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Gönczy László és Dávid István fóliáit felhasználva (Komplex eseményfeldolgozás rész)
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Korábban is már sok tantárgyban, többféle értelemben találkoztunk az esemény 
fogalmával.
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További szűkítések nélkül sajnos tényleg csak ennyire általános definíció adható.
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Service Level Agreement-ek eseményei
SLA megsértése (SLA breach)
SLA-sértés közeli állapotba kerülés
…

8



Rendszerkomponensek működési mód- és állapotváltásai
Warning: DB2 has started
Konfiguráció megváltozása
…
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Apache access log
Új felhasználó került felvételre
…

10



Egy komponensen értelmezett metrikák megváltozása, vagy küszöbérték-átlépése
Web szerver lecsökkent válaszideje
Túl magas processzorhasználat
Szolgáltatás túl alacsony rendelkezésre állása
…
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Adatbiztonsági események
Sebezhetőség megjelenése
Támadási kísérlet
Bizalmasság, integritás vagy rendelkezésre állás sérülése
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A Microsoft Enterprise Library („a set of tools and programming libraries for the 
Microsoft .NET Framework”) „Logging Application Block”-ja ad loggolást támogató 
API-t és mechanizmusokat; ez sokban hasonlít pl. a log4j-re a Java világból 
(Rendszerfelügyeletre tervezés labor). 
A már megismert protokollok mind támogatják események átvitelét (a saját 
adatmodelljük kontextusában értelmezve azokat); említést érdemelhet még pl. a 
„Common Base Event” 
(http://www.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-cbe/) leírónyelv és 
az Incident Object Description and Exchange Format (IODEF -
http://xml.coverpages.org/iodef.html) / Intrusion Detection Message Exchange 
Format (IDMEF - http://www.ietf.org/rfc/rfc4765.txt).
Figyelem: a listák legjobb esetben is csak reprezentatívak, nem pedig teljesek.
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Az adatreprezentáció egységesítésével nem foglalkozunk (arra lásd például a CBE-t); 
amit tárgyalunk: mik azok az eleminek tekinthető feldolgozási lépések/minták, 
amikből az eseményfeldolgozás logikáját fel szokás építeni.
(Valójában ma már sokszor elosztott)
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Az adatfolyamok kezelése sokkal nehezebb, mint úgy általában a batch-ben kapott 
adatok feldolgozása, a kezdetekkor például ott van az időzítés problémája (fizikai, 
logikai óra stb., majd MSc-n tanulható).

Megváltoztathatatlan = immutable
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Hogyan szűrünk?
1. Mindent, ami nem fatal vagy warning, azt dobjuk el, úgysem jelent semmit 

más komponenseknek ettől még ez az információ hasznos lehet
2. Jóval engedékenyebbek vagyunk, cserébe nő az adatmennyiség

Hol szűrjünk?
1. Minél közelebb a forráshoz, hogy elkerüljük a számítási és hálózati 

többletköltséget
2. A forrásnál nem tudunk szűrni, mert „the event generator itself is an all-or-

nothing implementation”. 
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Throttling értelme: pl. a tranziens hibákat nem jelezzük, csak ha huzamosabb ideig 
fennáll a probléma
Statikus – csak az elsőnél értelmezett, dinamikus: mindig újraszámoljuk

Mikor nincs értelme a „Lassítás, aztán minden példánynak”?  Ha az elsőre úgyis 
reagálni kell
Ne küldjünk ki egy értesítést csak úgy „emlékeztetőül”, azzal csak nő az 
adatmennyiség
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A cél: valami hierarchia kiépítése
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Mi van, ha elrontottuk a filterezést?
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Esetleg használhatunk csúszóablakot, de akkor a primary eseményeket többszörözve 
kell kiküldenünk!
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CBE – IBM Web Service Management implementáció
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A help-ből:

Information. Indicates that a change in an application or component has occurred, 
such as an operation has successfully completed, a resource has been created, or a 
service started.
Warning. Indicates that an issue has occurred that can impact service or result in a 
more serious problem if action is not taken.
Error. Indicates that a problem has occurred, which might impact functionality that is 
external to the application or component that triggered the event. 
Critical. Indicates that a failure has occurred from which the application or 
component that triggered the event cannot automatically recover.

Az eseménykezelés előadáson foglalkozunk még az események/logbejegyzések
lehetséges kategorizálásaival; amit érdemes látni az az, hogy súlyossági osztályozás 
szempontjából nincsenek igazán nagy különbségek a különböző megközelítések 
között.
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Xpath – XML Path Language, egy query nyelv XML dokumentumok csomópontjainak 
szűrésére
The MOF (Managed Object Format) file is a mechanism for expressing and 
registering the classes, providers, properties, and instances for a particular WMI
repository implementation. Providers can use the MOF Compiler (MOFComp.exe) to 
add the classes to the WMI Repository.
1. Megírunk egy alkalmazást, abba beledobunk egy xml-t, amiben az összes provider
információ benne van, ezt dobhatjuk tovább pl. az Event Tracingnek.
Event Tracing Event Tracing for Windows (ETW) provides application programmers 
the ability to start and stop event tracing sessions, instrument an application to 
provide trace events, and consume trace events. Trace events contain an event 
header and provider-defined data that describes the current state of an application 
or operation. You can use the events to debug an application and perform capacity 
and performance analysis.
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Demo: Windows 7. Az Eventing és az Event Viewer fejlődéséről egy jó rövid 
összefoglaló: http://en.wikipedia.org/wiki/Event_Viewer

Az Xpath tutorial: http://www.w3schools.com/XPath/default.asp).
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Syslog – 80-as évek, Eric Allman, Sendmail részeként, később vette át a Unix közösség
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