Host "sac-ha" {

import "sgi-server"

address = "172.23.0.1"

vars.os = "Linux"

vars.sla = "24x7"

vars.dns["DNS server"] = {

dns_lookup = "sac-ha"

dns_expected_answers = "172.23.0.1"

}

vars.ignore_memlog = true

}

Výpis 3: Icinga definice pro hosta sac-ha

Uvedený host sac-ha importuje šablonu sgi-server. Definice šablony je uložena v adresáři
salomon-templates v souboru templates. Níže je uveden její obsah:

template Host "sgi-server" {

import "generic-host"

vars.nrpe_sgi = true

}

Výpis 4: Icinga definice šablony sgi-server

Tato šablona kromě přidání proměnné nrpe_sgi nastavené na logickou hodnotu True ještě
importuje šablonu generic-host, která je definována v adresáři global-templates v souboru
templates:

template Host "generic-host" {

max_check_attempts = 3

check_interval = 1m

retry_interval = 30s

check_command = "hostalive"

}

Výpis 5: Icinga definice základní šablony generic-host

Šablona definuje, v jakých intervalech má být kontrolována dostupnost zařízení (check_interval

1 minuta), za jak dlouho má zopakovat kontrolu v případě předešlého neúspěšného pokusu
(retry_interval 30 sekund), jaký příkaz má ke kontrole použit (příkaz hostalive je použit
pro ICMP ping) a po kolika neúspěšných pokusech má zahlásit nedostupnost zařízení a o této
skutečnosti notifikovat (max_check_attempts 3x).
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Dříve definovaná proměnná os nastavená na hodnotu Linux je pak využita pro vytvoření
monitorovací sondy kontroly dostupnosti SSH připojení k linuxovým serverům. Ukázka pravidla
pro vytvoření této sondy, definované v šabloně global-templates, je uvedena níže:

apply Service "ssh" {

import "generic-service"

check_command = "ssh"

assign where (host.address || host.address6) && host.vars.os == "Linux"

ignore where ( "mcell" in host.groups || "perrin" in host.groups )

}

Výpis 6: Icinga definice monitorovací sondy ssh

Šablona definuje, jaký příkaz (check_command = "ssh") má být použit, a vůči kterým hos-
tům má být sonda spouštěna (assign where, tedy přiřaď tam, kde je u hosta definována ipv4,
nebo ipv6 adresa a jedná se o server s OS Linux).

Na stejném principu, jako u výše uvedeného hosta a monitorované služby SSH, jsou defino-
vány ostatní monitorovací sondy, příkazy, uživatelé, skupiny, notifikace, závislosti atd.

3.2.4 Centrální webové UI

Centrální web frontend Icingaweb2 byl pomocí Puppet podtřídy icinga2::web nainstalo-
ván na oba master servery v zóně master (icinga-master1.it4i.cz a icinga-master2.it4i.cz). Web
rozhraní pro svou funkcionalitu potřebuje přístup k IDO databázi pro získání informací o stavu
zařízení a služeb monitorované topologie. Na obou master serverech je tedy pomocí vytvořené
Puppet podtřídy icinga2::idodb povolena funkcionalita ido-mysql. V konfiguraci API je na
obou serverech nastaveno, aby si mezi sebou synchronizovali obsah databáze a mohl tak být po-
užit libovolný web frontend v případě výpadku některého z master serverů. Autentizace přístupu
je uskutečněna vůči infrastrukturnímu LDAP serveru.

3.3 Monitorovací pluginy

Pro specifické potřeby monitoringu v IT4Innovations byla vytvořena sada monitorovacích
pluginů, které rozšiřují standardní sadu Nagios pluginů z balíčků obsažených v repozitáři Repo-
Forge. Pluginy jsou implementovány jako shell skripty. Jedná se především o 15 monitorovacích
sond, 4 event handlery proaktivního monitoringu a 2 pomocné skripty volané při akcích z web
frontendu. Pluginy jsou přiloženy na CD v adresáři /it4i-nagios-checks.

Seznam vytvořených pluginů:

• check_cgroups.sh

• check_mic_temp.sh

• check_kvm_dev.sh
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Obrázek 10: Webové rozhraní Icingaweb2
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• check_nvidia.sh

• check_sensor.sh

• check_nvidia_dev.sh

• check_ntp.sh

• check_disk_dmesg.sh

• check_link_status.sh

• check_id.sh

• check_file_create.sh

• check_pbs_server.sh

• check_icinga2_version.sh

• check_sccs_acct.sh

• check_core_sum.sh

• check_uptime.sh

• check_core_freq.sh

• check_observium_device_status.sh

• check_pbs_qmgr.sh

• check_restart.sh

• reset_anselm_alert.sh

• check_lustre_mds_oss.sh

• check_pbs_status.sh

• notify_observium.sh

• check_gitlab.sh

• check_mic_crash_log.sh

• eh_salomon_dimm_status.sh

• eh_node_offline.sh

• eh_salomon_pbs_offline.sh
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• eh_anselm_node_offline.sh

• get_anselm_node_info.sh

3.4 Workflow rozšíření monitoringu

Díky vytvoření Puppet modulu icinga2 je možné snadno rozšířit stávající icinga2 cluster o
další zóny a endpointy v případě požadavku na monitoring dalšího HPC clusteru.

Nasazení nových endpointů zahrnuje tyto kroky:

1. Příprava operačního systému na fyzickém, či virtuálním serveru.

2. Nainstalování Puppet agenta a zaintegrování do databáze klientů Puppet master serveru.

3. Přidání serveru do centrálního Puppet manifestu.

4. Přidělení třídy icinga2 a icinga2::satellite v Puppet manifestu.

5. Přidání definice nové Icinga zóny v zónovém souboru v Puppet třídě icinga2.

6. Spuštění puppet agenta na serveru.

Ukázka celé procedury

Je potřeba aplikovat roli monitorovacího serveru na nový server v centrálním Puppet mani-
festu:

node ’novy-icinga-server.novy-cluster.it4i.cz’ {

include basenode

class { ’icinga2’:

zoneName => ’novy\_cluster’,

}

class { ’icinga2::satellite’: }

}

Výpis 7: Předpis serveru v Puppet manifestu

V Icinga zónovém souboru je pak nutné přidat definici nového endpoint serveru, zóny a
template zóny. Úprava se provede v souboru /templates/zones.conf.erb uvnitř icinga2 třídy:

<% if [’master’,’novy_cluster’].include? scope[’icinga2::zoneName’]

object Endpoint "novy-icinga-server.novy-cluster.it4i.cz" {

host = "ip-adresa-noveho-serveru"

}

<% end -%>
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<% if [’master’,’novy_cluster’].include? scope[’icinga2::zoneName’] -%>

object Zone "novy_cluster" {

endpoints = [ "novy_icinga_server.novy_cluster.it4i.cz"]

parent = "master"

}

<% end -%>

<% if [’master’,’novy_cluster’].include? scope[’icinga2::zoneName’] -%>

object Zone "novy_cluster-templates" {

global = true

}

<% end -%>

Výpis 8: Úprava zónového souboru Icingy

Nastavení celého Icinga2 monitorovacího stacku a update konfigurace na ostatních serverech
pak provede automatizovaně Puppet. Pro případný nový cluster je posledním požadavkem vy-
tvoření odpovídající adresářové struktury v modelu monitorovací topologie a naplnění definicemi
monitorovaných zařízení, specifických monitorovacích sond, skupin, notifikací apod.
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4 Závěr

Tato práce si kladla za cíl provést analýzu dostupných monitorovacích nástrojů a vybrání toho
nejvhodnějšího dle požadavků IT4Innovations tak, aby byl vytvořen centralizovaný monitoring
výpočetních clusterů a infrastruktury, který by nahradil či konsolidoval současná rozdílná řešení.

Porovnávány byly nástroje Nagios Core, Check_MK, OMD, Zabbix a Icinga. Jako nejvhod-
nější byl zvolen nástroj Icinga2, a to především pro nativní podporu vysoké dostupnosti moni-
torovacích serverů, load-balancingu a distribuovanému monitoringu napříč oddělenými sítěmi.
Tento software je zpětně kompatibilní s Nagios pluginy a je tedy možné využít velké množství
již dostupných pluginů.

Jako web rozhraní pro centrální dohledový přístup byl využit oficiální frontend Icingaweb2.
Jeho rozhraní je responsibilní, dobře upravitelné a poskytuje pokročilé filtrování dle různých pa-
rametrů, které ulehčuje práci v tak velkém prostředí jako je HPC cluster s tisíci monitorovaných
serverů. V případě produkčního nasazení by bylo vhodné web UI více přizpůsobit. Pro potřeby
dohledu by bylo vítané více přizpůsobit přehledy, zaintegrovat moduly pro vykreslování grafů,
business procesy a integraci s ticketovacím systémem Request Tracker.

Implementace monitorovacího systému byla provedena pomocí konfiguračních nástrojů Pup-
pet a Ansible. Pro oba nástroje byly vytvořeny předpisy, které se snaží o maximální automatizaci
nasazení celého monitorovacího stacku.Vzhledem k rozdílným konfiguračním nástrojům použi-
tým na clusterech a infrastruktuře bylo nutné vytvořit částečně duplicitní předpisy. Konfigurační
předpisy nástroje Puppet v nově vytvořeném modulu icinga2 byly připraveny s důrazem na mo-
dulárnost a opakovatelné použití. Lze tak lehce rozšířit stávající monitorovací cluster o další
monitorovací servery v případě pořízení nového HPC clusteru.

Výsledný Icinga2 cluster byl navržen a nasazen jako třívrstvý hierarchický monitorovací
systém. Na vrcholu topologie byla umístěna master zóna se servery pro centrální přístup a
konfiguračním masterem. Jako podléhající zóny byly vytvořeny zóny clusterů a infrastruktury.
Zóna clusteru Salomon byla dále rozdělena do dalších podřízených zón dle logického a funkčního
rozdělení clusteru podle umístění výpočetních uzlů, podpůrných serverů, úložišť a rozdělení dle
hranic sítí. Tento koncept splnil požadavky na distribuovaný monitoring. Všechny monitorovací
servery v zóně tvoří vysoce dostupný pár a rozdělují si zátěž monitorovacího provozu. S těmito
nativními funkcemi jsem velice spokojen. Při implementaci hierarchického řešení zón jsem však
v konfiguraci monitorované topologie narazil na nemožnost sdílet šablony pouze mezi některými
zónami. Původní záměr byl sdílet šablony monitorovacích sond clusteru Salomon pouze mezi
podřízenými zónami zóny salomon-master. Icinga2 bohužel umožňuje nadefinovat šablony pouze
jako globální, tedy sdílené mezi všemi zónami. Aby se šablony, potažmo zóna salomon-templates,
nesynchronizovala i do zón anselm, infra a master, stačilo vynechat definici zóny na endpoint
serverech ostatních zón. Konfigurační master server se tak pokouší zaslat salomon-templates zónu
se šablonami i na ostatní zóny mimo Salomon, ale koncové servery jí zahazují jako neznámou.
Bylo by dobré otevřít diskuzi s vývojáři Icingy ohledně čistějšího řešení této situace.
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Původní dvě rozdílné konfigurace interního modelu monitorované topologie z různých ná-
strojů byly sloučeny do jediné centrální instance, která je uložena na serveru v roli konfiguračního
mastera. Ačkoliv se touto konsolidací dosáhlo omezení duplicitních definicí monitorovacích sond,
uživatelů, skupin a jiných šablon použitých na obou clusterech či infrastruktuře, vznikl problém
s přidělením práv k tomuto centrálnímu GIT repozitáři. Předchozí řešení umožňovalo přidělit
práva k editaci konfigurace topologie jednotlivým dodavatelům clusteru. Jelikož každá instance
monitoringu měla vlastní GIT repozitář s konfigurací, mohli dodavatelé přispívat změnami do
repozitářů týkajících se jejich clusteru. Momentální řešení tak zpřístupňuje informace o obou
clusterech a infrastruktuře všem uživatelům s právy na přístup k centrálnímu GIT repozitáři.
Bylo by vhodné ověřit, zda-li by toto omezení nešlo odstranit použitím GIT submodulů pro
každý logický celek, které by se poté importovaly do centrálního repozitáře. Práva na přístup
by se pak přidělily k submodulům. Další možností ke zvážení je použití separátních repozitářů
s tím, že výsledný centrální repozitář by se vytvářel pomocí nástrojů kontinuální integrace a
nasazení na Gitlab serveru (centrální manažer GIT repozitářů projektů v IT4Innovations).

Společně s novým monitorovacím řešením byly dodány i Nagios kompatibilní monitorovací
pluginy dle požadavků na některé monitorované metriky.

Mám za to, že výsledek této práce poskytl velmi přijatelné řešení, které splňuje veškeré po-
žadavky IT4Innovations na konsolidovaný monitoring. Testovací instance monitorovacího Icinga
clusteru nad produkční infrastrukturou a clustery bude prezentována vedení IT4Innovations a
v případě schválení by měla být lehce nasaditelná do produkce díky vytvořeným konfiguračním
předpisům.
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Obrázek 11: Adresářová struktura Ansible role icinga

[root@srv1 ~]# cat /etc/icinga2/zones.conf

#

# Managed by Ansible

# any manual changes will be OVERWRITTEN

#

object Endpoint "icinga-master1.it4i.cz" {

}

object Endpoint "icinga-master2.it4i.cz" {

}

object Endpoint "isrv1.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.1"

}

object Endpoint "isrv2.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.2"

}

object Endpoint "isrv3.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.3"

}

object Endpoint "isrv4.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.4"

}

object Endpoint "isrv5.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.5"

}

object Endpoint "isrv6.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.6"

}

object Endpoint "r1lead1.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.7"

}

object Endpoint "r1lead2.salomon.it4i.cz" {

host = "172.23.4.8"
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}

object Zone "master" {

endpoints = [ "icinga-master1.it4i.cz", "icinga-master2.it4i.cz" ]

}

object Zone "salomon-master" {

endpoints = [ "isrv1.salomon.it4i.cz", "isrv2.salomon.it4i.cz" ]

parent = "master"

}

object Zone "salomon-perrin" {

endpoints = [ "isrv3.salomon.it4i.cz", "isrv4.salomon.it4i.cz" ]

parent = "salomon-master"

}

object Zone "salomon-storage" {

endpoints = [ "isrv5.salomon.it4i.cz", "isrv6.salomon.it4i.cz" ]

parent = "salomon-master"

}

object Zone "salomon-mcell1" {

endpoints = [ "r1lead1.salomon.it4i.cz", "r1lead2.salomon.it4i.cz" ]

parent = "salomon-master"

}

object Zone "salomon-templates" {

global = true

}

object Zone "global-templates" {

global = true

}

Výpis 9: Zónový soubor serveru isrv1.salomon.it4i.cz

#

# managed by puppet

# any manual changes will be OVERWRITTEN

#
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# Endpoint definitions

object Endpoint "icinga-master1.it4i.cz" {

host = "10.5.20.99"

}

object Endpoint "icinga-master2.it4i.cz" {

host = "10.5.20.100"

}

object Endpoint "icinga1.infra.it4i.cz" {

host = "10.5.20.106"

}

object Endpoint "icinga2.infra.it4i.cz" {

host = "10.5.20.98"

}

object Endpoint "isrv1.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.1"

}

object Endpoint "isrv2.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.2"

}

object Endpoint "isrv3.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.3"

}

object Endpoint "isrv4.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.4"

}

object Endpoint "isrv5.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.5"

}

object Endpoint "isrv6.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.6"

}

object Endpoint "r1lead1.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.7"

}

object Endpoint "r1lead2.salomon.it4i.cz" {

host = "10.16.4.8"
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}

object Endpoint "icinga1.anselm.it4i.cz" {

host = "10.5.20.103"

}

object Endpoint "icinga2.anselm.it4i.cz" {

host = "10.5.20.101"

}

# Zones definitions

object Zone "master" {

endpoints = [ "icinga-master1.it4i.cz", "icinga-master2.it4i.cz" ]

}

object Zone "infra" {

endpoints = [ "icinga1.infra.it4i.cz", "icinga2.infra.it4i.cz" ]

parent = "master"

}

object Zone "salomon-master" {

endpoints = [ "isrv1.salomon.it4i.cz", "isrv2.salomon.it4i.cz"]

parent = "master"

}

object Zone "salomon-perrin" {

endpoints = ["isrv3.salomon.it4i.cz", "isrv4.salomon.it4i.cz" ]

parent = "salomon-master"

}

object Zone "salomon-storage" {

endpoints = [ "isrv5.salomon.it4i.cz", "isrv6.salomon.it4i.cz" ]

parent = "salomon-master"

}

object Zone "salomon-mcell1" {

endpoints = [ "r1lead1.salomon.it4i.cz", "r1lead2.salomon.it4i.cz" ]

parent = "salomon-master"

}
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object Zone "salomon-templates" {

global = true

}

object Zone "anselm" {

endpoints = [ "icinga1.anselm.it4i.cz", "icinga2.anselm.it4i.cz" ]

parent = "master"

}

object Zone "anselm-templates" {

global = true

}

object Zone "global-templates" {

global = true

}

Výpis 10: Zónový soubor serveru icinga-master1.it4i.cz

[root@icinga1 ~]# cat /etc/icinga2/zones.conf

#

# managed by puppet

# any manual changes will be OVERWRITTEN

#

# Endpoint definitions

object Endpoint "icinga-master1.it4i.cz" {

}

object Endpoint "icinga-master2.it4i.cz" {

}

object Endpoint "icinga1.infra.it4i.cz" {

host = "10.5.20.106"

}

object Endpoint "icinga2.infra.it4i.cz" {

host = "10.5.20.98"

}

# Zones definitions

object Zone "master" {
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endpoints = [ "icinga-master1.it4i.cz", "icinga-master2.it4i.cz" ]

}

object Zone "infra" {

endpoints = [ "icinga1.infra.it4i.cz", "icinga2.infra.it4i.cz" ]

parent = "master"

}

object Zone "global-templates" {

global = true

}

Výpis 11: Zónový soubor serveru icinga-master1.it4i.cz

17:28 $ vagrant up test-server1

Bringing machine ’test-server1’ up with ’vsphere’ provider...

==> test-server1: Calling vSphere CloneVM with the following settings:

==> test-server1: -- Template VM: IT4I/vm/Vagrant/c6-x86_64

==> test-server1: -- Target VM: IT4I/vm/Vagrant/vagrant-top0012_test-

server1_1492961332126_18224

==> test-server1: New virtual machine successfully cloned

==> test-server1: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...

test-server1: SSH address: 10.5.20.117:22

test-server1: SSH username: vagrant

test-server1: SSH auth method: private key

test-server1:

test-server1: Vagrant insecure key detected. Vagrant will automatically

replace

test-server1: this with a newly generated keypair for better security.

test-server1:

test-server1: Inserting generated public key within guest...

test-server1: Removing insecure key from the guest if it’s present...

test-server1: Key inserted! Disconnecting and reconnecting using new SSH

key...

==> test-server1: Machine booted and ready!

==> test-server1: Setting hostname...

==> test-server1: Rsyncing folder: /Users/lukytop/it4i_repos/vagrant-top0012/

=> /vagrant

==> test-server1: Rsyncing folder: /Users/lukytop/it4i_repos/vagrant-top0012/

puppet/manifests/ => /tmp/vagrant-puppet/manifests-846018
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Obrázek 12: Adresářová struktura puppet modulu icinga2

e2aa141a5eb79a64b4015fc5f3

==> test-server1: Rsyncing folder: /Users/lukytop/it4i_repos/vagrant-top0012/

puppet/modules/ => /tmp/vagrant-puppet/modules-4682103308
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d31ef1c33ebd6cd59e1ef8

==> test-server1: Running provisioner: puppet...

==> test-server1: Running Puppet with default.pp...

==> test-server1: Notice: Compiled catalog for test-server1.it4i.cz in

environment production in 1.09 seconds

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Ssh/File[/etc/ssh/ssh_config]/

content: content changed ’{md5}69908a2d0c5ca21a2b1685defbf4cf8b’ to ’{md5}3

e0c2e5f82ac211815992414604efeed’

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Ssh/File[/etc/ssh/sshd_config]/

content: content changed ’{md5}844cb99d4140eb7abcfe9926b3ffad18’ to ’{md5}6

bf501cf6a3e8825970ef31d7a0ccd70’

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Yum::Rpmforge/Package[rpmforge-

release]/ensure: created

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Yum::Rpmforge/File[RPM-GPG-KEY-

RPMFORGE]/ensure: defined content as ’{md5}a44f72c72b873d0f8f3021690bb3e52f

’

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Yum::Rpmforge/Yumrepo[rpmforge

]/ensure: created

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Ssh/File[/root/.ssh]/ensure:

created

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Ssh/File[/root/.ssh/known_hosts

]/ensure: created

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Ssh/File[/root/.ssh/

authorized_keys]/ensure: defined content as ’{md5}6

c099a858e7ba7f3e011742c7bd4a4f0’

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Ssh/File[/etc/pam.d/sshd]/

content: content changed ’{md5}89984f445502f34823a722868d9f9390’ to ’{md5

}40b35f5c54e5b8ca2e557cfebe333a92’

==> test-server1: Notice: /Stage[main]/Basenode/Ssh/Service[sshd]: Triggered ’

refresh’ from 4 events

==> test-server1: Notice: Finished catalog run in 10.29 seconds

Výpis 12: Vytvoření testovacího serveru pomocí nástroje Vagrant
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