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Özet:  Çok  sayıda  sürecin  çalıştığı  sistemlerde  süreçlerin  yönetilmesi  ve  kontrol  altında
tutulması  zordur.  Supervisor  tam  olarak  bu  iş  için  yazılmış  bir  araçtır.  Süreçler  bir
yapılandırma  dosyasında  tanımlanarak  Supervisor'a  tanıtılır.  Süreç  durursa  otomatik
başlatılabilir, önceliği belirlenebilir. 

    Supervisor  süreç yönetim sistemini kullanmak için varsayılan olarak iki  araç paket ile
birlikte  gelmektedir.  Biri  supervisorctl  komut  satırı  aracı  diğeri  bir  web  arayüzdür.  Web
arayüzü  sadece  supervisor  hangi  makinenin  üzerinde  kuruluysa  o  makinenin  süreçlerini
yönetme imkanı sağlamaktadır. 

    Bu  çalışma  web  arayüzünün  merkezileştirilmesi  yani  uzak  makinelerdeki  supervisor
süreçlerinin  de  yönetilebilmesini  ve  süreçleri  farklı  parametrelere  göre  gruplayarak
kullanılabilirliğin arttırılmasını içeren bir özgür yazılım projesini tanımlamaktadır.
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Centarlized Supervisor Interface (CESI)

Abstract:  Managing  and  checking  the  processes  are  difficult  on  systems  that  processes
running a lot of. Supervisor is exactly tool written for business. By defining processes in a
configuration file, we introduce processes to supervisor. We can defination like if a process
stops it must start automatically, the priority of the process... 

    By default, to use the Supervisor process management system has two tool: supervisorctl
command-line tool  and a  web interface.  This  web interface  provides  managing supervisor
processes which is installed on the machine that only the supervisor. 

    This study defines a centralized web interface that free software project provides managing
supervisor  processes  on remote  machines  and improve usability  by grouping according  to
different parameters that supervisor proceses.
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1. Giriş

Eğer az miktarda sürecin çalışmasından 
sorumlu olunursa bunun bir araç kullanmadan
yapılması bir sorun oluşturmaz.  Ama kontrol
edilmesi  gereken  süreç  sayısı  arttığında  bu
işin  elle  yapılması  için  çok  vakit  harcamak
gerekir.  Bu  işlemi  otomatikleştirmek  hem
insan  olarak  yapabilecek  hataların  önüne
geçer hem de büyük zaman kazandırır. 

Supervisor[1] bu iş için kullanılan  süreç bir
kontrol  sistemidir.  Supervisordaki  bu  süreç
kavramı  çalışmasını  kontrol  altında  tutmak
istediğimiz  -çalıştırılabilir-  bir  dosya,  yani
program  çalıştırıldığında  bu  programın
çalışması  için arka planda çalışan,  bir süreç
numarası  olan  işe  karşılık  gelmektedir.
Burada  kastedilen  süreçler  unix/linux
süreçleridir. Örneğin wsgi betikleri , art alan
süreçleri  (daemon),  mail  kuyruğu  işleri
supervisor  ile  kontrol  edilebilicek   işlere
örnek  olabilir.  Supervisorun  yapılandırma
dosyasında örnek bir süreç tanımlaması:

[program:apple] ; sürece vereceğimiz isim
command=/usr/local/bin/apple.sh ;çalışmasını
kontrol etmek istediğimiz dosyanın yolu
autostart=true  ; supervisor çalıştığında otomatik
başlatılıp başlatılmayacağı
autorestart=true;  otomatik  yeniden  başlatılıp
başlatılmayacağı
stderr_logfile=/var/log/apple.err.log  ;standart
hata çıktısının yazılacağı dosyanın yolu
stdout_logfile=/var/log/apple.out.log  ;  standart
çıktısının yazılacağı dosyanın yolu

Paket  ile  birlikte  gelen  varsayılan  iki
kullanım  aracı  vardır:  supervisorctl  komut
satırı  aracı  veya  web  arayüzü.   Supervisor
kullanan  herkes  konsol  ekranı  açıp  komut
yazmayı  bilmek  zorunda  değildir.  Web
arayüzü bu yüzden vardır.  Varsayılan olarak
kullanılan  web  arayüzünün  en  büyük
eksikliği  sadece  kurulu  olduğu  makine
üzerindeki  süreçleri  yönetme  imkanı
sağlamasıdır.  Uzak  makinelerde  yönetimi
sağlamak  için  yazılmış  ve  supervisor  un
sayfasında tanıtılmış üçüncü parti  yazılımlar
mevcuttur.[2]  Bunların  biri  haricindekilerin

-nodevisor-[3]  en  önemli  problemi
supervisorun gelişimi hızla devam ederken bu
araçların  gelişmelerinin  durmasıdır.  İkinci
problemleri  yapılandırma dosyalarının biçim
olarak yapılandırma yönetimi yapmaya uygun
olmamasıdır.  Üçüncü  problem  ise  tek  bir
kullanıcı  tipi  olması  ve  o  kullanıcının
arayüzde  herhangi  bir  kısıtlamaya  tabi
tutulamamasıdır. 

Bu çalışmaya başlanıldığında nodevisor[3] da
bu  çalışmaya  paralel  olarak  gelişmiştir  bu
çalışmanın  sağladığı  bazı  imkanları  sağlar
hale gelmiştir.  Bu çalışmada supervisor  için
merkezi   yönetimi  sağlayan  ve  süreçlerin
arasından  istenilen  seçimi  yapmak  için
diğerlerinden  daha  fazla  seçeneği  olan  yeni
web arayüzün yapısı kurulumu ve kullanımı
anlatılacaktır.  Çalışmanın  adı  CESI'dir
(CEntralized Supervisor Interface)[4].

2 Genel tasarım ve sistem

CESI  Linux  tabanlı  işletim  sistemlerinde
çalışabilen bir web arayüzdür Varsayılan web
arayüzüne  ya  da  komut  satırı  aracına  bir
alternatif  değildir.  İkisinin  de  yapamadığı
merkezi  yönetim  mekanizmasını
gerçekleştirir.

Proje  python-flask  web  çatısı  kullanılarak
yazılmıştır.  Görünümün  ekran  boyutundan
bağımsızlığını  sağlamak  için  bootstrap
kullanılmıştır.  Supervisor'un  sağladığı  API
nin  yetenekleri  çerçevesinde  çalışan  bir
programdır.  Yapılan  isteklerde  ve  gelen
cevaplarda  sayfa  güncellemesine  ihtiyaç
varsa sayfanın tamamen yeniden çağırılması
yerine sadece değişen kısımın çağırılması için
jquery-ajax metodu çalışır. Böylece yapılmış
değişikliğin  ekranda  görülme  süresi
kısaltılmıştır.  CESI'nin  kullanıcı  parola
bilgileri sqlite3 veritabanında saklanmaktadır.

Merkezi  olma  özelliğini  yapılandırma
dosyasında  bağlanmak  istenilen  uzak
makinelerin supervisor kullanıcı adı, parolası,
supervisor  servisinin  verildiği  host  ve  port
bilgisini  yazarak  sağlarız.  Uzak  makineler



için  örnek  bir  yapılandırma  şu  şekilde
yapılmakadır (/etc/cesi.conf):

[node:uzak_makinenin_ismi]
username = user ;supervisorun kullanıcı adı
password = 123 ;supervisorun parolası
host  =  82.165.57.10  ;supervisor  servisinin
verildiği host adresi
port  =  9001  ;  supervisor  servisinin  verildiği
bağlantı noktası

CESI  bu  yapılandırma  dosyasını  okuyarak
bağlantıyı  oluşturur.  Bağlantıda  sorun
oluşursa  arayüzde  bu  diğerlerinden  farklı
(seçilemez) bir simgeyle ifade edilir. 

[*] Node ismi virtual olan makinede bağlantı sorunu vardır

Bağlanılan  her  makine  bir  düğümdür  ve
makineler  arayüzde  node  seçeneği  altında
listelenir.

CESI'de varsayılan web arayüzünden ve diğer
üçüncü  parti  yazılımlardan  farklı  olarak
environment seçeneği mevcuttur. Bu seçenek
var olan nodelar arasından istediğimiz süreci
bulmayı  kolaylaştıran  bir  özelliktir.
Environmentler  nodeların  gruplanmasıyla
oluşur. Yapılandırma dosyasında basitçe şöyle
tanımlanır:

[environment:environmenta_verilecek_isim1]
members = node1, node2, node3, ...

[environment:environmenta_verilecek_isim2]
members = node5, node2, …

[*] testing ve product adında iki adet environment  tanımlanmıştır

Bu  environmentlardan  birini  seçtiğimizde
karşımıza  üye  olan  nodelarından
istediklerimizi seçme imkanı verir.

[*] product environmentina üye nodelar colors ve animals

İstediğimiz  süreci  bulmayı  kolaylaştıran  bir
diğer  özellik  ise  süreçlere  özel  grup
atayabilmektir. Grup özelliği environment ve
node gibi yeni eklenmiş bir özellik değildir.
Supervisor'da  süreçler  zaten  gruplanabilir
ama  varsayılan  web  arayüzde  grup  özelliği
kullanılarak  bir  kolaylık  sağlanmamıştır.
Üçüncü parti yazılımlardan olan nodevisor da
benzer bir özelliğe sahiptir.  Ancak CESI'nin
diğer  üçüncü  parti  yazılımlardan  farkı  grup
özelliğini  environment  özelliğiyle  birlikte
kullanabiliyor  olmasıdır.  Böylece  grubu  x



environmeti  y olan süreçleri  hakkında işlem
yapılmasına olanak tanır.

CESI'nin diğer  üçüncü parti  yazılımlarından
ve  varsayılan  web  arayüzünden  başka  bir
farkı görüntüleyebildiği her süreç grubu için
süreçlerin  başlarındaki  kutucukları
işaretleyerek  istenildiği  kadar  alt  seviyede
toplu  durdurma  başlatma  gibi  imkanları
sağlamasıdır.

[*] Fruits  noduna ait süreçlerin içinden 3 süreç seçilmiştir.  Sağ

üstteki turuncu düğmeler kullanılarak üçü için tek seferde işlem

yapılabilir. 

CESI'nin  varsayılan  web  arayüzünden  ve
diğer  üçüncü  parti  yazılımlardan  bir  diğer
farkı ise kullanıcıları seviyelendirebilmesidir.
Varsayılan web arayüzünde arayüzü görebilen
herkes  orada  gördüğü  herşeyi  kullanabilir
durumdadır. CESI kullanıcıları 4 farklı seviye
altında gruplar.  Kullanıcılar  admin tipindeki
bir kullanıcı tarafından eklenir. Her kullanıcı
sisteme  giriş  yaptığında  kendi  parolasını
değiştirebilir. 

[*]  Kullanıcı  adı  gulsah  ve  kullanıcı  tipi  only  log  olan  bir

kullanıcının hesabıyla ilgili görebildiği seçenekler.

Kullanıcı Tipleri:

Admin 

Varsayılan  kullanıcıdır.  Program  ilk
kurulduğunda kullanıcı  tipi,  kullanıcı  adı  ve

parolası  admin  dir.  Admin  sisteme  istediği
tipte kullanıcı  ekleyebilir  istediği kullanıcıyı
silebilir  süreçlerle  ilgili  istediği  işlemi
gerçekleştirebilir. 

Standart User

Kullanıcı  ekleme  silme  dışında  adminin
yaptığı her işlemi gerçekleştirebilir.

[*] Admin ve standart user tipi kullanıcıların giriş yaptıklarında

görecekleri ekran görüntüsü

Only Log

Süreçleri  durdurup  başlatamaz  kullanıcı
ekleyip  çıkartamaz.  Sadece  süreç  loglarını
okuyabilir.

[*]  only  log  tipi  kullanıcıların  giriş  yaptıklarında  görecekleri

ekran görüntüsü

Read Only 

Only  Log  tipi  kullanıcıdan  farklı  olarak
süreçlerin  loglarını  dahi  okuyamaz.  Sadece
süreç  hakkında  genel  bilgiyi  görüntüler.
Sürecin  çalışma  durumunu,  ne  zamandır
ayakta  olduğunu,  süreç  numarasını,  adını,
grubunu gibi.



[*]  read  only  tipi  kullanıcıların  giriş  yaptıklarında  görecekleri

ekran görüntüsü

Varsayılan  web  arayüzden  son  farkı
kullanıcıların  arayüzde  gerçekleştirdiği  her
olayın logunu tutabiliyor ve bir kısmını tail -f
gibi arayüzde görüntülüyor olmasıdır.

[*] Kullanıcı loglarını, çalışan durmuş süreç sayılarını bağlanmış

bağlı olmayan node sayısını, environment sayısını görebilceğimiz

dashboard.

3 Tasarım ve Uygulama

Linux  tabanlı  işletim  sistemlerinde
kullanılabilir. Kurulumu adımları şöyledir: 

0-  Kurulum  bağımlılıkları  sqlite3  python
python-flask sisteme kurulmalıdır. 

1-  Proje  linkten[4]  CESI'yi  kurmak
istediğiniz bilgisayara indirilmeli. 

2-  İndirdiğimiz  dizin  içindeki  yapılandırma
dosyası  /etc  dizini  altına  taşınmalı,  gerekli
yapılandırma bilgileri dosya içine yazılmalı. 

3-  İndirdiğimiz  dosya  içindeki  sql  komutu
çalıştırılmalı.  Böylece  varsayılan  kullanıcı
(admin) oluşturulmuş olur. 

4-  Proje  içindeki  web.py  python  dosyası
çalıştırılmalı.   Artık  cesi  bir  web  tarayıcısı
aracılığıyla kullanılabilir. 

CESI'yi  kullanmak  için  çalıştırdığımız
makine  üzerinde  bir  supervisor  çalışmasına
ihtiyaç  yoktur.  Yani  CESI  supervisordan
bağımsız haldedir.

4 Sonuç

Bu  çalışma  sonucunda  supervisorctl  ve
varsayılan  web  arayüzün  sağlayamadığı
birden  çok  uzak  makinenin  süreçlerini  aynı
arayüzden  görüntüleme  ve  yönetme  imkanı
sağlanmıştır.  Diğer  üçüncü  parti  merkezi
araçların  ve  varsayılan  web  arayüzün
sağlamadığı  environment  özelliği
tanımlanmış ve kullanılmış,  süreçlerin farklı
parametreleri  birlikte kullanarak aranılan bir
süreci  daha  kolay  bulma  imkanı  sağlanmış,
kullanıcı yetkilendirme seviyeleri eklenmiştir.
GPLv3  ile  lisanslanmış  bir   özgür  yazılım
projesidir. 
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