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W REJESTRZE ZDARZEŃ SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM  

SILNIKA WYSZUKIWAWCZEGO ELASTICSEARCH  
 
 
 Odpowiedzią na potrzebę stosowania wydajnego przetwarzania danych typu Big 
Data coraz częściej stają się scentralizowane systemy zbierania danych. Jednym z takich 
systemów jest system ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Zapewnia to bardzo za-
awansowany skalowalny zestaw technologii, umożliwiających stworzenie systemu, 
który zbierze, przeanalizuje i wyświetli odpowiednie informacje. W artykule opisano 
przykład realizacji systemu, który umożliwia zbieranie oraz analizę zapisów zdarzeń 
systemowych z różnych urządzeń sieciowych firmy oraz serwerów usługowych 
i urządzeń dostępowych. Informacje w postaci logów zebranych z systemu IT firmy 
przechowywane są w scentralizowanej bazie danych Elasticsearch. Wykorzystano tu 
system ELK, który jest odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie oraz odpowiednią 
wizualizację danych, aby można było je odczytywać i ponownie przetwarzać. Pozwala 
to na bardzo szybką reakcję w razie awarii urządzeń sieciowych i serwerów systemu IT. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Big Data, Elasticsearch, logi systemowe, Elastic Stack 
 

1. WPROWADZENIE 
 

 Obecnie zapotrzebowanie na przetwarzanie danych ciągle wzrasta. 
W świecie, który bez przerwy zwiększa zapotrzebowanie na analizę danych, 
oraz samą ilość danych, niezbędne są odpowiednie narzędzia, które ułatwią 
odpowiednią analizę. W analityce danych pojawiło się nowe pojęcie – „Big 
Data”. Big Data to zbiory danych o dużej objętości, różnorodności i zmienności.  
W pojęciu tym kryją się cztery parametry (opisywane jako 4 V) które definiują 
ideę Big Data [1] : 
– liczba danych, liczona w giga–, tera– lub petabajtach (ang. – volume),  
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– różnorodność danych, które pochodzą najczęściej z bardzo różnych źródeł 
(ang. – variety), 

– szybkość napływania nowych danych i ich analiza (ang. – velocity), 
– wartość danych lub ich wiarygodność (ang. – veracity). 

Określenie Big Data to także sam proces korzystania, analizy informacji,  
a nie sposób ich pozyskiwania. Odpowiednie wykorzystanie danych zgroma-
dzonych w firmie jest drogą do sukcesu. Pozwala to na odpowiednią analizę 
systemów biznesowych firmy. Jednak nie tylko dla systemów biznesowych 
firmy przeznaczone są narzędzia analityczne gromadzonych danych. Odpo-
wiednie wykorzystanie danych z systemów informatycznych firmy pozwala na 
analizę, a także rozwój samej infrastruktury. W szczególnych przypadkach mo-
że zapobiegać krytycznym zdarzeniom dzięki interpretacji i opisowi odpowied-
nich wydarzeń w czasie. 

Logi systemowe rozmaitych systemów informatycznych zbierane w czasie, 
pozwalają właśnie na powyższe zagadnienia. Prowadząc zbiór informacji  
z systemów sieciowych oraz serwerów firmy możemy na bieżąco interpretować 
poszczególne wydarzenia w czasie. 

Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie coraz częściej stają się scentra-
lizowane systemy zbierania danych. Jednym z takich systemów jest ELK (Ela-
sticsearch, Logstash, Kibana) [2, 3, 4, 5]. Jest to technologia wyszukiwania, 
przetwarzania, oraz wizualizacji danych. Zapewnia to bardzo zaawansowany, 
skalowalny zestaw technologii, umożliwiających stworzenie systemu, który 
zbierze, przeanalizuje i wyświetli odpowiednią informację. System ELK jest 
produkcją otwartego oprogramowania (ang. – Open Source), pracującą na sys-
temach Linux. W celu realizacji projektu został wykorzystany system operacyj-
ny dystrybucji Linux Ubuntu 14.04 LTS w wersji serwer. Na serwerze zostaną 
zainstalowane aplikacje umożliwiające zbieranie i przetwarzanie logów, a także 
baza danych oraz system wyświetlania zawartości bazy danych. Niezbędna jest 
także instalacja najnowszego środowiska Oracle Java. 
 

2. OPIS SYSTEMU ELK 
 

 Środowisko ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) jest zestawem technik 
wyszukiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. Schemat działania apli-
kacji systemu ELK został przedstawiony na rysunku 1. 

Każdy z elementów systemy ELK został opracowany w taki sposób, aby od 
razu po instalacji można go było uruchomić jako usługę, bez konieczności do-
datkowej konfiguracji. Jednak z powodu bezpieczeństwa oraz wymogów jakie 
powinien spełniać system w infrastrukturze firmy niezbędna jest dodatkowa 
konfiguracja. Budowa systemu rozpoczyna się od konfiguracji i uruchomienia 
bazy danych Elasticsearch [2, 3]. Następnym krokiem jest uruchomienie pro-
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gramu Kibana odpowiedzialnego za wizualizację danych [4] oraz programu 
Logstash, który jest narzędziem do gromadzenia oraz przetwarzania zapisów 
rejestru systemów [5]. Konfiguracja systemu składa się także z kilku innych 
czynników. Między innymi z odpowiedniej konfiguracji ściany ogniowej oraz 
narzędzi dodatkowo wspomagających działanie systemu. Takimi narzędziami są 
wtyczki pozwalające na bieżące analizowanie stanu klastra Elasticsearch lub 
rotacyjne tworzenie kopii zapasowych bazy danych. Dodatkowymi narzędziami 
są programy pozwalające na alarmowanie w przypadku szczególnych zdarzeń, 
oraz odpowiednia konfiguracja udziałów sieciowych czy też programu poczto-
wego. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat działania pakietu ELK 
 
2.1. Elasticsearch  
 
 Elasticsearch jest nierelacyjną bazą danych. Tworzy silnik pozwalający na 
wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym wykorzystując format JSON 
i protokół HTTP. Sam system stosuje serwer wyszukiwania Apache Lucene. 
Został zbudowany w środowisku Java i jest w pełni darmowym systemem bazu-
jącym na licencji Apache w wersji 2.0. Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym 
(ang. real time search) jest metodą indeksowania treści, wyświetlanych w wy-
nikach wyszukiwania bez wirtualnego opóźnienia.  

Podstawowym elementem bazy danych Elasticsearch jest klaster (ang. – clu-
ster) na który składają się węzły (ang. – nodes), które z kolei bazują na odłam-
kach (ang. – shards) przechowujących właściwe dane. Dostęp do poszczegól-
nych odłamków zapewnia indeks [3]. Ze względu na specyficzną budowę bazy 
jest ona bardzo prosta w rozbudowie. Umożliwia grupowanie wielu klastrów 
Elasticsearch, jak i dodawanie kolejnych indeksów w pojedynczym istniejącym. 
Zapewnia to także automatyczną replikację odłamków w celu zwiększenia do-
stępności danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa utraty danych. Na rysunku 2 
został przedstawiony schemat sposobu zapisywania danych w Elasticsearch. 
Klaster zawiera kilka węzłów. Węzły składają się z odłamków oznaczonych 
kolorami białym oraz czarnym. biały kolor oznacza odłamek główny, natomiast 
czarny oznacza odłamek zreplikowany. Odłamki są indeksowane w celu logicz-
nego dostępu do danych [3]. Każda nowa instancja bazy danych Elasticsearch 
jest jej nowym węzłem. Kiedy uruchomiona jest tylko jedna instancja Elasticse-
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arch to klaster złożony jest tylko z jednego węzła. Do bezpiecznego i popraw-
nego działania bazy danych niezbędna jest liczba minimalnie dwóch węzłów dla 
zapewnienia odpowiedniej replikacji danych. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat zapisu danych w Elasticsearch 
 
 Narzędzia sprawdzające stan klastra oraz pozwalające na administrację kla-
strem Elasticsearch są dużym ułatwieniem przy administracji bazą danych.  
 
2.2. Logstash  
 
 Logstash jest narzędziem do gromadzenia oraz przetwarzania zapisów reje-
stru systemów [5]. Do jego funkcji należy przetwarzanie tzw. parsowanie logów 
oraz przekazywanie ich dalej do bazy danych – Elasticsearch. 
 Zbieranie danych odbywa się poprzez wtyczki Logstash. Logstash składa się 
z trzech wtyczek: 
 wtyczka input – zbieranie danych 
 wtyczka filter – przetwarzanie zebranych danych 
 wtyczka output – przekazywanie danych np. do bazy danych 
 Na rysunku 3 przedstawiono schemat przetwarzania informacji w aplikacji 
Logstash. Pozwala to zrozumieć zasadę działania programu. Dane wysyłane są 
do aplikacji, która poprzez wtyczkę wejściową je odbiera. Następnie system 
przetwarza dane poprzez wtyczkę filtrującą. Wtyczka wyjściowa pozwala na 
zapisanie danych np. w bazie danych. 

Wtyczka wejściowa pozwala na określenie wielu atrybutów dla przychodzą-
cych informacji. Dzięki temu modułowi Logstash posiada możliwość określania 
zasad przetwarzania danych już na wejściu. Sposób otrzymywania danych zosta-
je określony poprzez wybranie spośród protokołów sieciowych: TCP, UDP,  
a także protokołów warstwy aplikacji takich jak HTTP, lub otrzymywanie da-
nych od konkretnych aplikacji – kafka, syslog. 
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Rys. 3. Schemat działania Logstash z wyszczególnieniem wtyczek Input, Filter i Output 
 

Listing 1 przedstawia przykładową konfigurację wtyczki wejściowej, z opi-
sem nasłuchiwania zdarzeń na portach 10514 (dla protokołów TCP oraz UDP). 
Każda informacja trafiająca  na dany port przy podanym protokole jest ozna-
czana specjalnym typem, który posłuży do dalszego rozpoznania danych. W 
poniższym przypadku każda informacja trafiająca na port 10514 przy podanych 
transmisjach zostanie oznaczona typem „cisco_switch”. 
 
1 input { 
2   tcp { 
3     port => 10514 
4     type => cisco_switch 
5   } 
6   udp { 
7     port => 10514 
8     type => cisco_switch 
9   } 
10 } 

Listing 1. Przykładowa konfiguracja Input Logstash 
 

Wtyczka filtrująca pozwala systemowi na przetwarzanie danych informacji 
przychodzących. Filtry najczęściej stosowane są warunkowo w zależności od 
charakteru zdarzenia. Wtyczka output aplikacji Logstash pozwala na przekazy-
wanie przetworzonych logów. Informacje mogą być dalej przekazane do pliku 
tekstowego lub lokalnej bazy danych. Może to być także zewnętrzny serwer lub 
kolejna aplikacja Logstash w celu dalszej analizy. 

Program Logstash pobiera całą konfigurację z lokalizacji 
/etc/logstash/conf.d/. Każdy plik znajdujący się w powyższej lokalizacji, który 
ma rozszerzenie *.conf, zostaje wczytany jako konfiguracja programu Logstash. 
Dla uproszczenia systemu i zwiększenia modułowości, pliki konfiguracyjne 
zostały podzielone na pliki konfiguracji wejściowej, filtrującej oraz wyjściowej. 
Tabela 1 przedstawia zestawienie plików konfiguracyjnych wejściowych oraz 
filtrujących.  

Konfiguracja wyjściowa jest taka sama dla wszystkich plików. Dlatego też 
jest tylko jeden plik konfiguracji wyjściowej „90–elasticsearch–output.conf”. 
Dane domyślnie zapisywane są w bazie danych Elasticsearch w formacie JSON. 
Format JSON pozwala na tekstowe przesyłanie danych na i z serwera. Prze-
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chowywanie danych w jednym indeksie złożonym na cały dzień pozwala na 
szybki dostęp do wszystkich danych z danego dnia. W celu zapewnienia ciągłe-
go dostępu do danych i zapobieganiu utraty danych, lepszym rozwiązaniem jest 
posiadanie indeksów w dwóch węzłach, co zapewnia replikację danych. Kopie 
zapasowe danych wykonywane cyklicznie także pozwalają zachować dane np. 
w celach weryfikacyjnych. 
 
Tabela 1. Nazwy plików konfiguracji wtyczek Input i Filter systemu Logstash 
 

Input Filter 
05–windows–1536–input.conf 55–windows–filter.conf 
06–forti–firewall–1525–input.conf 56–forti–firewall–filter.conf 
07–cisco–switch6500–1514–input.conf 57–cisco–switch6500–filter.conf 
08–cisco–switch–514–input.conf 58–cisco–switch–filter.conf 

 
Konfiguracja wejściowa systemu odpowiada za odebranie danych i przygo-

towania do ich późniejszej analizy. Każde urządzenie wysyła dane do systemu, 
wtyczka Input je odbiera i odpowiednio określa typ danych. Dla każdego urzą-
dzenia jest to inny typ w celu rozpoznawania podczas późniejszego przetwarza-
nia danych. W tabeli 2 zostały przedstawione urządzenia nadające, port na ja-
kim nasłuchuje system oraz typ  urządzenia nadawany przez system.  
 
Tabela 2. Systemy nadające informacje wraz z numerami portów 
 

System nadający Port odbierający Typ 
Switch Cisco serii 
6500 

1514 cisco_switch6500 

Switch Cisco serii 
3800 

10514 (514) cisco_switch 

Firewall Fortigate 1525 fortigate 
Windows Server 1536 nxlog_gelf 

 
Zastosowany w prezentowanym środowisku testowym przełącznik Cisco se-

rii 6500 wysyła informacje na port 1514, a typ nadany informacjom z tego portu 
to „cisco_switch6500”. Z kolei przełącznik Cisco serii 3800 wysyła informacje 
na domyślny port 514. Porty z zakresu od 0 do 1023 są ogólnie znanymi porta-
mi i zastrzeżonymi dla działania konkretnych aplikacji. Z tego względu system 
Linux nie pozwala na ich wykorzystanie przez aplikacje, która nie są urucho-
miona z prawami administratora, więc musi nastąpić przekierowanie portów. 
Każda informacja przychodząca na port 514 jest przekierowywana na port 
10514, z którego swobodnie może korzystać Logstash. 

Konfiguracja filtrująca jest kluczowym aspektem działania aplikacji Log-
stash. Pozwala na mapowanie danych, filtrowanie, edycję i parsowanie danych. 
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Każda informacja po odebraniu przez Logstash za pomocą wtyczki wejściowej, 
ma nadawany szczególny typ. Konfiguracja filtrująca rozpoznaje poszczególne 
dane za pomocą pola typ. Dla każdego typu jest stworzona inna konfiguracja, co 
zostało przedstawione w tabeli 2.  

Konfiguracja filtrująca pozwala także na działania na polach (atrybutach), 
ich edycję, dodawanie, a także usuwanie. Jest to pomocne w poprawnym zbie-
raniu danych. Pozwala na ciągłe sprawdzanie poprawności i dostosowywanie 
danych do odpowiednich potrzeb. W przypadku, gdy w logach jest dużo zbęd-
nych informacji, istnieje możliwość usunięcia niepotrzebnych pól. Natomiast, 
gdy w logach jest mała, ale wartościowa liczba danych, parsowanie pozwala na 
wyciągniecie dodatkowych danych lub ich obliczenie. 

Zgodnie z tabelą 1 każdy plik konfiguracji wejściowej ma odpowiadający 
plik konfiguracji filtrującej. Poniżej zostały przedstawione przykładowe konfi-
guracje filtrujące dla poszczególnych typów danych, które są przetwarzane 
przez system. 
 
2.2.1. Konfiguracja filtrująca dla zapory sieciowej Fortigate  

 
Dane przedstawione na listingu 2 są przykładem logów jakie wysyła zapora 

sieciowa Fortigate za pomocą standardu syslog. Można zauważyć, że wiado-
mość przesyłana jest ciągiem, w jednej linii. Na samym początku wiadomości 
pomiędzy nawiasami ostrokątnymi znajduje się tzw. syslog PRI – Priority (pl. 
Priorytet). Syslog PRI znajduje się w każdej wiadomości wysyłanej za pomocą 
standardu syslog. Standard syslog jest opisany przez dokument RFC [6]. War-
tość pola PRI składa się z  poziomu „severity” (pol. stopień ważności, powagi) 
danej wiadomości oraz kodu „facility” (pol. funkcja) oznaczającego typ progra-
mu generującego dany log. Wartość PRI można odszyfrować korzystając 
z wbudowanych w Logstash wtyczek. Sposób zapisu wartości PRI został opisa-
ny w [6]. W tym przypadku wartość 189 mówi nam o tym, że stopień „severity” 
będzie oznaczony słowem notice (pol. uwaga), natomiast wartość „facility” bę-
dzie wynosić „local7”.  
 
1 <189> date=2016-10-19 time=09:50:16 devname=fwf-ipXXX01 devid=FWF20 

logid=0101 type=event subtype=vpn level=notice vd="root" msg="progress 
IPsec phase 1" action=negotiate remip=10.1.9.11 locip=192.168.2.9 rem-
port=500 locport=500 outintf="modem" cookies="7bce8b87c3/00000000000000" 
user="N/A" group="N/A" xauthuser="N/A" xauthgroup="N/A" vpn-
tunnel="i1_asa_3g" status=success init=local mode=main dir=outbound 
stage=1 role=initiator result=OK 

 
Listing 2. Przykład logu  wysyłanego przez zaporę ogniową Fortigate 
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Wykorzystywane poziomy„severity” zostały przedstawione w tabeli 3. Kody 
„facility” zostały pominięte, ze względu na brak ich zastosowania w analizie 
danych przychodzących poprzez syslog. 
 
Tabela 3. Możliwe poziomy Severity 
 

Poziom Opis słowny 
0 Emergency: system is unusable 
1 Alert: action must be taken immediately 
2 Critical: critical conditions 
3 Error: error conditions 
4 Warning: warning conditions 
5 Notice: normal but significant condition 
6 Informational: informational messages 
7 Debug: debug–level messages 

 
Jak można zauważyć na listingu 2, wszystkie wartości atrybutów danych 

przychodzących zostały wymienione po znaku równości. Logstash pozwala na 
automatyczne rozpoznawanie danych zapisywanych w ten sposób. Tekst przed 
znakiem równości zostanie dodany jako pole natomiast jako wartość pola wy-
stępuje  tekst znajdujący się za znakiem równości. Pomocna w tym celu jest 
wtyczka filtrująca  o nazwie „kv”. Listing 3 przedstawia konfigurację filtrującą 
dla danych typu „fortigate”. Wtyczka kv jako jedyny parametr do poprawnego 
działania, potrzebuje jedynie pole, z którego pobiera dane do parsowania.  

Logstash oznacza pole „message”. jako pole przechowujące całą wiadomość 
jeszcze przed parsowaniem. W pierwszej kolejności jednak Logstash ponownie 
sprawdza odpowiedni typ i korzysta z wyrażenia regularnego zawartego we 
wtyczce grok. Wyrażenie regularne zapisuje jedynie wartość syslog PRI z po-
między nawiasów ostrokątnych. Następnie wtyczka syslog_pri automatycznie 
dopasowuje wartość PRI z odpowiednią wartością „severity”. 

Kolejnym etapem konfiguracji jest odpowiednie parsowanie daty. Data i czas 
w wiadomości przychodzą w odrębnych polach, dlatego niezbędne jest ich par-
sowanie i połączenie, aby ostatecznie były zapisane jako zmienna typu da-
ta/czas. W linijce 19 listingu 3 we wtyczce mutate, można zauważyć przypisanie 
do pola „date” wartości pola „date” oraz „time” z listingu 2. Wynikiem tej czyn-
ności jest otrzymanie wartości typu tekst składającej się z daty i czasu. Następ-
nie w linii 26 we wtyczce date, pole „date” jest odpowiednio parsowane 
z wzorcem, po czym określana jest strefa czasowa. Ostateczna wartość jest zapi-
sywana w polu „@timestamp”, a pola pomocnicze „date” i „time” zostają usu-
nięte. 
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1 filter { 
2   if [type] == "fortigate" { 
4     mutate {  
5       gsub => [ "message", ">date", "> date" ]  
6     } 
7     grok { 
8       patterns_dir => "/opt/logstash/patterns" 
9       match => { "message" => "<%{NUMBER:syslog_pri}>.*" } 
10       add_field => [ "received_at", "%{@timestamp}" ] 
11       add_field => [ "received_from", "%{host}" ] 
12     } 
13     kv { 
14       source => "message" 
15       add_tag => [ "Fortinet", "Firewall", "Fortigate" ] 
16       add_field => [ "fn-type", "%{type}" ] 
17     } 
18     mutate { 
19       replace => { "date" => "%{date} %{time}" } 
20       replace => { "type" => "fortigate" } 
21       replace => { "fn-type" => "%{fn-type}: %{subtype}" } 
22       rename => { "devname" => "hostname" } 
23       rename => { "devid" => "hostid" } 
24       remove_field => [ "level" ] 
25     } 
26     date { 
27       match => [ "date", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" ] 
28       target => "@timestamp" 
29       timezone => "CET" 
30       remove_field => [ "date", "time" ] 
31     } 
32     syslog_pri { 
33       severity_labels => ["Emergency", "Alert", "Critical", "Error", 

"Warning", "Notice", "Informational", "Debug"] 
34     }   
35   } 
36 } 

Listing 3. Konfiguracja filtrująca 56–forti–firewall–filter.conf 
 
2.3. KIBANA  
 

Kibana jest programem stworzonym do wizualizacji danych dostępnych  
w modelu open source. Wprowadza możliwość wizualizowania danych bezpo-
średnio zgromadzonych w indeksach klastra Elasticsearch. Pozwala na wyświe-
tlanie danych za pomocą m.in.: wykresów słupkowych, wykresów liniowych 
czy też wykresów  kołowych, a także mapy w przypadku geolokacji [4]. Wyko-
rzystując odpowiednie metody indeksowania (zapoczątkowane już od etapu 
pobierania danych) można stworzyć inteligentny system analizy danych. Po-
zwala na wykonywanie przekształceń oraz wyboru szczegółowych danych na 
podstawie ich parametrów. 
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Sam program pozwala tworzyć oraz zapisywać szczegółowe dane na pod-
stawie odpowiednich zapytań. Pozwala to na przyspieszenie wyszukiwania bez 
konieczności wpisywania ponownie zapytań. Bardzo przydatną funkcją Kibany 
jest także tworzenie pulpitów (ang. dashboard), które zawierają wymagane do 
analizy widoki wyszukiwania czy odpowiednio przedstawione dane w postaci 
wykresów. Kibana pozwala na zapisywanie stworzonych wyszukiwań (zapytań 
do bazy danych). Pozwala to tworzyć odpowiednie wyszukania i przełączać się 
miedzy nimi w miarę potrzeb. Aby zapisać wyszukanie, należy najpierw stwo-
rzyć odpowiednie zapytanie. Zapytanie ma odpowiednią składnię, ponieważ jest 
bezpośrednio przekazywane do bazy danych. Wizualizacja może przedstawiać 
np. kolejne typy pola „syslog_severity” oraz ich ilości występowania w prze-
ciągu ostatniego miesiąca. Po wybraniu odpowiednich parametrów, wizualiza-
cję należy zapisać. Analogicznym procesem jest tworzenie kolejnych wizuali-
zacji różnych typów danych w zależności od potrzeb. System jest na tyle intu-
icyjny i inteligentny, że w większości przypadków konfiguracji nowej wizuali-
zacji ogranicza się do określenia zakresu danych, oraz wyboru odpowiedniego 
pola agregacji. 
 

 
 

Rys. 4. Widok zrzutu ekranu przedstawiający pulpit aplikacji Kibana, wykres górny: przedstawia 
ilość przysłanych danych w czasie dla poszczególnych urządzeń (każdy wykres to inny typ urzą-
dzenia). Y – ilość wysłanych logów, ustawiony zakres 6000 logów, X – czas, 30 dni., diagramy 

dolne od lewej: Severity Cisco, NXLog Severity 
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Kibana pozwala tworzyć wizualizacje oraz pulpity za pomocą interfejsu gra-
ficznego co bardzo upraszcza tworzenie podstawowych widoków. Każdy zapi-
sany obiekt, składa się z pliku konfiguracyjnego zapisanego w formacie JSON. 
Kibana pozwala na dowolny dostęp do plików JSON oraz ich edycję. 

Pulpit programu Kibana jest zbiorem zapisanych wcześniej wizualizacji. Po-
zwala na zebranie i wyświetlenie dużej ilości informacji w jednym widoku. Po-
zwala to na bardzo duże możliwości wyświetlania różnych typów danych. Rysu-
nek 4 przedstawia skonfigurowany przykładowy pulpit z utworzonymi wcześniej 
widokami. Dwa dolne diagramy przedstawiają odpowiednio od lewej strony: 
Severity Cisco – ilości wystąpień  różnych poziomów severity dla Switch Cisco. 
Najwięcej wystąpień jest dla Notice. Następny wykres słupkowy to NXLog Seve-
rity czyli ilość wystąpień rożnych poziomów „severity” dla urządzeń z Windows 
(Info, Error, Warning, Debug) – najwięcej wystąpień jest z INFO. 

 
3. PODSUMOWANIE 

 
Przedstawione w artykule rozwiązanie wykorzystuje system ELK. Realizacja 

projektu rozpoczęła się w marcu 2016 roku. Firma Elastic na bieżąco rozwija 
swoje oprogramowanie. Obecnie (luty 2017) oprogramowanie ewoluowało, 
zmieniono strukturę samych programów oraz nazwę na Elastic Stack. Sama 
zasada działania została zachowana, ale poprawiono stabilność działania syste-
mu. 

Dzięki dużej modułowości systemu oraz ogromnej ilości dodatkowych opcji 
(np. wtyczki Logstash), system może realizować wiele różnych funkcji np. zbie-
ranie bardzo dużej ilości zróżnicowanych danych, przetwarzanie danych, agre-
gacja danych oraz tworzenie wizualizacji przedstawiających statystyki. Ogrom-
nym ułatwieniem są proste zasady konfiguracji programów ELK, jednak jeśli 
korzystamy z niestandardowych formatów danych, konieczne jest dokładne par-
sowanie danych na wejściu (jak w przypadku logów  przełączników firmy Ci-
sco). Wymaga to szczegółowego parsowania i obsługi wyjątków. 

System pozwala na tworzenie kopii zapasowych danych znajdujących się w 
bazie danych. Wszystkie dane przechowywane są w plikach formatu JSON, co 
znacznie zmniejsza wielkość każdego pliku ze względu na to, że jest to plik 
tekstowy. Jednak przy dużej ilości danych przychodzących, system wymaga 
dużo przestrzeni dyskowej. W przypadku duplikacji odłamków danych do kilku 
węzłów, dane, a co za tym idzie wykorzystanie zasobów przestrzeni dyskowej, 
są zwielokrotniane. W omawianym w artykule projekcie testowym w ciągu mie-
siąca jest rejestrowany obszar danych przychodzących do systemu ELK, który 
wynosi w przybliżeniu 1GB. W rzeczywistym systemie IT dużej firmy liczba 
urządzeń wysyłających dane z powiadomieniami jest znacznie większa i rozmiar  
tego obszaru istotnie wzrośnie. 
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APPLICATION FOR COLLECTING, PROCESSING AND VISUALIZATION 
OF ENTRIES IN THE IT SYSTEM EVENT LOGS  

WITH THE USE OF ELASTICSEARCH SEARCH ENGINE   
 

The article describes the embodiment of a system that allows the collection and 
analysis of records of system events from various network devices from servers and 
services and access devices. Information in the form of logs harvested from the 
company's IT system are stored in a centralized database Elasticsearch. In the presented 
system there are also used  a data collection and log parsing engine called Logstash, and 
an analytics and visualization platform called Kibana. The three products are designed to 
be used as an integrated solution, referred to as the "ELK stack". ELK system  is 
responsible for collecting, processing and adequate visualization of data that it can be 
read and processed again. This allows for very fast response in case of failure of the IT 
system.  
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