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Abstract

By applying principles of conducting design science research, we have developed eight guide-
lines  for  log  management.  By  comparing  with  the  literature  on  log  management,  we  have
investigated the quality and relevance of the guidelines. We also investigated whether six of the
eight guidelines are relevant in the sense that they can be supported by software.

Sammanfattning

Genom att tillämpa principer för att bedriva forskning i  design science,  har vi tagit fram åtta
riktlinjer för en hantering av loggar. Genom jämförelse med litteratur om logghantering har vi
undersökt  kvalitet  och  relevans  hos  riktlinjerna.  Vi  har  även  undersökt  om  sex  av  de  åtta
riktlinjerna är relevanta i den meningen att mjukvara kan stödja dem.

Nyckelord / Keywords:
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Förord

När vi sökt efter litteratur om tidigare forskning av relevans för vårt arbete, har vi använt oss av
http://scholar.google.se/ som forskningsdatabas, men knappast alls av Web of Science. Dessutom
har vi kompletterat med att söka efter publicerade böcker på http://www.amazon.com.

Vi har genomgående använt Zotero som datorstöd för att ange och hantera våra referenser. Det
har inte alltid fungerat så enkelt och smidigt som vi skulle ha önskat, men har i slutändan ändå
varit till en god hjälp och förmodligen besparat oss en del tid och stress. Vi har följt det format
som beskrivs i  American Psychological Association (2010). Hur källor från internet ska anges,
återfinns på sidan 215 i APA-manualen. Hur referenser ska hanteras där författaren inte framgår,
återfinns på sidorna 183-84 och sidan 205 i samma manual.

Som ordbehandlare har vi använt Microsoft Word och LibreOffice Writer. Även det har vållat oss
huvudbry, inte minst sidnumreringen i LibreOffice som varit allt annat än enkel att förstå (och
som till råga på eländet verkar ha en bugg – när ett dokument sparas tar den bort en hel paragraf
som föregår en sidbrytning med återställd sidnumrering).

Vi vill tacka  Fredrik Hagberg, Finn Frisch, Mikael Boman, Tony Johansson,  Oscar Carlstedt,
Erik Ohlsson,  Pelle Elfström,  Jennie Brolin,  Linus Sunde, Andreas Westling, Petter Wichman,
Gustaf Palmqvist,  Catarina Jonneryd på Data Ductus i Uppsala. Tack också till  våra forskar-
kollegor vid institutionen som stöttat och hjälpt oss: Hafijur Mohammad Rahman, Franck Tétard
– samt vår handledare Fredrik Bengtsson.

http://www.amazon.com/
http://scholar.google.se/
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1.  Inledning

Denna inledning ger först en bakgrund till vårt arbete. Därefter ger vi en kort beskrivning av IT-
miljön hos vår uppdragsgivare,  följt  av problemformulering,  syfte  och forskningsfrågor,  samt
våra avgränsningar. Slutligen beskriver vi vårt upplägg av resten av uppsatsen.

1.1  Bakgrund

I en undersökning av Businessweek (2011) svarade 97% av företagen med en omsättning på över
100 miljoner dollar att de använder något slags verktyg för att analysera sin verksamhet. I många
fall handlar det om stora eller mycket stora datamängder, och big data har under de senaste 20
åren blivit ett allt vanligare begrepp inom näringslivet och i den akademiska världen.  Big data
används  för  att  beskriva  stora  och  ofta  komplexa  uppsättningar  data  vilket  i  sin  tur  kräver
avancerade tekniker för att hantera, lagra, analysera och visualisera data. Under 1990-talet när
begreppet big data myntades, användes statistiska metoder och data mining1 för att på olika sätt
hantera de data som samlats in. I och med webbens intåg på allvar i början på 2000-talet framkom
nya möjligheter att samla in data eftersom det nu gick att med hjälp av IP-adresser och cookies
hålla  reda  på  varje  unik  kund.  Chen,  Chiang,  & Storey  (2012)  beskriver  loggar  från  sådan
datainsamling som en guldgruva när det gäller att förstå kundernas behov och identifiera nya
affärsmöjligheter. En rapport från McKinsey Global Institute, Manyika et al. (2011), har förutspått
att  år  2018 kommer USA ensamt att  ha en brist  på 140 000 till  190 000 personer  med djup
analytisk förmåga inom big data – samt ett underskott om 1,5 miljoner data-kunniga chefer med
kunskap i att analysera stora mängder data för att fatta effektiva beslut.

Vi har genom att söka på internet hittat ett stort antal verktyg för hantering av loggar, vilket tyder
på ett tilltagande intresse för logghantering. Ett exempel på detta är Lurie, Andy (2014), som
listar inte mindre än 47 olika verktyg för hantering av loggar. Ett annat exempel är en rapport från
Gartner – Kavanagh, Kelly M. & Rochford, Oliver (2015), som utifrån vissa kriterier har gjort ett
urval av produkter som de undersökt i olika avseenden – och gett sina omdömen om. Dessa två
referenser ger emellertid inte ens tillsammans en komplett lista över alla loggverktyg som finns
att  tillgå  på  marknaden.  Exempel  på  produkter  som saknas  i  båda  nämnda  redogörelser,  är
VMwares vRealize Log Insight (som dock nämns i en kommentar på sajten med Andy Luries
bloggpost), Logpoint, och det relativt nystartade svenska Unomaly.

Loggdatas betydelse för att analysera vad som har hänt i ett IT-system är central för vårt arbete.
För att göra vår studie mer fokuserad har vi valt ut ett av de drygt 50 verktyg vi stött på. Vårt val
föll på  Splunk, som är ett av de fem verktyg som Gartner framhåller som ledande i en rapport
från  2015,  se  Kavanagh,  Kelly M. & Rochford,  Oliver  (2015).2 Vi  återkommer  till  Splunk i
kapitlen 4 och 5.

1  Enligt  Encyclopedia  Britannica  Online är  data  mining inom  ämnet  datavetenskap  även  känt  som
knowledge discovery  in  databases,  och  är  en  metod  för  att  upptäcka  intressanta  och  användbara  mönster
och samband  i  stora  datamängder.  Den  kombinerar  verktyg  från  statistik  och  artificiell  intelligens  (såsom
neurala  nätverk och  maskin-inlärning)  med  databashantering  för  att  analysera  stora  digitala  datamängder
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1056150/data-mining).
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1.2  Uppdragsgivaren

Loggning av fel och andra händelser är en central funktion i de flesta moderna IT-system och
användning av loggar tycks öka snarare än minska.  Vår uppdragsgivare, företaget Data Ductus,
hanterar på uppdrag åt en av sina kunder i Uppsala en virtuell miljö bestående av ett stort antal
servrar (enligt uppgift ca 380) som används för bland annat applikationer som företaget utvecklat
för den aktuella kunden. De flesta av dessa applikationer genererar loggar som innehåller mycket
information. Om en användare exempelvis loggar in i ett system via en applikation, så skrivs det
ett meddelande om det i loggen –  även om inga som helst problem uppstod, utan användaren
agerade och systemet fungerade precis som avsett. Det är inget konstigt med det, utan tvärtom
typiskt för hur den här typen av system brukar byggas.  Den stora datamängden skapar  dock
utmaningar för alla som på något sätt vill ta hjälp av loggarna för att informera sig om vad som
har hänt i systemen. Det kan handla om att något fel uppstått eller att något annat oväntat har
inträffat. De applikationer vi har tittat på har utvecklats enligt en standardiserad arkitektur som
omfattar exempelvis struktur för övervakning och logghantering. Detta innebär att loggning för
de aktuella systemen sker på ett enhetligt sätt.

Den av applikationerna som genererar mest loggdata har under 18 månader (från och med 2014-
04-11 till och med 2015-12-10; under 609 dagar) i genomsnitt loggat ca 84 000 rader per dag,
motsvarande  nästan  exakt  en  loggrad  per  sekund,  och  en  daglig  datamängd  om ca  22  MB.
Sammanlagt innehåller denna loggfil drygt 51 miljoner rader motsvarande ca 13,5 GB.

1.3  Problemformulering

Användandet av ett mjukvaru-verktyg för att generera och hantera loggar kan vara helt avgörande
för att uppmärksamma händelser i loggarna – och för att kunna reagera på sådana händelser på ett
adekvat sätt. Alternativet att inte använda ett sådant verktyg är många gånger att inte reagera alls
på loggarna. Eller så får loggarna hämtas och genomsökas manuellt, exempelvis med hjälp av en
vanlig text-redigerare.

I den befintliga arkitektur som Data Ductus baserat utvecklingen av ovan nämnda system på, har
varje applikation en databas där applikationens data sparas. Typiskt sett sparas även alla loggdata
till en tabell i denna databas, det vill säga till samma skarpa databas till vilken applikationens alla
övriga data lagras. Detta är arkitekturmässigt inte en optimal lösning, eftersom loggdata på detta
sätt kan komma att störa produktionsmiljön bland annat för att databasen blir avsevärt mycket
större än den skulle bli om loggarna i stället sparades på annat ställe. Att varje applikation sparar
sina egna loggar lokalt på sin egen server gör det också svårare att på ett samlat sätt övervaka
systemen.  Redan  idag  finns  en  enhetlig  struktur  för  att  övervaka  respektive  systems  loggar
implementerad, vilket innebär att fel i loggar kan resultera i larm som kan åtgärdas av system-
eller drifttekniker. Uppdragsgivaren gör dock bedömningen att motsvarande övervakningslösning

2  De övriga fyra är  IBM  Security/QRadar,  HP/ArcSight,  Intel Security (produkten heter  McAfee  Enterprise
Security Manager), och LogRhythm. År 2014 fanns även Tibco:s LogLogic på listan. I sammanhanget anser vi
att även trion Elasticsearch, Logstash & Kibana förtjänar ett omnämnande, trots att det verktyget såvitt vi vet
aldrig varit med på Gartners lista.
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mot en centraliserad lösning för loggdata skulle förenkla förvaltningen av loggarna (och därmed
även av systemen).

En betydligt effektivare lösning vore att systemens alla olika loggar skickas till en och samma
centrala server. På den servern kan då en enda stor databas hantera loggarna från  alla de olika
systemen. Resultatet blir en “renare” arkitektur i produktionsmiljön. Dels befrias applikationerna
(de olika systemen) från att spara sina loggar i en lokal databas, vilket torde minska risken för
driftstörningar.  Och  dels  underlättas  övervakningen  av  loggarna  om  all  loggdata  sparas  för
inläsning i ett analysverktyg på en och samma centrala server.

1.4  Syfte och forskningsfrågor

Vårt syfte är att undersöka hur loggdata bör hanteras för att bli så användbara som möjligt, samt
hur  mjukvara  kan  stödja  det.  Vilka  riktlinjer  är  väsentliga  för  en  god hantering  av  loggar?3

I vilken mening är riktlinjerna relevanta?

1.5  Avgränsningar

Vår första forskningsfråga – om riktlinjer som är väsentliga för en god hantering av loggar – ska
inte uppfattas som att ambitionen nödvändigtvis är att finna de allra mest väsentliga riktlinjerna,
men däremot att finna riktlinjer som är av väsentlig betydelse för daglig drift och övervakning av
en IT-miljö.

Vår andra forskningsfråga – om relevansen hos de riktlinjer vi hittar – handlar om hur praktiskt
användbara de är, med visst fokus på om riktlinjerna kan stödjas av mjukvara.

I ett underavsnitt till kapitlet Teori om hantering av loggar redogör vi närmare för den litteratur
inom vårt problemområde som vi har studerat. En stor del av den litteraturen har ett starkt fokus
på säkerhet i IT-systemen, såsom att använda loggar som en hjälp för att upptäcka eventuella
intrång, ofta benämnt intrusion detection. I den IT-miljö vi har studerat är säkerhet ett väsentligt
krav, men förutom grundläggande krav såsom att all nätverkstrafik bör krypteras, har vi valt att
inte fördjupa oss i säkerhetsfrågor. Vi fokuserar i stället på användning av loggdata för felsökning
om något oavsiktligt har inträffat. Vi har även gjort avgränsningar vad gäller våra egna tester av
det loggverktyg vi valt att studera – Splunk Enterprise – exempelvis har vi inte testat överföring
av data från en server till en annan.4 Vi har begränsat oss till att studera loggar som läses in från
fil, och har därför avstått från inläsning från exempelvis databas.

3 Detta bör förstås som en generell formulering. Förutsatt att mjukvarustöd används, kan denna fråga alternativt
formuleras som “Vilka egenskaper behöver ett loggverktyg ha för att åstadkomma en god hantering av loggar?”

4 I Splunk används en typ av instans som kallas forwarder för överföring av loggdata över nätet. Mer om det i
kapitel 5.
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1.6  Disposition

I kapitel 2 redogör vi för den Metod vi valt, samt hur vi har gått tillväga.

I kapitel 3, Teori om hantering av loggar, presenterar vi den enligt oss mest relevanta litteraturen
för vårt område, samt vilka tidigare erfarenheter som finns att hämta därifrån. Den litteraturen
utgör teoribasen för vårt arbete, som vi använder för att utvärdera kvaliteten hos de riktlinjer vi
hittar.

I kapitel 4, Splunk, ger vi en kort introduktion till den programvara vi valt att studera.

I kapitel 5,  Empiri, redogör vi närmare för den empiriska basen för vår undersökning. Vi har i
huvudsak använt tre kategorier av empiriska källor. Den första kategorin är intervjuer som vi
gjort på Data Ductus. Den andra kategorin är dokument, främst i form av användarmanualer för
Splunk Enterprise. Och den tredje kategorin är de observationer vi gjort när vi testat Splunk.

I kapitel 6 gör vi en Analys av vårt empiriska material.

I kapitel 7 slutligen, redogör vi för vilka Slutsatser vi drar, och för en diskussion kring detta.
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2.  Metod

I  det  här  kapitlet  resonerar  vi  om hur  vi  ser  på  vårt  arbete  ur  metodologisk  synvinkel. Det
inkluderar  forskningsstrategi,  metod för insamling av data,  metod för analys  av data,  och en
beskrivning av hur vi har gått tillväga.

2.1  Forskningsstrategi

Vi  har  använt  design  science5 som metodologisk  ansats.  I  forskning  om informationssystem
används  enligt  Hevner,  March,  Park,  &  Ram  (2004)  i  huvudsak  två  paradigm,  den
beteendevetenskapliga  (behavioral science)  och  design  science.  Design  science syftar  till  att
skapa nya innovativa lösningar i form av artefakter för att på så sätt reducera människors och
organisationers tidigare begränsningar. Detta görs genom att skapa artefakter och sedan bedöma
hur dessa löser de problem som identifierats, ibid, abstract.

Vaishnavi & Kuechler (2012) har skrivit och lagt upp en uppsats publikt på internet med avsikten
att  delge användbar information om förståelse, genomförande, utvärdering och publicering av
forskning i design science. De anför fem faser som de menar finns i varje cykel. Vi återger dessa
fem faser i avsnitt 2.4 och beskriver i avsnitt 2.5 hur vi har gått tillväga i var och en av faserna.

I en klassisk publikation menar March & Smith (1995) att forskning inom informationsteknologi
(IT) måste ta sig an de uppgifter som dess praktiska utövare möter. De tar fram ett ramverk i två
dimensioner för sådan forskning, där den första dimensionen i ramverket baseras på produkter
(research  outputs)  eller  artefakter  som  forskning  i  design  science skapar:  konstruktioner,
modeller, metoder och instansieringar, ibid s. 255-56.

 Konstruktioner (Constructs / concepts)

Konstruktioner utgör en lista av begrepp inom ett område. De bildar en begreppsapparat
för  att  beskriva  problem och ange lösningar  inom området.  De utgör  facktermer  och
gemensam kunskap inom ett ämne. Sådana konstruktioner kan vara strikt formella som i
semantisk datamodellering (såsom enheter, attribut, relationer, identifierare, villkor), eller
informella som i samarbete människor emellan (konsensus, delaktighet, tillfredsställelse).
Ibid, s. 256.

 Modeller (Models)

En modell är en uppsättning förslag som uttrycker relationer mellan konstruktioner, och
utgör  en  representation  av  påståenden  om  problem  och  deras  lösningar.  Författarna
nämner Entity-Relationship6 (ER-modellen) som exempel. Ibid, s. 256.

5 Trots att vi skriver på svenska, använder vi det engelska begreppet design science. Skälet är att vi inte känner
till  någon svensk  översättning  som används inom disciplinen.  Begreppet  design and creation förekommer
också i engelsk-språkig litteratur, och det betraktar vi som synonymt med design science.

6 Inte heller för den har vi någon lämplig svensk översättning.
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 Metoder (Methods)

En metod är en uppsättning steg som använder konstruktioner och en modell för att lösa
en uppgift. Som exempel på metoder nämner författarna dels algoritmer som används för
att hantera och manipulera datastrukturer, och dels metoder för systemutveckling. Ibid, s.
257.

 Instansieringar (Instantiations)

En instansiering  realiserar  en  artefakt  i  en IT-miljö  och bygger  på  att  konstruktioner,
modeller och metoder fungerar tillsammans. Instansieringar demonstrerar genomförbarhet
och effektivitet hos de modeller och metoder som de innehåller. Ibid, s. 258.

De riktlinjer för god logghantering som vi tar fram kan antingen ses som att vart och ett av dem
utgör en metod i ovanstående mening – eller att de tillsammans utgör en modell. Oavsett synsätt
är  det  de  riktlinjerna  som  utgör  vår  artefakt  –  vårt  bidrag  till  forskarsamhället,  vilket  vi
återkommer till i avsnitt 2.5.

Den andra dimensionen som March & Smith (1995) tar upp baseras på huvudtyper av verksamhet
inom  naturvetenskaplig  forskning  såväl  som  inom  design  science:  att  bygga,  utvärdera,
teoretisera, och motivera. Vi menar att Vaishnavi & Kuechler (2012) på ett förtjänstfullt sätt har
vidareutvecklat den andra dimensionen, vilket vi återkommer till i avsnitt 2.4.

2.2  Insamling av empiriskt material

Som underlag för det empiriska materialet har vi använt intervjuer, dokument och observationer.

För att få en bakgrund kring hur en verksamhet hanterar loggar, och för att samla in kriterier för
bedömning av loggverktyg, gjorde vi ostrukturerade intervjuer och en semi-strukturerad intervju
med personer på Data Ductus. Med ostrukturerad intervju avser vi att intervjuarens roll är att
introducera ett ämne som den intervjuade kan prata fritt om. I vår semi-strukturerade intervju
ställde vi frågan om vilka kriterier Data Ductus använder för att bedöma mjukvara för hantering
av loggar. I en uppföljande intervju bad vi att få dessa kriterier mer utvecklade och motiverade.

Vi laddade ner dokument i form av användarmanualer från  Splunks  hemsida. Dessa dokument
existerade innan vi inledde vår forskning. De är officiella dokument utgivna av företaget Splunk
Inc. och vänder sig till alla användare av deras produkter.

Vi gjorde observationer i samband med egna test av loggverktyget Splunk Enterprise.

2.3  Analys av empiriskt material

Vårt empiriska material tillämpat på de forskningsfrågor vi ställt lämpar sig väl för kvalitativ
analys snarare än kvantitativ analys. Vårt mål med att analysera svaren från den semi-strukturella
intervjun har varit att finna väsentliga riktlinjer för hantering av loggar. Vårt mål med analyser av
manualerna och tester på Splunk Enterprise har varit att söka svar på om loggverktyget uppfyller
ett visst kriterium eller inte.
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Vi har därvid analyserat materialet tämligen fritt efter eget omdöme utan att använda oss av några
särskilda metoder för kvalitativ analys. I en hänvisning till Lee (1999) framhåller Hevner et al.
(2004), s. 88, att en överbetoning på stringens inom beteendeforskning i informationssystem ofta
har skett på bekostnad av relevans för densamma. Vårt val att inte använda metoder för kvalitativ
analys kan vi därmed motivera med stöd av litteratur i design science.

2.4  Generell metodik

Med hänvisning till Takeda, Veerkamp, & Yoshikawa (1990) presenterar Vaishnavi & Kuechler
(2012) en modell i deras  Figure 3 och  Figure 5. I texten närmast efter  Figure 5 utvecklar de
närmare de fem steg eller faser som de räknar in i en cykel inom forskning i  design science.
Dessa är: medvetenhet, förslag, utveckling, utvärdering, slutsats.

 Medvetenhet om ett problem (Awareness of Problem)

En medvetenhet om ett intressant problem kan komma från flera olika källor såsom ny
utveckling inom motsvarande bransch eller från en referens inom disciplinen. Utgången
av denna fas är en formell eller informell idé om en ny forskningsinsats.

 Förslag (Suggestion)

Förslagsfasen följer direkt på idén i medvetenhetsfasen som den har en nära koppling till.
Den mynnar ut i en preliminär design. Förslagsfasen är ett i grunden kreativt steg där ny
funktionalitet föreslås baserat på en sammansättning av befintliga eller nya element.

 Utveckling (Development)

Den preliminära nya designen implementeras i denna fas. Genomförandet i sig kan vara
mycket enkelt och behöver inte innebära någon nyhet utöver vad som är gängse för den
givna  artefakten.  Det  nya  ligger  primärt  i  den  idémässiga  utformningen,  inte  i  den
konkreta konstruktionen av artefakten.

 Utvärdering (Evaluation)

Efter att artefakten blivit konstruerad, utvärderas den enligt kriterier som kommit fram i
medvetenhetsfasen,  kriterier  som alltid förekommer indirekt men ofta även blivit  klart
uttryckta. Avvikelser från vad som är förväntat, såväl kvantitativt som kvalitativt, noteras
noggrant och måste ges en preliminär förklaring.

Utvärderingsfasen  innehåller  med  andra  ord  ett  analytiskt  delsteg  där  forskaren  gör
hypoteser om egenskaper hos artefakten.  I  design science är det ovanligt att en initial
hypotes helt bekräftas. I stället används lärdomarna från utvärderingen för att starta en ny
runda av förslagsfasen. De breda förklarande hypoteserna förkastas sällan, utan modifier-
as för att bättre stämma med de nya observationerna. Detta föranleder åter en ny design,
som ofta föregås av nya litteraturstudier utifrån vad som antyds av avvikelserna från det
teoretiskt förväntade.
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 Slutsats (Conclusion)

Denna fas utgör finalen i en forskningsinsats. Typiskt är den ett resultat av designen blivit
”tillräckligt bra” trots att det fortfarande finns avvikelser i artefaktens egenskaper från
förutsägelser av de flera gånger reviderade hypoteserna.

Resultatet av ansträngningen sammanställs och skrivs ned i denna fas, och den kunskap
som vunnits  i  arbetet  kategoriseras  som antingen befästa  lärdomar  som kan tillämpas
upprepat, eller som lösa trådar – avvikelser som trotsar förklaringar och som mycket väl
kan tjäna som föremål för ytterligare forskning.

2.5  Hur vi har gått tillväga

I det här avsnittet utgår vi från de fem faser som föreslagits av Takeda, Veerkamp, & Yoshikawa
(1990) och Vaishnavi & Kuechler (2012). Vi redogör därvid punktvis för hur vi har gått tillväga i
vårt specifika fall.

 Medvetenhet om ett problem

Vår kännedom om att det fanns förslag på att förbättra logghanteringen hos Data Ductus
uppstod  i  samband  med  en  sonderande  intervju  med  Fredrik  Hagberg  och  Andreas
Westling drygt en månad innan vi påbörjade vårt egentliga arbete.

För att få fördjupad kunskap om hur Data Ductus hanterar loggar i dagsläget gjorde vi
ostrukturerade  intervjuer  med  Oscar  Carlstedt  på  driftavdelningen,  systemutvecklare
Andreas Westling, och med Fredrik Hagberg, som är leverans-ansvarig för utveckling och
förvaltning på Data Ductus kontor i Uppsala. Dessa intervjuer gav oss en uppfattning om
hur Data Ductus hanterar loggar idag. Alla tre har beskrivit att verksamheten hanterar
loggar lokalt från varje system, vilket försvårar en effektiv analys av dem. De uttryckte en
önskan om att centralisera logghanteringen så att det blir lättare att bland annat korrelera
information från olika system och att  över huvud taget kunna hantera loggarna på ett
enklare och mer effektivt sätt.

Parallellt med intervjuerna genomförde vi teoristudier för att bilda oss en uppfattning om
vad litteraturen säger om vilka problem som finns vid hantering av loggar.

 Förslag

I en semi-strukturerad intervju med Fredrik Hagberg kom det fram vilka  kriterier han
använder för att bedöma ett loggverktyg. Denna lista med kriterier använde vi för att göra
ett första utkast på en lista över riktlinjer för god logghantering.

 Utveckling

Listan över riktlinjerna för logghantering utgör vår artefakt.  Vi utvecklade riktlinjerna
genom att bearbeta formuleringarna i dem. Två av de dåvarande kriterierna handlade om
gallring av loggdata, och vi insåg att vi kunde slå ihop dem och behandla dem som ett
enda kriterium. I en uppföljande intervju med Fredrik Hagberg fick vi en rikare bild av
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varför dessa kriterier är väsentliga för Data Ductus. Vi följde upp dels genom att jämföra
med vad litteraturen säger  om hantering av loggar,  dels  genom att  göra tester  i  logg-
verktyget Splunk Enterprise för att se om kriterierna kan stödjas av mjukvara. Jämförelsen
med litteraturen och testerna i loggverktyget tvingade oss att tänka igenom kriterierna,
vilket föranledde två nya riktlinjer som mer har karaktären av hur data bör loggas i en
applikation.

 Utvärdering

Vi har utvärderat våra riktlinjer i två avseenden. Dels har vi utvärderat kvaliteten i riktlinj-
erna – främst genom att jämföra med vad motsvarande litteratur säger om dem, dels har vi
utvärderat  relevansen i kriterierna7 genom att undersöka om någon mjukvara kan stödja
dem – om de i den meningen är praktiskt användbara och inte enbart teoretiska konstruk-
tioner till tveksam nytta.

 Slutsats

Genom att vi har arbetat med riktlinjerna under lång tid har de fått en slutlig utformning.
I kapitel 7 för vi en diskussion kring detta och presenterar våra slutsatser och hur vi ser på
lösa trådar som kan tjäna som inspiration för fortsatt forskning.

7  När vi talar om riktlinjer som  kriterier,  syftar  vi  på de riktlinjer som kom fram i intervjun med Fredrik
Hagberg. De senare två tillkommande riktlinjerna handlar båda om generering av loggdata, och för dem är det
inte meningsfullt att tala om mjukvarustöd på samma sätt.
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3.  Teori om hantering av loggar

I det här kapitlet redogör vi för teoretiska grunder för vårt arbete. Utgångspunkt har i huvudsak
varit litteratur som vi bedömt som relevant inom området.

Chuvakin, Schmidt, Phillips, & Moulder (2013), s.  31, definierar en logg som  en samling av
dokumenterade händelser.8 Loggar genereras av exempelvis programvara, operativsystem, och
komponenter i nätverks infrastruktur, ibid, s. 32. Författarna tar upp fyra typer av loggar som de
menar att nästan alla loggkällor ger upphov till, ibid, s. 33. Den första typen är säkerhetsloggar,
som är inriktade på att upptäcka och reagera på attacker, sabotageprogram (malware), datastöld
och andra säkerhetsfrågor. Den andra typen är operativa loggar, som syftar till att ge användbar
information till systemoperatörer såsom att meddela misslyckanden och förhållanden som kan
åtgärdas.  Den  tredje  typen  är  loggar  som  har  till  uppgift  att  uppfylla  lagstadgade  krav
(Compliance logs),  som ofta  överlappar  med säkerhetsloggar,  eftersom regleringar  allmänt  är
skrivna  för  att  förbättra  säkerheten  för  system  och  data.  Den  fjärde  typen,  slutligen,  är
applikations-loggar med det speciella syftet att underlätta felsökning för systemutvecklare.

3.1  Litteratur om tidigare erfarenheter av loggning

Ruffin (1995) definierar en logg som ett lagringsställe för vilket information kan läggas in endast
sist i loggen, typiskt sett en vanlig fil där data lagras sekventiellt genom att läggas till i slutet av
filen. När ett problem uppstår i systemet (till exempel ett fel eller ett intrång), kan loggen läsas
för att  hitta källan eller för att agera på den händelse som inträffat.  I  sin sammanfattning tar
Ruffin (1995) upp ett antal områden för användning av loggar: bland annat säkerhet (security),
övervakning  i  realtid  (concurrency  control),  återstart  av  kraschat  system  (failure  recovery),
övervakning av transaktioner  (update  atomicity),  och  att  bibehålla  historik  för  att  möjliggöra
felsökning (keeping histories).

Satyanarayanan,  Kistler,  Kumar,  &  Mashburn  (1992)  redogör  för  sina  erfarenheter  av  ett
distribuerat  system,  och  menar  att  dessa  erfarenheter  är  särskilt  värdefulla  eftersom de  inte
startade med några förutfattade föreställningar  om lämpligheten i  att  använda loggning.  Från
början hade de inte ens tänkt på att göra det, utan det var något som växte fram först när de
började designa systemet på en mer detaljerad nivå. Att loggning visade sig så användbart, ser de
som ett övertygande bevis för dess värde vid implementationen av ett system. De menar utifrån
sina  erfarenheter  av  ett  specifikt  distribuerat  system att  loggning bör  vara  en  av  de  främsta
tekniker som en systemarkitekt bör ha i åtanke vid implementering av ett distribuerat system.

På ett  liknande sätt  ser Satyanarayanan, Steere,  Kudo, & Mashburn (1992) loggning som ett
kraftfullt och mångsidigt verktyg för felsökning (debugging) i komplexa distribuerade system. De
framhåller att problem som uppstår i sådana system ofta är icke-deterministiska och svåra att
reproducera.9

8 A log is a collection of event records.

9 Med “distribuerad” avser vi en installation på minst två servrar, som kommunicerar med varandra över något
nätverks-protokoll – företrädesvis TCP/IP.
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3.1.1  Vanliga misstag vid loggning
Kapitel 14 i Chuvakin et al. (2013) ger en guide om sex vägledande råd vid loggning, som de
kallar  “lagar” (Logging Laws); och för sex vanliga misstag med tillhörande vägledning om vad
som kan göras för att undvika dessa misstag. De sex vanliga misstagen är:

1. Att inte logga över huvud taget, eller att logga för litet, samt att detta eventuellt upptäcks först
när det är ”för sent”.

2. Att inte titta i loggarna för att söka information. Loggarna i sig är endast ett medel för att uppnå
ett mål – att veta vad som är händer i IT-miljön, att kunna agera på dessa händelser, och om
möjligt förutsäga vad som kommer att hända senare. En proaktiv attityd till loggarna kan vara en
hjälp för att bättre inse värdet av befintliga nätverk, dessas säkerhet och systemens infrastruktur.

3. Att loggdata sparas alltför kort tid, vilket medför att loggdata saknas när de behövs som mest.
Men  att  de  spara  loggarna  alltför  länge  kan  också  vara  ett  misstag;  –  dels  kan  det  finnas
lagstadgade krav både vad gäller innehållet i loggarna och hur länge de sparas – dels kan det
medföra ökade kostnader för datalagring.10

4. Att prioritera fel när det gäller vad som ska loggas. Författarna ger ett förslag i sex delpunkter
på  hur  man  kan  gå  tillväga  för  att  lösa  frågan  om  prioritering  av  loggdata:
A). Logga  allt. B) Behåll  det mesta. C) Analysera  tillräckligt. D) Sammanfatta och rapportera
från en delmängd. E) Övervaka några typer av händelser. F) Agera på ett fåtal av dem.

5. Att förbise applikations-loggar. Avsaknaden av gemensamma standarder för loggning och även
vägledning  om  loggning  för  mjukvaruutvecklare  kan  leda  till  många  utmaningar  med
applikationsloggar, som att det loggas för mycket eller för litet.

6. Att bara söka efter typer av logghändelser som redan är kända problembarn. Författarnas råd
för att undvika detta misstag är att använda en mer förutsättningslös attityd – att låta tala för sig
självt. Med det avser de användning av  data mining, se fotnot i avsnitt 1.1. Hela kapitel 11 i
boken ägnas åt detta område.

Tredje lagen förekommer två gånger, dels som Law 3 – Law of Monitoring, och dels som Law 3
– Law of Availability, och det är för oss oklart om författarna avsåg samma lag i två tappningar,
eller om det helt enkelt är ett korrekturfel. Vi har valt den senare tolkningen, och behandlar dem
därför som två olika lagar.

3.1.2  Guide för loggning
Den guide med vägledande råd vid loggning (Logging Laws) som återfinns i Chuvakin et al.
(2013) förefaller vara inspirerad av Ranum (2004), sidorna 232-235, och de inleder med att återge
dennes fyra ”lagar” om loggning. De sex lagar de sedan själva för fram, överlappar dock endast
delvis med Ranums fyra lagar. De sex råden – eller tankeställarna – är:

10 Den logg hos Data Ductus som vi nämner i sista stycket i avsnitt 1.2 har tillåtits bli så stor att det blivit ett
problem. En påtaglig ”kostnad” i det fallet är att loggens storlek gör det mycket tidsödande att söka i den, vilket
i sig gör loggen betydligt mindre användbar än den annars skulle kunna vara.
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1. Vad ska samlas in? (Law of Collection). Samla inte in loggdata som du aldrig tänker använda.
Därav följer också – i den mån det kan styras – att inte heller generera loggdata som du aldrig
har för avsikt att använda.

2. Vilka data ska behållas? (Law of Retention). Behåll loggdata så länge det är tänkbart att de kan
användas – eller längre om det finns lagar eller regler som kräver det.

3. Vad ska övervakas? (Law of Monitoring). Logga så många händelser som möjligt, men larma
bara på de händelser det finns anledning att agera på (vilket är så få händelser som möjligt). Här
vill vi nämna Ranums andra ”lag”, som lyder: Antalet gånger en ointressant händelse inträffar är
i sig intressant.11 Eller som vi själva gärna vill formulera det: En ointressant händelse kan vara
högst intressant. Det kan nämligen finnas anledning att larma på att en händelse som är förväntad
uteblir, vilket vi återkommer till i avsnitten 5.2.6 och 5.6.6.

Ett tillägg till denna punkt. På sidan 292 skriver författarna att loggar bör övervakas regelbundet
(visuellt), och att vissa loggar bör övervakas dagligen.12

4. Vad behöver vara tillgängligt? (Law of Availability). Förvisso är det viktigt att samla in och
analysera loggdata, så att det blir tillgängligt för framtida undersökningar. Men det finns ingen
anledning  att  göra  loggnings-  eller  övervakningssystem  mer  tillgängliga  än  verksamhetens
affärskritiska system. Fokusera på kärnverksamheten, inte på loggarna.

5. Loggdata och säkerhet. (Law of Security). Betala inte mer för att skydda loggdata än för att
skydda affärskritiska data. Loggar kan verkligen vara värdefulla – i vissa fall rentav anses höra
till kärnverksamheten – men de flesta företag kan enkelt peka på data som är mer värdefulla än
loggarna.

Av det skälet är det få organisationer som faktiskt väljer att kryptera loggdata. Vissa nöjer sig
med en metod för att säkerställa att loggdata inte manipulerats. Andra föredrar att använda sig av
stränga åtkomstkontroller.

Ett  tillägg  till  denna  punkt.  Säkerhet  i  samband  med  loggdata  handlar  ofta  om att  begränsa
tillgången  till  känsliga uppgifter.  I  kapitel  18,  under  rubriken  Säkerhetsaspekter (Security
Considerations) rekommenderar författarna att undvika att logga all typ av information som kan
användas för att identifiera en enskild person, och de ger en rad olika exempel på det: lösenord,
personnummer, födelsedatum, telefonnummer, fullständigt namn, kreditkortsnummer, körkorts-
nummer,  genetisk  information,  information  om  försäkring,  alla  slags  identifieringsnummer,
biometrisk information.

6.  Ständiga  förändringar  i  IT-miljön.  (Law of  Constant  Changes).  Loggkällor,  loggtyper  och
loggmeddelanden ändras ständigt. Det är användbart att dokumentera varje steg i logghanteringen
och se till att den är aktuell – från det att loggen genereras till den slutliga lagringen.

11 The number of times an uninteresting thing happens is an interesting thing.

12 Logs should be regularly reviewed; specific logs should be reviewed at least daily.
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3.1.3  Begreppet SIEM
Förkortningen SIEM –  Security Information and Event Management – har blivit ett vedertaget
begrepp inom logghantering Hernandez (2010).  SIEM är  i  sig  en sammanslagning av de två
begreppen SIM – Security Information Management – och SEM – Security Event Management.

SEM är  fokuserat  på  övervakning i  realtid  eller  nära  realtid,  på  korrelationer  och  analys  av
händelser i ett system. Dessa händelser eller varningar kan ha genererats av något system som har
till uppgift att övervaka nätverket, till exempel en brandvägg eller en applikation för upptäckt av
intrång (intrusion detection system).

SIM, å andra sidan, har haft fokus på analys av historisk information från loggfilen som stöd för
utredningar  och  rapporter.  De  underliggande  händelser  som används  av  SIM  är  typiskt  sett
samma händelser som för SEM – skillnaden är att de inte används i realtid. Centralt för SIM är
möjligheten att spara loggarna, att kunna söka och analysera händelser i loggarna, och att kunna
generera rapporter från händelsehistoriken..

De  mjukvaruprodukter  som  implementerar  lösningar  för  SIEM,  kombinerar  numera  ofta  de
funktioner som efterfrågas för SEM och SIM i en enda SIEM-lösning. De mest centrala delarna
som ingår i en SIEM-lösning handlar om insamling av data, aggregering av data, normalisering
av data, korrelation mellan händelser, att varna för händelser, rapportering och möjlighet att söka
igenom data.
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4.  Splunk

I det här kapitlet ger vi en kort introduktion till den programvara vi valt för våra tester.

Figur 1. Splunks fyra kärnprodukter.

Företaget Splunk Inc. i San Francisco har fyra kärnprodukter:  Splunk Enterprise,  Splunk Cloud,
Splunk Light, och  Hunk, se figur 1. Av dessa fyra har vi valt att studera en av dem – Splunk
Enterprise. För  enkelhets  skull  kommer  vi  i  fortsättningen  att  låta  ordet  Enterprise vara
underförstått.
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Figur 2. Splunk kan samla in data från en mängd olika källor.

Splunk samlar in olika sorters data från varhelst den genereras, både från fysiska, virtuella och
molnbaserade miljöer, se figur 2. Detta medför möjligheter att från en och samma plats söka,
övervaka och analysera data  från olika källor.  Övervakningen syftar till  att  undvika avbrott  i
driften och att vara en hjälp att snabbare felsöka problem och utreda incidenter som uppstått.

Med hjälp av Splunks sökspråk, Search Processing Language13, görs sökningar i data och genom
att  data korreleras från olika källor kan ökad förståelse erhållas för hur en IT-miljö fungerar.
Splunk hjälper  också  användaren  att  automatiskt  hitta  mönster  i  stora  datamängder.  Mer  om
Splunks sökspråk kommer i nästföljande kapitel, där vi även redogör för våra empiriska rön.

13 Splunks sökspråk är tämligen olikt SQL, och innehåller bland annat UNIX-liknande pipes. Vi återkommer i
kapitel 5 med exempel som visar hur söksträngar i Splunk kan se ut. Se vidare fotnoten sist i avsnitt 5.4.
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5.  Empiri

Vår empiriska bas består av intervjuer, dokument, och observationer. Från intervjuer har vi fått
förslag på egenskaper som bör finnas hos ett väl fungerande loggverktyg. Genom dokument i
form av användarmanualer och webbsidor, samt genom egna tester, har vi observerat hur Splunk
lever upp till dessa kriterier.

5.1  Intervjuer

I en ostrukturerad intervju har Fredrik Hagberg bland annat tagit upp den kundmiljö som ansetts
vara relevant för vårt arbete, inklusive de av Data Ductus egenutvecklade system som levererats
till  den  aktuella  kunden.  Fredrik  har  beskrivit  att  man  i  många  år  arbetat  efter  en
standardarkitektur14 som även  innehåller  en  enhetlig  modell  för  hur  loggar  och  övervakning
hanteras. Han menar att det är en fördel att applikationerna har utvecklats på ett enhetligt sätt då
det  förenklar  i  förvaltning  och  underlättar  den  dagliga  driften.  Den  enhetliga  modell  som
tillämpas för loggarna underlättar bland annat felsökning och kontroller vid exempelvis kritiska
bearbetningar.

En möjlig felkälla i produktionsmiljön är att loggdata kontinuerligt byggts på i de olika systemens
databaser. Loggarna har för vissa system blivit  så stora att de blivit  svåra att hantera.  Denna
felkälla skulle kunna minskas om systemen befriades från ansvaret för att hantera loggdata. Ett
annat  syfte  med  centraliserad  loggning  är  att  åstadkomma  effektivare  rutiner  vad  gäller
exempelvis gallring. Målet är att ersätta sådana rutiner i vart och ett av systemen med en samlad
hantering och konfiguration på ett enda ställe – exempelvis i ett loggverktyg.

Vi ställde följande fråga till Fredrik Hagberg: Vilka är era kriterier för god logghantering?

I nästa avsnitt redogör vi för vad vi anser vara de väsentligaste punkterna som kom ut av denna
fråga.

5.2  Kriterier för hantering av loggar

Det  finns  hos  Data  Ductus  önskemål  att  effektivisera  förvaltningen  av  IT-miljön  genom att
centralisera hanteringen av loggdata, vilket antas förutsätta något loggverktyg som är lämpligt för
ändamålet. I vart och ett av följande underavsnitt, utvecklar vi vad Fredrik Hagberg anfört som
önskvärd egenskap hos ett sådant verktyg avseende kravbilden på en övergripande nivå för ett
system med central loggning. Varje sådan önskvärd egenskap utgör då även ett kriterium för vad
ett loggverktyg bör uppfylla för att fungera väl i den befintliga IT-miljön.

I avsnitt 5.6 återkommer vi till dessa kriterier, och undersöker där hur  Splunk förhåller sig till
dem. I kapitel 6 återkommer vi till  dem igen med en analys av dels kriterierna, och dels hur
mjukvara kan stödja uppfyllandet av dem.

14 Arkitekturen är baserad på bland annat .NET, C# och SQL-server.
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5.2.1  Loggarna ska vara sökbara
Loggarna ska vara sökbara i efterhand. Den dagliga driften behöver ha en effektiv modell för att
hantera incidenter. En vanlig kontroll vid incidenter är att söka i loggdata för att nå förståelse om
vilket problem som uppkommit i den aktuella applikationen. Men även i andra sammanhang kan
loggdata behöva granskas. Vissa typer av bearbetningar är kritiska, exempelvis mer komplexa
årsomställningar  av  system.  Då  behöver  loggdata  granskas  för  att  bekräfta  att  resultatet  av
bearbetningen blev den avsedda. Att motsvarande loggdata då är sökbara och lättillgängliga för
dem som arbetar i förvaltningen utgör ett viktigt kriterium.

5.2.2  Sökning ska vara möjlig per system
Sökning ska vara möjlig per system. Efter att loggdata lästs in centralt ska det inte råda någon
tvekan om från vilket system respektive loggpost kommer, och det ska vara enkelt att göra en
sökning för ett specifikt system som är av intresse, eftersom detta är det vanligaste scenariot.

5.2.3  Logghändelser ska kunna sökas per kategori
Logghändelser ska kunna sökas per kategori – såsom varningar, information och regelrätta fel. En
vanlig sökning i befintlig loggdata är att söka endast efter kategorin ERROR eller att titta endast
på de två kategorierna ERROR och WARNING tillsammans.

5.2.4  Gallring av loggdata
Gallring av loggdata bör kunna göras efter olika lång tid för olika applikationer. Loggdata blir för
vissa  applikationer  ganska  omfattande  och  önskemålet  är  inte  spara  mer  än  vad  som  är
nödvändigt. För vissa applikationer är lagring i endast några få dagar fullt tillräckligt, medan det
för andra krävs att loggdata lagras i flera år. Hur lång tid loggarna sparas bör även kunna ställas
in  per  kategori,  exempelvis  att  behålla  varningar  och  regelrätta  fel  en  längre  tid  än  rena
informationshändelser.

5.2.5  Behörighet till loggarna
Behörighet  till  loggarna  bör  kunna ställas  in  beroende på  vilken  grupp en  användare  tillhör.
Funktionalitet för säker autentisering av användare behöver finnas, då olika grupper av användare
behöver ges olika nivå av tillgång till loggdata. Vissa system har känsliga data i sin logg varför en
modell för auktorisering behövs där det går att styra behörighet åtminstone på den nivån att en
specifik användargrupp får eller inte får tillgång till loggarna för ett visst system.

5.2.6  Övervakning av överföringen
Övervakning av överföringen av loggdata från lokala applikations-servrar till det centrala logg-
verktyget  är  angelägen,  och  larm  behöver  utlösas  om  överföringen  upphör.  Tillgången  till
loggdata  är  i  många  fall  viktig  och  det  behöver  då  säkerställas  att  inte  data  förloras.  Om
överföringen av loggdata till den centrala loggservern upphör att fungera måste verktyget därför
larma om detta.
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5.3  Dokument om Splunk

För  att  förstå  hur  Splunk fungerar  har  det  varit  nödvändigt  att  läsa  användarmanualerna  för
verktyget. Dessa finns att tillgå på nätet – http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk är den
länk vi främst utgått ifrån. Vi har funnit inte mindre än 29 olika manualer i PDF-format som
förklarar  användningen av  Splunk ur olika aspekter.  Sidantalet  varierar  avsevärt  – från några
tiotal sidor till över 1 200 sidor – per manual. Vi kommer att hänvisa till ett urval av dessa. Två
manualer som kan vara en lämplig start för den som aldrig tidigare använt  Splunk, är Splunk
Overview (2015), och Splunk  Search Tutorial (2015). När vi påbörjade vår undersökning, var
6.3.1 den senaste versionen, som därför är den vi har hållit oss till.

Sidan https://answers.splunk.com innehåller inga manualer, men även den har vi besökt frekvent.
En bred introduktion till  Splunk ges i boken Carasso (2014) – skriven av Splunks chefsarkitekt
(Splunk’s Chief Mind) – som även finns att ladda ned gratis som PDF-fil.

5.4  Installation, uppstart och inläsning av data i Splunk

I  det  här  avsnittet  och  nästa  behandlar  vi  några  grundläggande  aspekter  av  det  praktiska
handhavandet av programvaran Splunk.

Figur 3. Splunk kan installeras som en full-lödig instans eller som en forwarder.

Vi har installerat verktyget på en enskild maskin för inläsning av loggdata från den lokala hård-
disken, vilket kan ses som det enklaste sättet att använda  Splunk, eftersom det inte involverar
någon kommunikation över nätverk.  Det finns två alternativa MSI-filer  för installation av en
instans, se figur 3. Skälet till  det har att göra med både funktionalitet och licenskostnad – en
forwarder kostar inget men innehåller endast de viktigaste funktioner som behövs för att skicka
data vidare till en mottagare, se manualen Splunk Forwarding Data (2015).

Det finns en särskild manual för installationen, Splunk Installation (2015), som även beskriver
den något mer komplicerade distribuerade varianten.
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Figur 4. Installation av Splunk – Local System eller Domain Account?

En  fråga  som  behöver  besvaras  vid  installation  i  Microsoft  Windows  är  vilken  typ  av
användarkonto som ska användas – det i Windows fördefinierade lokala kontot  Local System?
Eller ett skapat domänkonto som har åtkomst till alla maskiner i domänen? Se figur 4.

Denna fråga blir enklare att förstå om man vet att en distribuerad variant av Splunk typiskt sett är
sammansatt av tre olika typer av instanser, vardera med en specifik uppgift, se Splunk Distributed
Deployment (2015), s. 2:

1) datainsamling (forwarders), 2) indexering (indexers), och 3) sökning (search head).

Frågan om valet mellan  Local System eller  Domain Account avser datainsamling. Vårt mål har
varit  att  skapa  en  installation  som kan  ge  svar  på  vår  andra  forskningsfråga:  ”Hur  kan  en
mjukvara stödja säkerställandet av en god logghantering?” Bland annat av det skälet har vi valt
den enklare varianten Local System. I en produktionsmiljö finns det dock en hel del som talar för
att domänkonto kan vara att föredra, exempelvis om det finns önskemål om att kunna läsa loggar
direkt från en databas utan att först behöva konvertera loggen till en fil, se Splunk Blog (2013)15.

15 Sharepoint, SQL Server och remote WMI kräver alla att ett domänkonto används.
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Figur 5. Startfönstret efter inloggning i Splunk Web.

Det grafiska gränssnittet till Splunk kallas Splunk Web, och kan enkelt startas genom att öppna en
webbläsare med http://localhost:8000 i sökvägen, se Splunk Installation (2015), s. 41. I figur 5
visar vi startfönstret efter inloggning.

Till att börja med vill vi läsa in data, och klickar därför på Add Data.

Figur 6. Data kan läsas in i Splunk Web genom upload, monitor, eller forward.

I det fönster som då följer, Add Data, får användaren välja på vilket sätt data ska läsas in, se figur
6. Inläsning kan ske genom någon av metoderna upload, monitor, eller forward. Vi har använt oss
av monitor, som innebär att  Splunk hela tiden övervakar en hel mapp16 och läser in nya data så
fort de anländer – antingen dessa data kommer som nya rader i en redan befintlig fil eller i en helt
ny fil.

16 Alternativt kan man välja att låta Splunk övervaka en enskild fil.
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Figur 7. Data kan läsas in i Splunk genom att övervaka en fil eller en hel mapp.

Nästa steg i inläsningen är att ange vilken mapp som Splunk ska övervaka, se figur 7.

Figur 8. Inläsning från en viss datakälla kan göras till ett egen-skapat och namngivet index.

I steget efter kan användaren skapa och ange det index som data ska läsas in i, se figur 8.

Begreppet  index är centralt i  Splunk. Det första som händer efter att data lästs in är att dessa
indexeras vilket gör dem sökbara. I likhet med fallet med relationsdatabaser ska index förstås som
en teknik att  strukturera data  på ett  sätt  som gör att  det  går  snabbt  att  göra sökningar.  Men
därutöver ska varje index också förstås som en egen (del-)databas som innehåller data från en
specifik källa.  Vi återkommer till  detta på nästa sida,  och i avsnitt 5.6 där vi  undersöker hur
Splunk lever upp till de kriterier vi listar i avsnitt 5.2.
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Figur 9. Efter inläsning visar Splunk en sökning baserad på inlästa data.

När inläsningen är klar, visar Splunk automatiskt upp ett fönster med en sökning som är baserad
på de data som just lästs in, se figur 9. Det kan noteras att söksträngen är:

host="H-Schulze-Dell" index="idx-vlog-uk" source="C:\\Ductus\\vlog-UK\\*"

Orden host, index och source är fördefinierade nyckelord i Splunk, och att de tilldelats värden,
innebär att metadata kopplats till  varje loggrad i samband med indexeringen. Detta möjliggör
filtrering av  data  vid  sökningar.  Ordningen mellan  host,  index och  source spelar  ingen roll.
Citationstecknen kan utelämnas om inga mellanslag förekommer i host, index eller source. Det
kan vara naturligt  att  först  ange namnet  på loggservern,  host,  därefter  databasen,  index,  och
slutligen källan, source. I just det här fallet skulle resultatet av sökningen inte ändras om källan
"C:\\Ductus\\vlog-UK\\*" utelämnades,  vilket  beror  på  att  det  inte  finns  någon  mer  källa  i
indexet  "idx-vlog-uk". Om sökningen görs i samma  Splunk-instans som indexeringen, så finns
det endast en host, och då kan det vara naturligt att utelämna även den ur söksträngen.17

17 Den som är bekant med det för relationsdatabaser vanligt förekommande frågespråket SQL, Structured Query
Language, kan se att Splunks sökspråk SPL, Search Processing Language, skiljer sig ganska mycket från SQL.
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5.5  Loggdata för våra tester

5.5.1  Loggdata från Data Ductus

Figur 10. Exempel på loggdata liknande de som finns i Data Ductus' system.

Som en hjälp att genomföra vår undersökning mottog vi av vår uppdragsgivare en loggfil som så
långt  möjligt  är  menad  att  återspegla  skarpa  loggdata,  se  figur  10.  Den  aktuella  loggfilen
innehåller tolv timmars data motsvarande exakt 4001 rader. Eftersom de flesta systems loggar
byggs upp på liknande sätt, menar vi att denna enda loggfil kan antas vara representativ för hela
IT-miljön. I sökningen som visas i figur 9 har vi använt data från den loggfil som vi visar ett litet
utklipp av i figur 10.

5.5.2  Loggdata från Splunks hemsida

Figur 11. Loggdata för övningar finns att ladda ned från Splunks hemsida.

För några av testerna i avsnitt 5.6 behöver vi data från flera olika källor för att få svar på det vi
undersöker. Splunk erbjuder på sin hemsida loggdata för just sådana övningar. Se figur 11.
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Figur 12. Splunks tutorial-logs innehåller fem mappar med vardera 1-2 loggfiler.

Dessa loggdata är inte desamma hela tiden, utan ändras 15 minuter över midnatt varje morgon, se
figur 12.. Just våra data har datumet 2015-11-17.

5.6  Splunk och kriterierna

I det här avsnittet kopplar vi tillbaka till  de kriterier som vi redogjorde för i avsnitt 5.2, och
undersöker hur Splunk lever upp till dem.

5.6.1  Loggarna ska vara sökbara
Loggarna ska vara sökbara i efterhand. Figur 9 i avsnitt 5.4 visar med ett exempel hur en sökning
kan se ut. Det exemplet visar på vilket sätt data är sökbara i  Splunk. Vi har läst in data med
metoden monitor, vilket gör att varje sökning i princip görs på data i realtid.

Enligt Splunk Managing Indexers (2015), s. 61-62, är det förinställda tidsvärdet i Splunk att alla
data sparas i 188 697 600 sekunder, motsvarande ca 6 år. Detta kan dock konfigureras, vilket vi
återkommer till i avsnitt 5.6.4.

5.6.2  Sökning ska vara möjlig per system
En sökning ska vara möjlig att begränsa så att den avser ett visst system.

Vid indexering i  Splunk läggs metadata – host,  index,  source – till varje loggrad vilket gör att
data kan filtreras, till exempel genom att i sökningen ange värden för ett eller flera av fälten host,
index, source, se avsnitt 5.4.

Figur 9 i avsnitt 5.4 utgör ett exempel på att sökning är möjlig att göra för ett specifikt system. –
Om alla data för ett visst system läses in i ett och samma index, så kan en sökning begränsas till
det  systemet  genom att  i  söksträngen  ange  index="nameOfSystem",  där  nameOfSystem är
namnet på det index vars data motsvaras av systemet i fråga. För exemplet i figur 9 anges det
genom att inkludera index="idx-vlog-uk" i söksträngen.
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Figur 13. En sökning kan begränsas genom att klicka source och sedan på önskad källa.

Men en sökning kan begränsas till ett specifikt system även när loggdata från många olika system
lästs in i ett och samma index. Figur 13 visar hur användaren kan välja ut en källa från en tidigare
gjord sökning – genom att klicka på source i vänstermenyn och därefter på önskad källa (i detta
fall C:\Ductus\Tutorial-logs\www1\secure.log).

Figur 14. Sökning begränsad till källan C:\Ductus\Tutorial-logs\www1\secure.log.
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Den resulterande  sökningen  visas  i  figur  14.  Vi  noterar  att  denna  sökning  är  begränsad  till
loggdata från en viss källa, C:\Ductus\Tutorial-logs\www1\secure.log. Dessa loggdata kommer
från ett specifikt system.

5.6.3  Logghändelser ska kunna sökas per kategori
Logghändelser  ska  kunna  sökas  per  kategori,  till  exempel  genom att  söka  endast  på  de  två
kategorierna ERROR och WARNING tillsammans.

När loggdata importeras till Splunk indexeras dessa primärt i två kolumner. Den ena kolumnen är
Time som Splunk hämtar automatiskt förutsatt att någon tidsangivelse finns i loggdata för varje
händelse. Den andra kolumnen är Event – själva händelsen – som sparas som en enda lång sträng.
Se figurerna 9 eller 14.

Figur 15. Val av källa i Splunks field extractor.

För att kunna göra sökningen, behöver Splunks field extractor först skapa fält som mappar mot
egenskaperna i titelraden, första raden i figur 9. För att starta field extractor, klicka först på den
vita texten splunk längst upp till vänster i figur 5 för att få upp det fönster som visas i figur 5.
Klicka sedan på den blåa texten extract fields längst ned till höger i figur 5. Det nya fönster som
öppnas, visas i figur 15. I rutan vid  Data  type, välj  source, skriv in källan i rutan för  Source
Name, C:\\Ductus\\vlog-UK\\*, och tryck Enter. Klicka sedan på titelraden som är blåmarkerad i
figur 15, och därefter på knappen Next när den blir grön.
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Figur 16. Välj Delimiters som metod för att klippa upp data.

I fönstret som följer, klicka på Delimiters och sedan på Next en gång till, se figur 16.

Figur 17. Semikolon är fältavgränsare i källan C:\\Ductus\\vlog-UK\\*.
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I nästa fönster, klicka på Other, fyll i ett semikolon i den ruta som då öppnas, och tryck Enter för
att erhålla fönstret i figur 17. Field extractor kopplar nu egenskaperna i titelraden mot fälten, som
i det här fallet är nio till antalet. Det kan vara vettigt att ge dem instruktiva namn som Id, date,
type, level, i stället för de mer kryptiska field1, field2, och så vidare. Detta behöver i så fall göras
manuellt, som i figur 17. Klicka Next igen.

Figur 18. Namnge fältmappningen och sätt läs- och skriv-rättigheter.

I figur 18 erbjuder Splunk att ange vilka olika grupper av användare som genom roll-profiler ska
få  behörighet  till  dessa  data.  Vi  återkommer  till  det  i  avsnitt  5.6.5.  Skriv  in  ett  namn  på
fältmappningen och klicka Finish.

Figur 19. Fältmappningen slutförd.

Mappningen av fälten nu slutförd, se figur 19.
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Figur 20. Sökning på enbart ERROR och WARN tillsammans.

Det  nya  fältnamnet  level kan  nyttjas  för  att  göra  en  sökning  på  enbart  WARN och  ERROR
tillsammans. Figur 20 visar hur söksträngen kan utformas:

| search index=idx-vlog-uk | search level=WARN OR level=ERROR

Inledningen på söksträngen, ”| search”, är underförstådd i Splunk, och kan utelämnas. Efter det
andra pipe-tecknet kommer en till sökning, som innebär en förfinad sökning på de data som den
första sökningen (index=idx-vlog-uk) returnerar. Detta beskrivs i Splunk Search Manual (2015)
s. 11, About the search pipeline.

Om vi hade skrivit in samma söksträng innan mappningen med field extractor, så hade den inte
gett några logghändelser alls som resultat, eftersom fältet  level då hade varit okänt för Splunk.
Exemplet i figur 20 visar hur logghändelser kan sökas per kategori.

5.6.4  Gallring av loggdata
Gallring av loggdata – efter hur lång tid? – bör kunna ske beroende på applikation eller kategori.

Det här kan lösas på olika sätt – manuellt eller automatiskt. I Splunk finns flera sätt att ta bort
data  manuellt.  Två av dem är att  använda någon av metoderna  delete eller  clean,  se  Splunk
Search Reference (2015), s. 166-68, respektive Splunk Managing Indexers (2015), s. 23-24. Ett
tredje sätt  är  att  ta bort  ett  eller  flera  index helt  och hållet  med metoden  remove,  se Splunk
Managing Indexers (2015), s. 24-25.

Metoden delete döljer data genom att ta bort dem från indexeringen vilket gör att de inte längre
kan sökas – men alla data finns kvar på disk, se Splunk Search Reference (2015), s. 166.18

Metoden clean tar bort alla data i ett helt index – även från disk. Metoden clean tömmer således
ett angivet index på alla data och borttagningen blir permanent. Till skillnad från metoden delete
frigör clean även motsvarande utrymme på disk.

18 The delete command does not reclaim disk space.
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Figur 21. Alla befintliga index kan listas genom Settings → DATA | Indexes.

Metoden remove fungerar på ett liknande sätt som clean – skillnaden är att index(en) tas bort helt
och hållet, inte bara de data som finns i dem. Detta kan göras från kommandoraden, eller genom
Splunk  Web. I det senare fallet är första steget att lista alla index. Figur 21 visar hur detta kan
göras genom att klicka först på Settings och sedan på Indexes.

Figur 22. Borttagning av ett helt index genom Splunk Web.

I figur 22 kan vi ta bort indexet idx-tutorial-logs genom att klicka Delete på motsvarande rad.
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Figur 23. Borttagning av ett helt index – är du säker?

Splunk frågar för säkerhets skull om du är säker på att du vill ta bort indexet, eftersom alla data i
indexet då försvinner permanent, se figur 23.

Det finns emellertid ett annat sätt, nämligen att gallra på ett automatiserat sätt genom att skapa
olika index för olika loggdata baserat på hur länge de ska sparas. Vi påminner vad vi skrev i
avsnitt 5.6.1 – att det för varje index går att konfigurera hur lång tid data ska sparas för just det
indexet. 

Det index som har kortast lagrings-tid bör kanske spara data i minst fyra-fem dagar? – Om en
incident inträffar en fredag kväll, så finns data kvar till tisdag eller onsdag kväll, vilket blir två-tre
arbetsdagar. Men med tanke på vissa långhelger bör den kortaste lagringstiden kanske sättas till
en vecka?

Vi tänker oss en uppsättning av olika index för en lagringstid om exempelvis 7, 15, 30, 60 120,
185, 370, 740, 1480 dagar och så vidare.
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Figur 24. Konfigurering av frozenTimePeriodInSecs i filen indexes.conf.

Lagringstiden anges med attributet frozenTimePeriodInSecs i konfigurerings-filen indexes.conf,
som (i Windows) finns i någon underkatalog till C:\Program Files\Splunk\etc\. Filen finns normalt i
C:\Program  Files\Splunk\etc\apps\launcher\local\ eller  i  C:\Program

Files\Splunk\etc\apps\search\local\. 

Det  högsta  tillåtna  värdet  på  attributet  frozenTimePeriodInSecs är  4 294 967 295 sekunder,19

vilket motsvarar ca 136 år, se Splunk  Admin (2015), s. 262. I figur 24 visar vi hur början på
denna text-fil skulle se ut med nämnda uppsättning av index. Hur denna uppsättning index bör
utformas i detalj, avgörs förmodligen bäst av någon som har en god kännedom om IT-miljön och
om den verksamhet den betjänar.

Vi har i och med ovanstående visat att gallring av loggdata kan göras i Splunk genom att loggdata
från en viss applikation eller kategori läses in i det index som har den önskade lagringstiden.

5.6.5  Behörighet till loggarna
Behörighet till loggarna bör kunna ställas in beroende på vilken grupp en användare tillhör.

Med Splunk följer ett roll-baserat system för att kunna kontrollera vilka grupper av användare
som ska ges tillgång till vilka data, se manualen Splunk Securing Splunk (2015), s. 23. Figur 18 i
avsnitt 5.6.3 visar namnen på de inbyggda roller som följer med vid installationen av Splunk,
dock med undantag för Everyone, som inte är någon sådan roll.

19 Vilket är exakt lika med (232 – 1) sekunder.
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Figur 25. Kontroll av behörighet: Settings → USERS AND AUTHENTICATION | Access controls.

Listan över inbyggda roller kan även hittas genom att först klicka på Settings, Access controls, se
figur 25, och därefter på Roles (ej i bild).

Figur 26. Splunks förinställda grupper av användare kallas roller.

Vi visar  det  fönster  som då  öppnas  i  figur  26.  De olika  grupperna  av  användare  är  admin,
can_delete, power, splunk-system-role, och  user. Rollen  splunk-system-role är den som Splunk
själv använder  sig  av och den kan därför  inte  tilldelas  någon användare.  I  figur  26 finns en
kolumn  som heter  Number  of  capabilities.  Varje  roll  i  Splunk  tilldelas  ett  antal  olika  sådana
rättigheter,  Capabilities.  Enligt  figur  26  har  rollen  admin 40  rättigheter.  Manualen  Splunk
Securing Splunk (2015),  s.  11-13 listar  alla tillgängliga rättigheter,  och anger på sidan 11 att
rollen admin har alla rättigheter utom en. Genom att skapa nya roller med önskvärda rättigheter,
och därefter tilldela dessa roller till specifika användare går det att skräddarsy vilka användare
som ska ha tillgång till vad.
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Splunk möjliggör även autentisering, en metod för att kontrollera identitet, antingen med Splunks
inbyggda metod eller med någon av de externa metoderna LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) eller SAML (Security Assertion Markup Language), se Splunk Securing Splunk (2015),
s. 23-58.

5.6.6  Övervakning av överföringen
Övervakning av överföringen till den centrala loggservern är angelägen, och larm bör utlösas om
överföringen upphör att fungera.

Som vi nämner i avsnitt 1.5 har vi avgränsat oss genom att inte studera överföring av data från en
server till en annan. Men vårt sätt att testa övervakning av en viss loggfil fungerar lika bra när
loggfilen skickas med en forwarder till den centrala loggservern som när loggfilen redan finns på
den lokala hård-disken, vilket är vad vi faktiskt testar. Vårt test täcker därför även fallet när en
loggfil kommer till loggservern genom överföring.

En förutsättning vi gör är att varje logg som ska överföras ger ett livstecken ifrån sig minst en
gång per dygn (eller annan tidsenhet) genom att logga någon händelse. – Hur skulle det annars
vara möjligt att larma om att en händelse  inte inträffat,  om någon sådan händelse inte ens är
förväntad? Vi återkommer till detta i vår analys, avsnitt 6.1.6.

En lämplig tidsperiod för att söka bakåt i tiden huruvida något blivit loggat kan förmodligen vara
ett dygn, men andra tidsenheter är naturligtvis möjliga. I vårt test nedan väljer vi tidsenheten en
minut, 60 sekunder, eftersom det förenklar genomförandet av testet.

Figur 27. Sökning 60 sekunder bakåt för source=C:\\Ductus\\alwaysOn\\*.

Manualen Splunk Alerting (2015), s. 7, 14 och 44, beskriver hur larm skapas. Det första steget är
att formulera en sökning som svarar mot vad som ska övervakas. Figur 27 visar ett exempel, där
alla  loggar  i  mappen  source=C:\\Ductus\\alwaysOn\\* övervakas  de  senaste  60  sekunderna
genom tillägget  earliest=-60s latest=now.  För att  skapa ett  larm kopplat till  den sökningen,
klicka på Save As → Alert, som visas längst upp till höger i figur 27.
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Figur 28. Hur larm skapas, övre delen av fönstret.

Fönstret Save As Alert öppnas, se figur 28. Skriv in ett namn på larmet i rutan Title. Vi har valt
Scheduled, Run on Cron Schedule, Cron Expression = */1 * * * *, och Number of Results is less
than 1. Manualen Splunk Alerting (2015), s. 8. förklarar hur Cron Expression eller Cron notation
används. Det uttryck vi har valt innebär att Splunk larmar varje minut  om villkoret i larmet är
uppfyllt.
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Figur 29. Hur larm skapas, nedre delen av fönstret.

I figur 29, klicka  Add Actions → Add to Triggered Alerts, och sedan  Save.  För att undersöka
denna Alert, klicka Settings → KNOWLEDGE | Access controls, som visas i exempelvis figur 25.

Figur 30. Lista på namngivna Searches, reports, och alerts.
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I fönstret som då kommer upp visas  alert-alwaysOn på första raden, se figur 30. Klicka på View

recent (ej i bild).

Figur 31. Lista på larm som har lösts ut av alert-alwaysOn.

De larm som har utlösts för alert-alwaysOn listas i figur 31.

Figur 32. Lista på larm som har lösts ut av alert-alwaysOn.

För  att  kontrollera  att  larmen  löst  ut  på  rätt  sätt,  behöver  vi  jämföra  med  den  övervakade
loggfilen. Den visar vi i figur 32. Larmet som löste ut kl 16:45:02, se figur 31, beror på att inget
loggades under hela minuten 16:44, se figur 32. Vidare, inget loggades under hela 16:46, vilket
föranledde ett larm kl 16:47:02. Logghändelserna kl 16:47:04 och kl 16:48:54 medförde att inget
larm skulle lösas ut kl 16:48:02 eller kl 16:49:02, men därefter loggades inget mer (rad 7 i figur
32) vilket medförde larm både kl 16:50:02 och kl 16:51:02. Figur 31 visar således att larm har
löst ut en gång per minut när logghändelse saknades 60 sekunder dessförinnan, vilket är precis
vad alert-alwaysOn har till uppgift att åstadkomma.
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6.  Analys

I det här kapitlet analyserar vi det empiriska materialet i kapitel 5.

6.1  Kriterierna

Nedan följer en analys av dels hur kriterierna i avsnitt 5.2 förhåller sig till teorin i kapitel 3, och
dels hur Splunk möter kriterierna. I kapitel 7 svarar vi på våra två forskningsfrågor med stöd av
den analys som följer nedan, och drar därav våra slutsatser.

6.1.1  Loggarna ska vara sökbara
Loggarna ska vara sökbara i efterhand.

Vi noterar att Fredrik Hagbergs motivering av detta kriterium i avsnitt 5.2.1 stämmer väl med
avsnitt 3.1.1, punkten 2 – att inte glömma att titta i loggarna för att söka information. Vi finner
även  stöd  från  avsnitt  3.1  om att  Satyanarayanan,  Kistler,  et  al.  (1992)  beskriver  analys  av
loggdata som en effektiv metod för felsökning (debugging). Kriteriet har således gott stöd i den
litteratur vi har studerat.

I avsnitt 5.6.1 visar vi hur sökningar i Splunk kan göras i loggdata, och att det finns ett förinställt
värde  som gör  att  loggarna  sparas  i  ca  6 år.  Det  går  således  i  Splunk att  söka  i  loggarna  i
efterhand.

6.1.2  Sökning ska vara möjlig per system
Sökning ska vara möjlig per system.

Även  detta  kriterium  har  stöd  av  teorin,  se  avsnitt  3.1.1,  punkten 5  om  att  inte  förbise
applikations-loggar.

Vi  visar  i  avsnitt  5.6.2  hur  loggdata  kan  filtreras  efter  källa  i  en  sökning.  En  sökning  kan
begränsas till  loggar från ett  visst  system genom att  ange adressen till  källans loggdata i det
fördefinierade nyckelordet source. Figur 14 visar ett exempel på hur en sådan sökning kan se ut.
Sökning är således möjlig att göra per system i Splunk.

6.1.3  Logghändelser ska kunna sökas per kategori
Logghändelser  ska  kunna  sökas  per  kategori,  till  exempel  genom att  söka  endast  på  de  två
kategorierna ERROR och WARNING tillsammans.

Enligt teori-kapitlet kan användning av kategorier vara till hjälp vid felsökning. Det har vi noterat
i de inledande styckena i avsnitt 3.1.

Med  field  extractor i  Splunk  går  det  att  klippa  upp  en  händelse  i  fält  som  namnges.  De
namngivna fälten innehåller då olika kategorier beroende på vilka data som finns i respektive
händelse. Det blir därmed möjligt att söka exempelvis endast de händelser som innehåller någon
av kategorierna ERROR eller WARN. Splunk uppfyller således även detta kriterium.
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6.1.4  Gallring av loggdata
Gallring av loggdata bör kunna göras efter olika lång tid beroende på applikation eller kategori.

Detta kriterium kan kopplas till avsnitt 3.1.2, punkten 2 – att inte behålla loggdata längre än det är
tänkbart att de kan användas, eller vad som krävs på grund av lagar eller regler.

Vi visar i avsnitt 5.6.4 ett sätt att i Splunk gallra på ett automatiserat sätt genom att skapa en
uppsättning av olika index som vart och ett är baserat på hur länge loggdata ska sparas. Metoden
går ut på att – för varje källa eller kategori – välja det index som har den önskade lagringstiden.
Med den metoden går det att gallra på ett önskvärt sätt i loggdata med Splunk.

6.1.5  Behörighet till loggarna
Behörighet till loggarna bör kunna ställas in beroende på vilken grupp en användare tillhör. Funk-
tionalitet  för  säker  autentisering  av  användare  behöver  finnas  för  att  kunna  ge  grupper  av
användare olika nivå av tillgång till loggdata.

Detta kriteriums teoretiska grund diskuterar vi i  avsnitt 3.1.2, punkten 5, som i första stycket
betonar att inte betala mer för att skydda loggdata än för att skydda affärskritiska data. I andra
stycket framgår det att vissa organisationer föredrar att använda sig av stränga åtkomstkontroller,
vilket vi ser som ett visst stöd för detta kriterium. Det tredje stycket föreslår i stället en lösning
genom att helt undvika att logga känsliga data, vilket vi återkommer till i en diskussion i nästa
kapitel.

I  avsnitt  5.6.5  beskriver  vi  det  roll-baserade  system  som  Splunk  använder  för  att  kunna
kontrollera vilka grupper av användare som ska få tillgång till vilka data. Genom att tilldela roller
till specifika användare går det att skräddarsy vilka rättigheter en användare som ska ha. I Splunk
går det även att kontrollera identitet, antingen med en inbyggd metod eller med någon extern
metod. Sammantaget finns det goda möjligheter i Splunk att kontrollera vilka användare som ska
få behörighet till vilka loggar, och vi menar därför att Splunk uppfyller även detta kriterium.

6.1.6  Övervakning av överföringen
Övervakning av överföringen till den centrala loggservern är angelägen, och larm bör utlösas om
överföringen upphör att fungera.

Detta stöds av teorin i avsnitt 3.1.2, punkten 3. Angående vårt antagande i avsnitt 5.6.6 att varje
logg förutsätts ge ifrån sig ett livstecken minst en gång per någon vald tidsenhet, jämför med
Ranums andra lag om det  intressanta med ”ointressanta” händelser,  som vi  nämner  i  avsnitt
3.1.2, punkten 3. Den ”ointressanta” händelsen i det här fallet är att logga något – vad som helst –
vid en förutbestämd tidpunkt.

Det andra stycket förespråkar att loggar bör övervakas regelbundet (visuellt). Vi tar fasta på detta
och återkommer till det i en diskussion i kapitel 7.

Vårt  test  i  avsnitt  5.6.6 visar  att  det  går  att  skapa  en  övervakning i  Splunk som larmar  om
loggdata inte anländer som förväntat. Därmed uppfyller Splunk även detta kriterium.
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7.  Diskussion och slutsatser

I det här kapitlet diskuterar och sammanställer vi vad vi funnit i föregående kapitel och redogör
för de slutsatser vi drar.

7.1  Diskussion

Som vi nämner i avsnitt 1.4 är vårt syfte att undersöka hur loggdata bör hanteras för att bli så
användbara som möjligt, samt hur mjukvara kan stödja det.

Den ena frågan är vilka riktlinjer som är väsentliga för en god hantering av loggar. Vi har ställt
frågan (i modifierad form) till en praktisk utövare. Vi har undersökt och omformulerat de svar vi
därvid fick, och jämfört med vad litteraturen säger. Utifrån detta har vi tagit fram riktlinjer för
hantering av loggar. De riktlinjerna svarar väl mot de kriterier som återkommer i vart och ett av
avsnitten 5.2, 5.6, och 6.1.

Det femte kriteriet – om behörighet – syftar till att förhindra att känsliga loggdata hamnar i orätta
händer. I litteraturen har vi funnit ett annat och förmodat bättre sätt att nå samma mål: att se till
att sådana känsliga data inte loggas alls. Vi behåller dock det femte kriteriet som en riktlinje för
det fall att det inte går att undvika att logga känsliga data.

Det sjätte kriteriet – om larm vid uteblivna data – syftar till att säkerställa att överföring av logg-
data hela tiden fungerar. I samband med motsvarande test i loggverktyget Splunk Enterprise har
vi funnit att en förutsättning för att kunna göra detta på ett automatiserat (och enkelt) sätt är att
det system som ska övervakas också loggar regelbundet. Detta är en riktlinje som vi varken fått
från intervjun eller funnit i litteraturen, utan som vi själva kommit fram till, och den utgör därmed
ny kunskap i den mening som design science förespråkar. Vi menar att vi även för denna riktlinje
har visst stöd från litteraturen, som förespråkar att regelbundet övervaka loggar visuellt.

7.2  Slutsatser och reflektioner

Med utgångspunkt i diskussionen i föregående avsnitt har vi funnit följande riktlinjer för god
hantering av loggar.

 Loggarna ska vara sökbara i efterhand.

Detta ser vi som det mest avgörande och grundläggande kriteriet vi kan tänka oss. En
förutsättning  för  att  kunna  analysera  information  från  loggarna  är  tillgång  till  sådan
information.

 Sökning ska vara möjlig per system.

Felsökning i en viss applikation eller ett visst system underlättas om loggmeddelanden
från de andra systemen inte finns med i sökresultaten.

 Logghändelser ska kunna sökas per kategori.

En strategi vid felsökning kan vara att först söka enbart efter fel. När ett efterfrågat fel har
hittats kan nästa steg vara att söka meddelanden av alla kategorier innan felet inträffade.
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 Gallring av loggdata bör kunna ställas in per applikation eller kategori.

Gallring kan vara angelägen av två skäl. Det ena - kanske viktigaste - är att loggdatabasen
inte får bli så stor att det tar orimligt lång tid att göra sökningar. Det andra handlar om
begränsningar i utrymme för lagring (hård-diskens storlek).

 Undvik att logga känsliga data.

Om det helt går att undvika känsliga data i loggarna, så försvinner hela problematiken
med att hantera vilka användare som ska få tillgång till vilka data.

 Möjlighet att ställa in behörighet för olika användare kan behövas.

Om  det  inte går  att  undvika  känsliga  data  i  loggarna,  så  behövs  funktionalitet  för
identifiering av användare, och för att kunna ge grupper av användare rättighter att tillgå
loggdata på olika nivåer.

 Varje källa bör logga regelbundet.

Varje system som genererar loggdata bör regelbundet avge något meddelande. Detta för
att göra det möjligt att larma om data från systemet upphör att komma. En grundregel kan
vara att logga minst en gång per dygn, men ju snabbare en missad överföring behöver
upptäckas, desto oftare behöver motsvarande system logga.

 Larm bör lösa ut om förväntade loggdata uteblir.

Tillförlitligheten hos en central loggserver förutsätter att den får tillgång till loggdata från
alla system som den har till uppgift att övervaka.

För samtliga ovanstående riktlinjer har vi funnit – direkt eller indirekt – stöd i litteraturen, vilket
vi anser talar både för riktlinjernas kvalitet och deras relevans. De två riktlinjerna om att inte
logga känsliga data och att logga regelbundet handlar om riktlinjer när loggdata genereras. För de
övriga sex riktlinjerna eller kriterierna har vi kunnat visa att de kan stödjas av mjukvara – att de
är praktiskt och inte enbart teoretiskt användbara – och i den meningen relevanta, vilket utgör
svar på vår andra forskningsfråga: I vilken mening är dessa riktlinjer relevanta?

Hur generaliserbara är våra slutsatser? Vi har intervjuat en enda person om kriterier för logg-
hantering,  och vi  har låtit  oss styras  tämligen starkt  av de svar  vi  fick.  Det  kan ses  som en
begränsning i vår strategi. Vi menar trots detta att våra resultat med gott fog kan förväntas vara
generellt gångbara, framför allt på grund av att vi för alla riktlinjer funnit stöd i litteraturen – om
än i varierande grad och precision.

Hur ser vi på framtida forskning? En sak har vi upplevt som slående: trots att vårt huvudfokus
tydligt har varit  på den mottagande sidan av loggdata,  så har vi  funnit  två riktlinjer om den
sändande sidan. Det antyder att det skulle vara intressant med en studie som mer undersöker
riktlinjer för hur data bör loggas. Ett annat givet uppslag är att intervjua fler personer för att finna
fler kriterier eller riktlinjer för logghantering. Ett tredje spår att fokusera mindre på olika aspekter
av överföringen, och mer på att analysera loggdata – ett ämne som vi knappt har snuddat vid.

41



Källförteckning

American Psychological Association (Ed.). (2010). Publication manual of the American Psychological 
Association (6th ed). Washington, DC: American Psychological Association.

Businessweek, B. (2011). The Current State of Business Analytics: Where Do We Go from Here? 
Bloomberg Businessweek Research Services. Retrieved from 
http://www.sas.com/resources/asset/busanalyticsstudy_wp_08232011.pdf

Carasso, D. (2014). Exploring Splunk: search processing language (SPL) primer and cookbook. 
Retrieved from https://www.splunk.com/web_assets/v5/book/Exploring_Splunk.pdf

Chuvakin, A., Schmidt, K. J., Phillips, C., & Moulder, P. (2013). Logging and log management: the 
authoritative guide to understanding the concepts surrounding logging and log management. Amsterdam: 
Elsevier/Syngress.

Hernandez, J. (2010). Security information and event management: business benefits and security, 
governance and assurance perspectives. ISACA Journal. Retrieved from 
https://hazima.files.wordpress.com/2014/10/siem-business-benefits-and-security-governance-and-assurance-
perspectives_whp_eng_1210.pdf

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. 
MIS Quarterly, 28 1), 75–105.

Kavanagh, Kelly M., & Rochford, Oliver. (2015). Magic quadrant for security information and event 
management. Gartner Research. Retrieved from 
http://www.bwdigitronik.ch/files/1214/4058/4143/IBM_Gartner_Magic_Quadrant_SIEM_Report_July15.pdf

Lee, A. S. (1999). Rigor and relevance in MIS research: Beyond the approach of positivism alone. Mis 
Quarterly, 29–33.

Lurie, Andy. (2014). Top 47 Log Management Tools. Retrieved from https://blog.profitbricks.com/top-
47-log-management-tools/

Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. (2011). Big data: 
The next frontier for innovation, competition, and productivity. Retrieved from 
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_f
or_innovation

March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. 
Decision Support Systems, 15 4), 251–266.

Ranum, M. (2004). System Logging and Log Analysis. Retrieved from http://wp-
th3m3kan1c.rhcloud.com/wp-content/uploads/2013/12/logging-notes.pdf

Ruffin, M. (1995). A survey of logging uses. Technology Report, Dept of Computer Science, University 
of Glasgow, Glasgow, Scottland. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.45.6961&rep=rep1&type=pdf

Satyanarayanan, M., Kistler, J. J., Kumar, P., & Mashburn, H. (1992). On the ubiquity of logging in 
distributed file systems. In Workstation Operating Systems, 1992. Proceedings., Third Workshop on (pp. 122–
125). IEEE. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=275676

Satyanarayanan, M., Steere, D. C., Kudo, M., & Mashburn, H. (1992). Transparent logging as a 
technique for debugging complex distributed systems. In Proceedings of the 5th workshop on ACM SIGOPS 

42



European workshop: Models and paradigms for distributed systems structuring (pp. 1–3). ACM. Retrieved 
from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=506421

Splunk Admin. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Admin. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?title=Documentation:Splunk:Admin:Indexesconf:6.3.1&action=pdfbook

Splunk Alerting. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Alerting. Retrieved from http://docs.splunk.com

Splunk Blog. (2013, August 20). Splunk Universal Forwarders and the Domain User. Retrieved from 
http://blogs.splunk.com/2013/08/20/splunk-universal-forwarders-and-the-domain-user/

Splunk Distributed Deployment. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Distributed Deployment. Retrieved 
from http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:Deploy:Distributedoverview:Ember&action=pdfbook

Splunk Forwarding Data. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Forwarding Data. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:Forwarding:DeployaWindowsdfmanually:6.3.1beta&action=pdfbook

Splunk Installation. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Installation. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:Installation:Whatsinthismanual:6.3.1beta&action=pdfbook

Splunk Managing Indexers. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Managing Indexers. Retrieved from 
http://docs.splunk.com

Splunk Overview. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Overview. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:Overview:Whatsinthismanual:6.3.1beta&action=pdfbook

Splunk Search Manual. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Search Manual. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:Search:Whatsinthismanual:6.3.1beta&action=pdfbook

Splunk Search Reference. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Search Reference. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:SearchReference:Delete:5.0beta&action=pdfbook

Splunk Search Tutorial. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Search Tutorial. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:SearchTutorial:WelcometotheSearchTutorial:6.3.1beta&action=pdfbook

Splunk Securing Splunk. (2015). Splunk Enterprise 6.3.1 Securing Splunk. Retrieved from 
http://docs.splunk.com/index.php?
title=Documentation:Splunk:Security:Rolesandcapabilities:6.3.1beta&action=pdfbook

Takeda, H., Veerkamp, P., & Yoshikawa, H. (1990). Modeling design process. AI Magazine, 11 4), 37.

Vaishnavi, V., & Kuechler, W. (2012). Design research in information systems. Retrieved from 
http://desrist.org/desrist/article.aspx (based on the 2004 version: http://desrist.org/desrist/content/design-
science-research-in-information-systems.pdf)

43


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Uppdragsgivaren
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte och forskningsfrågor
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Disposition

	2. Metod
	2.1 Forskningsstrategi
	2.2 Insamling av empiriskt material
	2.3 Analys av empiriskt material
	2.4 Generell metodik
	2.5 Hur vi har gått tillväga

	3. Teori om hantering av loggar
	3.1 Litteratur om tidigare erfarenheter av loggning
	3.1.1 Vanliga misstag vid loggning
	3.1.2 Guide för loggning
	3.1.3 Begreppet SIEM


	4. Splunk
	5. Empiri
	5.1 Intervjuer
	5.2 Kriterier för hantering av loggar
	5.2.1 Loggarna ska vara sökbara
	5.2.2 Sökning ska vara möjlig per system
	5.2.3 Logghändelser ska kunna sökas per kategori
	5.2.4 Gallring av loggdata
	5.2.5 Behörighet till loggarna
	5.2.6 Övervakning av överföringen

	5.3 Dokument om Splunk
	5.4 Installation, uppstart och inläsning av data i Splunk
	5.5 Loggdata för våra tester
	5.5.1 Loggdata från Data Ductus
	5.5.2 Loggdata från Splunks hemsida

	5.6 Splunk och kriterierna
	5.6.1 Loggarna ska vara sökbara
	5.6.2 Sökning ska vara möjlig per system
	5.6.3 Logghändelser ska kunna sökas per kategori
	5.6.4 Gallring av loggdata
	5.6.5 Behörighet till loggarna
	5.6.6 Övervakning av överföringen


	6. Analys
	6.1 Kriterierna
	6.1.1 Loggarna ska vara sökbara
	6.1.2 Sökning ska vara möjlig per system
	6.1.3 Logghändelser ska kunna sökas per kategori
	6.1.4 Gallring av loggdata
	6.1.5 Behörighet till loggarna
	6.1.6 Övervakning av överföringen


	7. Diskussion och slutsatser
	7.1 Diskussion
	7.2 Slutsatser och reflektioner

	Källförteckning

