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Závěrečná zpráva projektu FR CESNET 468R1/2012  

Oblast I tématický okruh D 

Optimalizace správy síťových aplikací a zařízení AMU  

Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc., vedoucí Počítačového centra AMU 

Spoluřešitel: Bc. Jakub Ivanov, technický pracovník Počítačového centra AMU 

 

1. Postup při řešení, způsob řešení 

Předmětem projektu je doplnění sítě AMU o systém který dovolí získávat, 
soustřeďovat a zpracovávat z logů různých aplikací a zařízení údaje: 

 důležité pro bezpečnostní účely 

 provozní údaje pro průběžnou kontrolu  

 údaje o uživatelských přístupech důležité pro přehled o využití licencí u 

produktů licencovaných podle přístupu 

Systémy, ze kterých jsme chtěli údaje shromažďovat, jsou především: 

 eDirectory používaná jako centrální autentizací a autorizační adresář 

 souborové servery OES 

 IDM systém 

 webové servery 

 síťová zařízení Cist 

Pro řešení těchto potřeb byl, na základě podporovaných zdrojů dat, pořízen 

z prostředků FR CESNET specializovaný software Novell Sentinel Log Manažer 1.2 s 

licencí pro logování 500 událostí za sekundu.  

Jako potřebný hardware byl z prostředků příspěvku AMU zakoupen server DELL 

R720, 128GB RAM, 8x600GB DISK RAID 60, 10GE Ethernet. 

Na serveru byl nainstalován virtualizační systém VMWare 5.5. Sentinel Log Manager 

pak byl nasazen ve formě virtuální appliance ve verzi 1.2 a postupně aktualizován 

na verze 1.2.1 a nyní aktuální 1.2.2 

Základní princip fungování Sentinel Log Manageru spočívá v tom, že k hlavnímu 

engine, který data zpracovává, ukládá a umožňuje jejich prohledávání, jsou  

připojeny SW komponenty zvané Collectory, Connectory a Event Source.  Event 

Source představují vlastní zdroje dat - tedy např. z určitého serveru (IP adresy) 

přes síťové spojení posílaná data ve formátu pro Syslog, konkrétní soubory s logy 

uložené na síťovém úložišti, SNMP zprávy z konkrétního zařízení apod. Tyto Event 

Source s připojují ke Connectorům které podporují různé způsoby předávání dat - 

Syslog, soubory, protokoly Novell Audit, SNMP, WMI ... Connectory posílají získaná 

data do Collectorů kde se parsují do jednotlivých polí používaných v rámci datové 
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struktury Log Manageru. Collectory tedy musí být specifické pro jednotlivé aplikace 

či zařízení. 

V současné instalaci využíváme Collectory pro eDirectory, Novell Identity Manager, 

Apache HTTP Server, Novell OES, Novell SLES, Cisco WLC a univerzální Collector 

(umí částečně zpracovat logy Postfixu) připojené přes Connectory Syslog a Novell 

Audit. 

 

 

Schema konfigurace 

 

Konfigurace sledovaných aplikací, zařízení a událostí je následující: 

eDirectory: 

 Login, Logout 

 Ldap Bind 

 Vytvoření a smazání objektu 

 Změna hesla 

 Operace se schématem 
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Souborové služby 

 Vytvoření, modifikace, přejmenování nebo smazání souborů na vybraných 

svazcích (sleduje se na svazcích kde jsou sdílené dokumenty) 

 

Identity Manager 

 Chyby při provádění pravidel  

 

SLES 

 Provozu serveru na kterém běží vlastní Log Manager (postupně se plánuje 

přidání dalších serverů) 

 

Apache HTTP server -přístupy z následujících webů / webových aplikací 

 celoškolský web a weby jednotlivých fakult 

 intranet (manažerské přehledy, výplatní lístky, aplikace pro žádanky a 

objednávky, aplikace pro vnitřní administraci grantů) 

 webový přístup do studijního systému 

 webový přístup k zaměstnaneckému mailu 

 webový přístup ke studentskému mailu 

 Dspace - repozitář VŠKP 

 webový knihovní katalog 

 Filr - vzdálený přístup k souborům 

 

Postfix - pomocí Univerzálního collectoru sbíráme data ze studentského mailového 

serveru. V současnosti pracujeme na základě tohoto collectoru na tvorbě vlastního, 

který bude zpracovávat i ty události které univerzální neumí - především související 

s imap serverem Dovecot a webovým mailovým klientem Roundcube. Software 

takovéto úpravy umožňuje. K dispozici jsou zdrojové kódy kolektorů (v jazyce 

javascript) i vývojové prostředí (upravený software Eclipse). 

 Zároveň po ověření bezproblémové funkčnosti plánujeme nasadit sběr dat pomocí 

tohoto collectoru i na hlavní mailový server. 
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Poznámky k řešení:  

Nasazení vlastního software jako appliance bylo bezproblémové. Při instalaci agentů 

(jsou potřeba pro audit eDirectory, souborových služeb a sbírání logů Apache) bylo 

potřeba v některých případech řešit problémy s kompatibilitou různých verzí nebo 

linuxových distribucí. To se týkalo hlavně agenta pro sběr Apache logů, který je 

vyvíjen pro servery SLES/OES. Pro jeho nasazení na serverech s distribucí Debian, 

RedHat nebo Centos (máme všechny tyto verze) bylo potřeba agenta (je v podobě 

shell scriptu) mírně upravit. Zároveň bylo potřeba sjednotit způsob logování na 

jednotlivých serverech a vzhledem k používání proxy serverů (haproxy a nginx) 

vyřešit správné logování zdrojové adresy při přístupu z vnější sítě. 

 

1. Dosažené cíle řešení 

1.1.  Zavedení sběru a zpracování dat, která zatím nebylo 

možné získávat 

Jedním z hlavních důvodů pro volbu software Sentinel Log Manager je schopnost 

zpracovávat auditní záznamy o provozu Novell eDirectory a manipulaci se soubory 

na svazcích NSS. Oboje je důležitou součástí sítě AMU ale zatím jsme měli jen 

omezenou možnost uvedené informace sledovat, protože dříve používané řešení na 

základě zastaralého Novell Auditing Serveru bylo velmi problematické. Nové řešení 

přineslo tyto možnosti: 

 jsme tedy schopni sledovat a uchovávat historii přihlášení do eDirectory jak 

přímo z uživatelských stanic na AMU, tak přes LDAP (webové aplikace). 

 můžeme získávat přehled o manipulaci se soubory na vybraných síťových 

svazcích, což je důležité u svazků se sdílenými soubory 

 můžeme sledovat provoz Identity Managementu především s ohledem na 

zaznamenávání chyb při zpracování změn u jednotlivých identit 
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Příklad výstupu 1 - přehled uživatelů vytvořených za minulý týden 

 

Příklad výstupu -  historie přihlášení na konkrétní stanici 

 

1.2. Zefektivnění zpracování existujících dat, především z logů 

o Webech a webových aplikací 

Zvolené řešení umožňuje shromažďovat a uchovávat údaje z logů jednotným 

způsobem a dlouhodobě. Odpadá tím možná ztráta dat při rotaci logů, případně 

nutnost logy zálohovat a případě potřeby je znovu vyhledávat. Zároveň parsování 

textových logů na jednotlivé významové položky výrazně zjednodušuje vyhledávání 

konkrétních údajů a umožňuje vytváření celkových přehledů. Aktuálně jsou sbírány 

logy z většiny důležitých webů a webových  aplikací AMU. Zbývající weby jsou 

postupně přidávány. 
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Příklad výstupu 3 - počet přihlášení do webového rozhraní studijního systému 

během dne 

 

 

Příklad výstupu 4 - přehled zobrazených detailů záznamů v knihovním katalogu 
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1.3. Sběr dat ze zařízení Cisco 

V současnosti probíhá testování sběru a zpracování dat z Cisco Wireless LAN 

Controlleru tak abychom byli schopni získávat data o přístupu k bezdrátovými sítím 

AMU ve vhodné struktuře. Plánováno je přidávání dalších zařízení jako je  Cisco 

ASA. 

 

. 

2. Zdůvodnění změn v projektu 

V rámci projektu došlo ke změně specifikace serveru zakoupeného z prostředků 

AMU. Vzhledem k rozhodnutí použít pro nasazení Sentinel Log Manageru ve formě 
virtual appliance na platformě VMWare která je na AMU používána i pro virtualizaci  

dalších  serverů a s ohledem na efektivní využití licencí VMWare bylo rozhodnuto 
pořídit výkonnější server než bylo původně plánováno, tak aby mohl být použit i pro 
běh dalších virtuálních strojů. Toto řešení ale nijak neomezuje běh a používání 

Sentinel Log Manageru. Změny tedy nevybočily ze zadání a zaměření projektu. 

3. Konkrétní výstupy, další využitelnost 

Hlavním konkrétním výstupem tohoto projektu je nainstalovaný software Sentinel 

Log Manager nakonfigurovaný tak, aby umožňoval jednotný a efektivní sběr a 
zpracování logů a auditních záznamů z různých aplikací a zařízení. Tento software 

plánujeme využívat dlouhodobě s tím, že postupně budeme přidávat další zdroje 
dat. Vzhledem k architektuře software a dostupnému SDK je možné dodělávat 
vlastní pluginy (Collectory) a přidávat tak i zdroje dat pro které nejsou pluginy 

dodávány od výrobce. Veškerá získaná data je možné prohledávat a zobrazovat v 
podobě výpisů (vhodné pro hledání konkrétních záznamů), v podobě sestav 

(sumarizace, trendy) nebo exportovat ve formátu CSV pro případné zpracování 
pomocí dalších nástrojů. 
 

 

4. Přínosy projektu, vlastní hodnocení 

Přínosem projektu je zjednodušení a zefektivnění práce správců sítě, kteří mají 

jednak možnost využívat informace, které před jeho realizací nebyly k dispozici a 

jednak využívat data (která byla k dispozici i před realizací projektu) jednodušeji a  

způsoby které dříve nebyly možné. To by mělo vést k lepšímu přehledu o fungování 

celé sítě a tím jak k vyšší bezpečnosti a dostupnosti jejích služeb,  tak i 

kvalifikovanějšímu rozhodování o jejím budoucím rozvoji. 

  

5. Prezentace výsledků projektu: 

Výsledky jsou prezentovány formou samostatného článku na webu AMU  

http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/pocitacove-centrum-amu/projekty/2014/fr-cesnet-468r1-2012 

http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/pocitacove-centrum-amu/projekty/2014/fr-cesnet-468r1-2012
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6. Tisková zpráva 

Prostřednicvím projektu FR CESNET byl na AMU zprovozněn systém Sentinel Log 

Manager pro zpracovávání auditních záznamů o provozu Novell eDirectory a pro  

manipulaci se soubory na svazcích NSS. Dosud používaný způsob na základě Novell 

Auditing Serveru byl nevyhovující. Nové řešení přineslo tyto možnosti: 

• sledovat a uchovávat historii přihlášení do eDirectory jak přímo z 

uživatelských stanic na AMU, tak přes LDAP (webové aplikace). 

• získávat přehled o manipulaci se soubory na vybraných síťových svazcích, což 

je důležité u svazků se sdílenými soubory. 

• sledovat provoz Identity Managementu především s ohledem na 

zaznamenávání chyb při zpracování změn u jednotlivých identit. 

Údaje z logů jsou shromažďovány a uchovávány jednotným způsobem a 

dlouhodobě. Odpadá tím možná ztráta dat při rotaci logů, případně nutnost logy 

zálohovat a případě potřeby je znovu vyhledávat. Zároveň parsování textových logů 

na jednotlivé významové položky výrazně zjednodušuje vyhledávání konkrétních 

údajů a umožňuje vytváření celkových přehledů.  

 

 

 
 

 
 

Zpracoval:   Radim Chvála, řešitel projektu,  

v Praze 16. 12. 2014. 

 

 


