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ABSTRAKT 

 

Tato studie je zaměřena na problematiku odhadu zpoţdění datového toku při 

průchodu síťovým zařízením. Je zde rozebrána problematika parametrů sítě, které 

ovlivňují celkové zpoţdění, detekce zpoţdění v datových sítích a druhy zpoţdění 

vznikající v síti. Praktická část se zabývá vývojem softwaru, který provádí odhad 

zpoţdění. V závěru je shrnutí celkové práce a vyhodnocení výsledků měření. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis is focused on the issue Estimation of delay during the data flow going 

through network device. There is analyze of network parameters, which influent final 

delay, detection of delay in data networks and types of delay in the network. The 

practil part is focused on development of the software, which performs the estimation 

of delay. At the end there is a summary of the whole thesis and evaluation of 

measurements. 
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Úvod 

 

Úkolem této práce je zaměřit se na pojem zpoţdění v datových sítích. Konkrétním 

cílem je odhad zpoţdění datového toku mezi dvěma body sítě. Při tvorbě této studie 

bylo vyuţito databáze IP Geolocation, která je součástí projektu Ústavu 

telekomunikací Vysokého učení technického v Brně, který je zaměřen na geolokační 

metody. Tato databáze obsahuje body sítě, které spadají do experimentální sítě 

PlanetLab. Vyuţité body jsou soustředěny v Evropě. 

Součástí studie je tvorba algoritmu, který bude měřit zpoţdění na přenosovém 

médiu.  Sítě uţité při měření se skládají z výše zmíněných bodů z databáze. 

Program analyzuje celkové zpoţdění mezi jednotlivými body a výsledky jsou 

zobrazeny v databázi serveru IP Geolocation. 

První kapitola je teoretická část této práce. Rozebírá problematiku zpoţdění 

v datových sítích. Jsou zde vysvětleny faktory, které ovlivňují celkové zpoţdění, dále 

rozděluje celkové zpoţdění datového toku na dílčí zpoţdění. U zpoţdění je 

zkoumáno i místo vzniku. Zaměřuje se také na seznámení s výše zmíněnou 

experimentální sítí PlanetLab. 

 Druhá kapitola popisuje praktickou část této práce. Zabývá se vývojem 

programu pro odhad zpoţdění a vysvětluje jeho jednotlivé funkce. Funkce programu 

je blíţe vysvětlena na konkrétním příkladu uţití. Dále je v této kapitole zahrnuta část, 

která obsahuje výsledky měření. Výsledky jsou zpracovány a jsou z nich vyvozeny 

důsledky. 

 Celkovým účelem vyvinutého skriptu je analýza zpoţdění v uţivatelem 

zvolené síti. Cílem je pozorovat změny výsledných hodnot s měnící se vzdáleností 

bodů, mezi kterými probíhá měření. Dále se chci pokusit stanovit teoretickou hodnotu 

zpoţdění na přenosovém médiu na jednotku vzdálenosti, která bude slouţit pro 

odhad zpoţdění na základě znalosti vzájemné polohy měřených bodů. To je moţné 

díky uţití metod na serveru IP Geolocation, které jsou určeny k geolokaci. Posledním 

cílem je analyzovat průběh zpoţdění v čase a zhodnotit kolísavost zjištěných hodnot. 
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1. Měření zpoždění v datových sítích a parametry 

ovlivňující toto zpoždění 

 

Tato kapitola se zabývá datovými sítěmi a je teoretickým úvodem k praktické části 

studie. Účel je zaměřit se na pojmy, jejichţ znalost je potřebná v praktické části. 

Věnuje se médiím, přes které se datové toky šíří a blíţe specifikuje jejich druhy. Je to 

především z toho důvodu, ţe druh pouţitého média ovlivňuje celkové zpoţdění 

datového toku. Další část této kapitoly je zaměřena na zpoţdění datového toku při 

průchodu sítí a vymezuje několik druhů zpoţdění. Rozděluje zpoţdění podle místa 

vzniku a podle způsobu jejich měření. Poslední částí je představení experimentální 

sítě PlanetLab, která je taktéţ vyuţita v praktické části. 

 

1.1 Obecné parametry datových sítí 

 

Datovou síť lze specifikovat různými parametry, abychom mohli jednoduše zjistit a 

odhadnout chování této sítě a kvalitu přenosu. Je důleţité mít představu, co se 

momentálně děje v různých částech dané sítě. Tím dojde ke sníţení náročnosti 

obsluhy a zajištění správného chodu sítě. Díky tomu je moţné případný problém 

včas detekovat a flexibilně na něj reagovat. Změřením základních parametrů v síti lze 

snadno zjistit, zda nějaké síťové zařízení vykazuje poruchu a nedaří se přes něj šířit 

data dál nebo bezdůvodně zahazuje příchozí pakety. Mezi tyto parametry lze s 

jistotou zařadit šířku pásma, jitter, ztrátovost paketů a zpoţdění datového toku. 

Dalším pojmem související s datovými sítěmi je QoS (Quality of Service – kvalita 

sluţeb). QoS je nástroj umoţňující uţivateli upravovat stav a fungování sítě. 

 

1.2 Pojem šířka pásma v datových sítích 

 

Šířka pásma (Bandwidth) je parametr udávající objem dat, který projde danou sítí za 

jednotku času. Tedy udává počet bitů za sekundu (jednotka bit/s nebo její násobky, 

nejčastěji Mbit/s, Gbit/s). Je to nejuniverzálnější parametr pro specifikaci sítí. Toto 

pásmo je rozděleno mezi n datových toků, které zrovna sítí prochází. Je i klíčovým 
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parametrem pro QoS, který libovolně rozdělí pásmo mezi jednotlivé sluţby dle 

potřeby. S vývojem datových sítí souvisí i stále se zvětšující šířka pásma. 

Dle šířky pásma se rozdělují i technologie umoţňující přenos datového toku. 

Pokud vezmeme v potaz šíření po kabelu, je jednoznačným zástupcem Gigabit 

Ethernet, dosahující rychlostí aţ 1 Gbit/s. V současnosti je velmi rozšířený i 

10Gigabit Ethernet (10 Gbit/s). Na poli bezdrátové technologie je nejvyuţívanější 

technologií na běţně uţívaných sítích standard Wireless 802.11 g (54 Mbit/s) [13]. 

 

1.3 Quality of Service 

 

S rozmachem počítačových sítí, stoupali i nároky na šířku pásma a zajištění kvality 

jednotlivých sluţeb. Proto vznikl soubor pravidel QoS pro řízení datových toků 

(definované v roce 1994 ITU - Iternational Communication Union). QoS pomáhá 

upřednostňovat určitou sluţbu přidělením priorit. Pomocí priorit je moţné sluţbě 

poskytnout větší, či menší šířku pásma komunikačního kanálu. Vzhledem k dnes jiţ 

velice rozsáhlému systému datových sítí je nutné korigovat právě šířku pásma a 

upravovat ji v závislosti na účelu dané sluţby. Pomocí QoS lze zajistit určitou kvalitu 

přenosu anebo zvýšit vyuţitelnost pásma zmenšením prostoru nenáročným sluţbám. 

Moţnost měnit priority a upřednostňovat určité pakety před jinými je vyuţitelná 

především při maximálním vyuţití sítě, kdy lze jednoduchým krokem zajistit např. 

technologii VoIP (Voice over Internet Protocol – volání přes internet) větší šířku 

pásma a tím poskytnout této sluţbě moţnost celkového zvýšení kvality přenosu. Díky 

moţnosti přidělit vybrané sluţbě větší šířku pásma a tím pádem i větší přenosovou 

rychlost je síť schopná sníţit u této sluţby i zpoţdění jejího datového toku. Pojem 

QoS je zmíněn především proto, ţe správné nastavení sítě je jedním z dílčích 

faktorů, které ovlivňují celkové zpoţdění datového toku. V praktické části však není 

tento faktor zohledněn [15]. 

 

1.4 Média umožňující přenos datového toku 

 

Historie přenosových médií ve smyslu vedení pro šíření daných informací sahá do 

první poloviny 19. století. Pro tuto práci je však prvním mezníkem aţ rok 1956, kdy 



 

14 

byl mezi Evropou a Amerikou poloţen první koaxiální kabel, který tehdy slouţil pro 

přenos telefonních hovorů. Koaxiální kabel byl v té době velkou inovací vzhledem ke 

své spolehlivosti. 

S vývojem optického vlákna se opět kvalita přenosových médií posunula 

kupředu. Optická vlákna dosahují velkých přenosových rychlostí, protoţe mají velkou 

šířku pásma. Taktéţ došlo ke zlepšení v celkové spolehlivosti. K dataci lze zmínit rok 

1988, kdy byl poloţen optický kabel přes Atlantický oceán. 

Přenosová média můţeme rozdělit mezi metalické vedení, optické vedení a 

bezdrátové přenosy. Kvalitu přenosu a vlastnosti daného média nám udává několik 

parametrů. Jako specifické lze vybrat odpor R, indukčnost L, kapacitu C a svod G. 

Všechny tyto veličiny jsou udávány v jednotkách na kilometr. Pro odpor je to tedy 

Ω/km, pro indukčnost H/km, pro kapacitu F/km a pro svod S/km. Dané médium lze 

dál specifikovat dle toho, jaké frekvence signálu dokáţe přenášet (nízkofrekvenční, 

vysokofrekvenční) a jaký má útlum (dB). Útlum je parametr udávající jak moc signál 

při průchodu zeslábne, čili jak moc je utlumen [4]. 

 
1.4.1 Metalické vedení 

 

Tato média jsou realizována tak, ţe signál je šířen pomocí nabitých elektronů po 

kovovém jádru. To je nejčastěji měděné (Cu). Standardně je jádro opatřeno i vrstvou 

izolace, aby bylo dosaţeno menšího útlumu. Na vrstvu izolace se přidává ochranný 

obal. Jeho funkcí je ochrana kabelu proti vnějším vlivům, zabraňuje např. korozi a tím 

zvyšuje celkovou ţivotnost kabelu. 

Jak je uvedeno výše, jádra jsou nejčastěji realizována čistou elektrolytickou 

mědí. Díky jejím vlastnostem se to ukázalo jako nejlepší volba. Avšak vysoká cena 

mědi dala vzniknout i podstatně levnějším alternativám. Lze se tedy setkat i s 

kabeláţí, jejíţ jádro je realizováno hliníkem (Al). Hliník má ale horší technické 

vlastnosti neţ měď a proto se preferuje pouţití mědi. 

Pro izolaci se pouţívá mnoho různých variant. Jako příklad lze uvést 

např. varianty vzduch – papír, vzduch styroflex nebo vysokotlaký polyetylen (PE). 

Jako ochraný plášť se pouţívá např. hliníkový obal nebo obal plastový (PE, PVC) 

Do skupiny metalických vedení spadají koaxiální kabely, pupinované kabely, 

strukturované kabeláţní systémy, speciální kabely a další. Nejdůleţitější z této 

kategorie vedení pro účel této studie je strukturovaná kabeláţ, jejíţ uţívání je v 
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dnešní době nejvíce rozšířené. 

Strukturovaná kabeláţ je dnes velmi rozšířený způsob šíření dat. Kabeláţ je 

realizována kroucenými páry měděných jader opatřených izolací, na coţ se přísně 

dohlíţí při výrobě tohoto vedení. Celkově je opatřeno ještě celoplastovým obalem. 

Typickou impedancí této kabeláţe je hodnota 100 Ω (nestíněná dvojlinka – UTP); 

pokud je opatřena stíněním pro vylepšení technických vlastností, jedná se o stíněnou 

dvojlinku (STP) s typickou impedancí 150 Ω. Vedení se skládá ze čtyř kroucených 

páru odlišených pomocí barev. Tato kabeláţ je zakončena konektorem označeným 

RJ-45. 

Vzhledem k širokému spektru vyuţití se rozděluje do několika kategorií. 

Kategorie 1 a 2 je pouţita pro telekomunikace. Zbylé kategorie jsou pouţity pro 

přenos dat a rozdělují se dle přenosových rychlostí, kterých tento datový tok 

dosahuje. Tedy kategorie 3 je pouţita pro technologii ISDN (10 Mbit/s), kategorie 4 

pro technologii Token Ring Ethernet (16 Mbit/s) a kategorie 5 je vyhrazena 

technologiím ATM a Ethernet (100-300 Mbit/s) [4].  

 
1.4.2 Optické vedení 

 

Optické vedení je v dnešní době stále více pouţívaným způsobem přenosu dat, 

vzhledem k velice dobrým přenosovým vlastnostem (rychlost přenosu dosahuje aţ 

dvou třetin rychlosti světla ve vakuu). Jedná se o opravdovou revoluci v šíření 

datového signálu. Je vyuţíváno především na delší vzdálenosti. Data jsou přenášena 

v optickém signálu šířeným laserem (nositelem signálu jsou neutrální fotony). 

Celkově lze světlo procházející tímto médiem rozdělit na 7 oblastí (3 ultrafialové, 1 

světelná a 3 infračervené). Celkový rozsah vlnové délky světla je od 100 nm do 1 

mm. Tento způsob je ovšem nákladnější neţ metalické vedení a proto není tak 

dostupný. Základní schéma optického přenosu informací nastiňuje obrázek 1.1. 

Světlo nesoucí informace jsou generovány především luminiscenčními diodami 

(LED) a lasery, jeţ jsou na obrázku pojmenovány Světelný zdroj. Vzhledem k tomu, 

ţe vstupní i výstupní signál tohoto systému je elektrický, je vysílač i přijímač 

optického signálu vybaven obvody zpracování signálu. modulovaný signál je vyzářen 

do přenosového kanálu, který je vzhledem ke své struktuře velmi odolný vůči vnějším 

zdrojům rušení. na přijímací straně dopadá signál na fotodetektor. Optické vedení je 

(vzhledem k jiţ zmíněným vysokým přenosovým rychlostem) ideálním přenosovým 
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médiem z hlediska zpoţdění datového signálu. 

 

Obr. 1.1: Schéma přenosu optického signálu, převzato z [4]. 

 
1.4.3 Bezdrátové přenosy 

 

Přenos pomocí bezdrátové technologie je velmi oblíbený způsob, vzhledem k 

nulovým nákladům na přenosové médium, kterým je vzduch. Bezdrátový přenos 

probíhá signálem přenášeným radiovými vlnami. Tyto vlny dosahují vysokých 

frekvencí. Nejčastějšími sluţbami přenášenými tímto způsobem je rozhlas, televizní 

vysílání, telefonní sluţby, přenosy mezi mobilními telefony a v dnešní době stále 

častěji vyuţívají bezdrátového přenosu i datové sítě. Tyto sluţby jsou mezi sebou 

různě propojeny. Celkově lze bezdrátové přenosy rozdělit na dva hlavní druhy. 

Prvním je přenos probíhající pouze na zemi mezi jednotlivými vysílači. Druhým 

způsobem je komunikace a přenos dat přes druţicový systém. 

Komunikace probíhá od zdroje signálu k cíli. Ze zdroje signálu cestují data k 

zpracování signálu (např. kódování – zabezpečení proti ztrátám během přenosu 

komunikačním kanálem), poté se modulují (modulační signál ovlivňuje svým 

momentálním stavem signál nesoucí informace) a přicházejí přes komunikační kanál 

k vysílači. Skrz prostředí, přes které se signál šíří, dorazí data k přijímači, kde jsou 

demodulována, zpracována (inverzními postupy se sestavuje původní signál) a poté 

uţ s nimi můţe koncový uţivatel dále nakládat [4]. 
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1.5 Mapování sítě pomocí bodů Beacon uvnitř sítě 

 

S tématem odhad zpoţdění datového toku při přechodu síťovým zařízením přímo 

souvisí i mapování sítí. Pokud je známá topologie sítě a počet uzlů v ní, je mnohem 

jednodušší odhadnout celkovou hodnotu zpoţdění. Jedním z nástrojů, uţívaných pro 

mapování sítě během různých experimentů je tzv. Beacon. Beacon („maják“) 

označuje zařízení v síti, které vysílá signál všude kolem sebe. Díky tomu je moţné 

sestavit přesnou mapu okolních uzlů, na které je Beacon přímo napojen. Častým 

způsobem, jak dochází ke komunikaci s okolním siřovými prvky, je uţití programu 

Ping (viz podkapitola 1.8.2). Při zkoumání zpoţdění v datových sítích se právě 

pouţití Beaconů ukázalo jako velmi uţitečné. Většina těchto bodů patří buď 

univerzitám nebo výzkumným centrům rozmístěným po celém světě a jsou napojeny 

na mnoho dalších podsítí, serverů a mnoţství síťových zařízení. Díky tomu je pomocí 

Beaconů moţné zmapovat velmi rozsáhlou síť. 

Pro měření zpoţdění bylo Beaconů vyuţito například v rámci PingER od 

dubna roku 2000 do března roku 2002. Projekt zahrnoval sadu měření probíhajících 

v delším časovém období (např. několik měsíců), kdy se spárovali jednotlivé 

Beacony náhodně a kaţdý den probíhal sběr dat. Během měření se sledovala 

především vzájemná geografická vzdálenostů obou bodů v páru, průměrná měsíční 

ztráta paketů (jelikoţ se pouţíval program Ping, jednalo se o procentuální záznam 

ICMP paketů, které nedorazili k cíli) a samozřejmě průměrná a minimální hodnota 

RTT (viz níţe 1.7) v daném měsíci [7]. 

 

1.6 Obecné parametry používané při měření zpoždění 

 

Zpoţdění datového toku lze vysvětlit jako čas, za který paket x dorazí od vysílače A k 

přijímači B. Zpoţdění lze uvést jako jeden z nejdůleţitějších parametrů specifikující 

danou síť. U poskytovatelů internetových sluţeb je to jeden z rozhodujících 

parametrů. Zpoţdění je přímo ovlivněno jednak geografickou polohou, dále druhem 

přenosového média a samozřejmě i počtem uzlů, kterými musí datový tok projít při 

cestě k cíli. Toto zpoţdění lze rozdělit na jednosměrné a obousměrné. 

Jednosměrné zpoţdění dat je zpoţdění, které je popsáno výše, tedy je to čas, 

za který se dostanou vyslané pakety od vysílače k přijímači. Je to základní prvek 
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pokud se hovoří o zpoţdění. Ale pro měření zpoţdění při provozu sítě se pouţívá 

častěji zpoţdění obousměrné. 

Zpoţdění obousměrné, označované téţ jako RTT (Round Trip Time) zahrnuje 

cestu od vysílače k přijímači, zpracování na přijímači a cestu zpět. RTT je jedním 

typických parametrů specifikujících síť. Při zkoumání chování internetu se vyuţívá 

právě tohoto druhu zpoţdění (program Ping měří RTT). 

Během projektů zaměřených na monitoring zpoţdění dat při přechodu přes 

uzly, byla stanovena doba, která přibliţně připadá na průchod jedním uzlem, na 50 - 

250 µs. Celkově tedy připadá na jednu cestu zpoţdění dosahující pár ms. Tato doba 

je ale pouţitelná pouze pro páry vysílač/přijímač, které od sebe nejsou příliš 

vzdáleny. Pro rozsáhlejší páry je však tento údaj velice nepřesný. 

Dalším pojmem, který souvisí se zpoţděním je tzv. Jitter. Pokud se vezmou 

dva libovolné po sobě jdoucí vzorky x a x+1, pak rozdíl jejich RTT nám dává číselný 

údaj označovaný jako Jitter. Pouţívá se hlavně k odhalování kolísání při provozu 

dané sítě. Pokud vezmeme v úvahu síť s konstantní odezvou, pak bude Jitter beze 

změny a bude nabývat stále stejných hodnot. Snahou je, aby nedocházelo k příliš 

velkým skokovým změnám, protoţe Jitter můţe velmi ovlivnit výslednou kvalitu 

přenosu. Jitter tedy funguje jako ukazatel stability sítě. 

 

1.7 Zpoždění Round Trip Time 

 

Round Trip Time je parametrem, který jednoznačně určuje kvalitu dané sítě. Je 

nejdůleţitějším zástupcem zpoţdění. Na RTT je zaloţena i aplikace Ping. Taktéţ 

během výzkumů ohledně zpoţdění v síti je to nejpouţívanější parametr. Uţívá se 

především minimální a průměrná hodnota. Routery (směrovače) s rozhodovacími 

systémy, které jsou zaloţeny na RTT, vyhodnocují, kterou cestu je nejvhodnější 

zvolit při směrování datového toku z hlediska zpoţdění dané cesty. 

Jelikoţ se jedná o zpoţdění obousměrné, je zde zahrnuta cesta od vysílače k 

přijímači a nazpět. Občas se však liší zpoţdění v přímém a zpětném směru, proto je 

pro některé případy výhodnější pouţívat jednosměrné zpoţdění. 

Pro názornou ukázku je na obrázku 1.2 zobrazena závislost minimální 

hodnoty RTT v milisekundách na vzdálenosti v kilometrech. Vzdálenost je dána 

vzájemnou geografickou polohou bodů, mezi kterými bylo zpoţdění měřeno. Jinými 
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slovy se jedná o vyobrazení, které určuje, jakým způsobem je RTT ovlivněno 

vzdáleností těchto bodů. Graf vznikl v rámci PingER z velkého počtu naměřených 

dat. V ideálním případě by měla být grafem lineární křivka, avšak v rámci měření se 

ukázalo, ţe výsledky odpovídají předpokládanému průběhu pouze z části vzhledem k 

markantním odchylkám zjištěným během měření. Z grafu je vidět, ţe celkovou 

hodnota RTT je ovlivněna vzdáleností bodů, mezi kterými měření probíhá, ale nelze ji 

povaţovat za jediný faktor.utvářející celkové zpoţdění. 

Dobrým způsobem jak změřit RTT je vyuţitím bodů v síti označovaných jako 

Beacon (viz část 1.5). Ty zjišťují zpoţdění pomocí zpráv, které si mezi sebou posílají. 

K tomu primárně uţívají aplikace pro zjištění zpoţdění nazývané Ping, která je 

zaloţena na protokolu ICMP [9]. 

 

 

Obr. 1.2: Minimální RTT jako funkce vzdálenosti, převzato z [9]. 

 

1.8 Způsoby detekce zpoždění 

 

Podkapitola způsoby detekce zpoţdění především definuje protokol ICMP (Internet 
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Control Message Protocol) vyuţívaný v programech Traceroute (viz. podkapitola 

1.8.3) a Ping, které jsou klíčovými nástroji při měření zpoţdění na datové lince. 

Programy Traceroute a Ping se tato kapitola taktéţ detailněji zabývá, jelikoţ jsou 

hojně vyuţívány v praktické části této práce. Dále je zde zmíněn způsob orientační 

kontroly správných výsledků získaných měřením pomocí teoretický hodnot 

vypočítaných v rámci projektu RIPE NCC. 

 
1.8.1 Využití protokolu ICMP při měření zpoždění 

 

Protokol ICMP je pouţíván v sítích pro aktualizování stavu např. směrovacích 

tabulek a k signalizaci jakýchkoliv nečekaných či nepředvídaných činností. Jednou z 

jeho hlavních činností je v podstatě zjišťování, zda jsou uzly pro konkrétní vysílač 

dostupné nebo ne (jedno z uţití programu Ping). 

Na protokolu ICMP fungují aplikace Ping i Traceroute. V podstatě na bázi 

tohoto protokolu můţeme zmapovat celou síť a získat i údaje o zpoţdění dat. Avšak 

datagramy jsou často zahazovány, ať uţ je příčinou bezpečnost nebo chyba v 

obsahu paketu, který můţe mít buď chybnou nebo ţádnou adresu o cíli, do kterého 

směřuje. 

 
1.8.2 Nástroj pro kontrolu zpoždění Ping 

 

Zpoţdění dat lze detekovat několika způsoby. Jeden ze způsobů je pomocí příkazu 

ping (Packet InterNet Grouper) např. v příkazovém řádku operačního systému. Tvar 

příkazu je ping IP adresa cíle, k němuţ chceme vztahovat toto zpoţdění. 

Ping je zaloţen na vyuţívání protokolu ICMP (Internet Control Message 

Protocol). Konkrétně se jedná o rámce typu 0 a typu 8. Typ 0 nese název Echo 

request (ţádost). Typ 8 nese název Echo reply (odpověď). Pokud se zadá tento 

příkaz s IP adresou přijímače, pak je automaticky vyslán Echo request směrem k cíli. 

Na přijímači je tato zpráva zpracována a spolu s časovým údajem je odeslán Echo 

reply zpět k vysílači. Na vysílači je zpráva zpracována spolu s údajem o zpoţdění a 

poté je vyhodnoceno celkové zpoţdění RTT. 

Nevýhodou je však nepřesnost, která vzniká při ukládání času na přijímači. 

Proto příkaz Ping slouţí spíš ke zjišťování funkčnosti jednotlivých uzlů v síti, popř. k 

odhalení špatného nastavení parametrů sítě. Pro účely odhadu zpoţdění v této studii 
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však jeho přesnost bude dostačující. 

Pro názornější příklad je níţe obrázek 1.3, na kterém je zobrazen výsledek 

aplikace Ping, který určuje odezvu vyhledávače Google. Příkaz je tedy ping 

google.com. Na dalším řádku je zpracován příkaz a pro zadaný server je zde 

zobrazena i IP adresa (2a00:1450:4001:c02::65) protokolu IPv6 (Internet Protocol 

version 6), který je nástupce IPv4. Protokol je zavedený pro komunikaci v sítích. Je 

zde také uvedena celková velikost odeslané zprávy (32 bytů). To znamená, ţe byl 

vyslán rámec Echo request směrem k cíli. Po přijetí rámce Echo reply od serveru 

google.com je zobrazeno zpoţdění jednotlivých paketů v milisekundách (21 ms, 12 

ms, 12 ms, 12 ms). Nakonec je zobrazeno celkové hodnocení spojení. V tomto 

případě je z obrázku patrné, ţe spojení proběhlo bez problémů a všechny pakety 

byly doručeny. Na posledním řádku výstupu aplikace ping je minimální zpoţdění (12 

ms), maximální zpoţdění (21 ms) a průměrné zpoţdění (14 ms) paketů v 

milisekundách. 

 Výstup programu Ping je moţné upravovat jednotlivými parametry, které lze 

přidat za příkaz při jeho spuštění. Program Ping, jehoţ výstup je na obrázku, 

standardně vyšle k cíli pouze 4 testovací pakety. Parametry přidanými za příkaz 

můţeme upravovat např. počet paketů vyslaných k cíli, interval mezi vysíláním 

jednotlivých Echo regest rámců a tak dále. V závislosti na operačním systému 

(Microsoft, Linux) se mění i příkazy, které výstup programu Ping ovládají. V praktické 

části této studie je vyuţit parametr omezující počet vyslaných paketů (-c, count) na 

jeden. Celý tvar příkazu je: ping IP adresa cíle -c 1(Linux). 

 

 

Obr. 1.3.: Ukázka pouţití aplikace ping. 
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1.8.3 Nástroj pro zjištění trasy datového toku Traceroute 

 

S vyuţíváním příkazu ping přímo souvisí vyuţívání příkazu traceroute (v příkazovém 

řádku v operačním systému Microsoft Windows se jedná o tracert, na IPv6 se jedná 

o traceroute6; traceroute je standardně výbavou UNIX serverů). Tento příkaz lze 

pouţít, pokud je potřeba získat představu o uzlech v cestě, kterou datový tok 

pouţívá. Standardním výstupem je tabulka obsahující mapu sítě k zadanému cíli. 

Příkaz traceroute pouţívá především ICMP datagramy, UDP (User Datagram 

Protocol) a TCP (Transmission Control Protocol). Operační systém zaloţený na 

UNIXu pouţívá standardně protokol UDP. Operační systémy Microsoft Windows 

pouţívají ICMP. 

Celá technologie spočívá v postupném zvyšování parametru TTL (Time To 

Live), který udává, kolik uzlů paket přeskočí, neţ bude zahozen). TTL je nejdříve 

nastaveno na 1, takţe po prvním hopu je hodnota sníţena na 0 a paket je tedy 

zahozen. Zpětně je vyslána zpráva s informací o IP adrese zařízení, které paket 

zahodilo (zpětnou vazbu o zahození paketu zajišťuje protokol ICMP). Další pakety 

jsou vyslány směrem do sítě, avšak TTL je zvýšeno o 1, tudíţ je nastaveno na 2. 

Zvyšování TTL pokračuje, dokud není dosaţeno poţadovaného cíle. 

Ve standartním výstupu jsou přenášeny i údaje o zpoţdění k danému uzlu 

sítě. Data získaná aplikací Traceroute nelze však brát jako objektivní prostředek pro 

měření zpoţdění. Vzhledem k přenosu údajů o dosaţených uzlech v cestě, je 

zpracování zpráv programu Traceroute časově náročnější neţ např. u programu Ping 

a tím se markantně zvyšuje nepřesnost výstupních hodnot. Z tohoto důvodu je 

v praktické části pouţit program Traceroute pouze pro mapování sítě a program Ping 

pro měření zpoţdění dané datové cesty [5]. 

 

1.9 Metody zjištění zpoždění dané datové cesty jako 

prostředek pro kontrolu výsledků 

 

V průběhu vývoje datových sítí se mnohokrát objevili snahy o stanovení teoretické 

hodnoty zpoţdění pouţitelné pro jakoukoliv cestu. Velký pokrok na tomto poli 

zaznamenal projekt RIPE NCC (sdruţeno pod RIPE TEST TRAFFIC 

MEASUREMENT - RIPE TTM). V rámci tohoto projektu probíhalo mnohodenní 
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měření zpoţdění mezi jednotlivými body sítě především v Evropě. V seznamu 

doporučené literatury pro vypracování této studie se jedná o dokument vyhodnocující 

sérii měření z roku 2005. 

Během tohoto měření bylo posíláno od zdroje do cíle 100 bytů. A celkové 

zpoţdění změřené na jednotlivých datových cestách bylo pro lepší a 

demonstrativnější příklad rozřazeno do několika kategorií. 

Především se jednalo o rozřazení na zpoţdění deterministické a zpoţdění 

stochastické. Jako zpoţdění deterministické můţeme povaţovat zpoţdění, které je 

přímo ovlivněno výrobními parametry komponent pouţitých v dané síti. Je to 

zpoţdění, které se můţe odhadnout díky znalosti hardwaru, pouţitých protokolů a 

nastavení konkrétního rozhraní. Naproti tomu zpoţdění stochastické lze povaţovat 

více méně za náhodné. Je to zpoţdění dané konkrétním stavem sítě. Ať uţ se jedná 

o poruchy nebo zpoţdění způsobené na routeru při maximálním vyuţití sítě tak, ţe 

toto zpoţdění můţe být ovlivněno i konkrétním bufferem. 

Jako další rozdělení lze pouţít jiţ konkrétní druhy zpoţdění, které jsou vázány 

k určitému místu v síti, kde toto zpoţdění vzniká 

 

1) Processing delay – toto zpoţdění má dvě části, jelikoţ je zde zastoupena 

jak část deterministická i stochastická; jedná se o zpoţdění na jednotlivých 

uzlech sítě, kdy jsou data zpracovávána a připravují se na vysílání k 

dalšímu uzlu sítě, 

 

2) Transmission delay - jedná se o deterministické zpoţdění během procesu 

vysílání datového toku z konkrétního síťového zařízení (router), je 

povaţováno za konstantní, 

 

3) Propagation delay - deterministické zpoţdění způsobené cestováním 

datového toku po médiu mezi sousedními uzly, na kratší vzdálenosti se 

povaţuje jako zanedbatelné, při dlouhým spojeních (např. transatlantický 

provoz) má velký podíl na celkovém zpoţdění, 

 

4) Queueing delay – je to typicky stochastický druh zpoţdění; lze vysvětlit 

jako čas, po který konkrétní data čekají ve frontě na zpracování daným 

routerem. 
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V rámci tohoto projektu byla snaha o přiřazení k těmto pojmům konkrétní čísla. 

Jako jeden ze způsobů jak toho dosáhnout bylo pouţito zapojení z obrázku 1.4. Na 

spojení dvou stanic proběhla série měření, kdy byly mezi stanice postupně zapojeny 

ţádný, 1, 2 a 3 často pouţívané routery. Na tomto zapojení se měřilo opět zpoţdění. 

 

 

 

Obr. 1.4: Schéma zapojení pouţité pro zjištění zpoţdění [9]. 

 

Díky těmto měřením bylo stanoveno zpoţdění odpovídající zpracování na 

koncových stanicích zapojení na 155 µs, zpoţdění připadající na 1 hop (v tomto 

případě routery Cisco 2611, Cisco 3620 a Cisco 3640) bylo stanoveno na 224 µs a 

zpoţdění při šíření po médiu propojující jednotlivé uzly bylo stanoveno na 5 µs/km. 

Ke zpoţdění při šíření po médiu bylo nutným předpokladem pouţití optického vlákna, 

jelikoţ v optickém vlákně dosahuje signál rychlosti odpovídající dvěma třetinám 

rychlosti světla ve vakuu (c = 3 . 10
8
 m.s-1). 

Dalším zajímavým poznatkem měření RIPE NCC je fakt, ţe vzdálenost, kterou 

data mezi dvěma koncovými stanicemi urazí, je v průměru dva a půl krát větší neţ 

jejich vzdálenost vzdušnou čarou. Tento fakt byl demonstrován měřením, kdy byl 

poslán objem dat z Bratislavy do Mnichova. Tento datový tok cestoval z Bratislavy do 

Prahy, z Prahy do Berlína a z Berlína do Mnichova. 

Díky faktům a přibliţně stanoveným číselným údajům je moţné bez větších 

problémů hrubě odhadnout zpoţdění mezi dvěma uzly, pokud známe jejich 

geografickou polohu a počet mezilehlých uzlů. Tato metoda můţe slouţit jako 

přibliţné ověření správnosti výsledků získaných během této studie. Experimentálně 

získané hodnoty jsou vyuţity v praktiké části [9]. 
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1.10 Různorodosti sítě 

 

Vzhledem k tomu, ţe internet obsahuje neuvěřitelné mnoţství různých sítí a podsítí, 

nelze uvaţovat jako o celku se stejnými vlastnostmi. Jedná se o celek sestavený z 

mnoha různorodých částí. Během měření odhalující konkrétní vlastnosti je tedy 

nemoţné stanovit specifické parametry tak, aby odpovídaly kaţdé části celku. Kaţdé 

měření tedy musí být vztaţeno k určité oblasti, kde probíhalo. 

Přestoţe v této práci máme danou blíţe specifikovanou oblast, objevují se zde 

odchylky od reálných hodnot. To je způsobeno nejen jiţ zmiňovanou různorodostí 

sítě, ale také nestálostí charakteristických parametrů (např. RTT) během jednotlivých 

časových úseků. Není tedy moţné předpokládat, ţe chování dané sítě je během 

času konstantní. Proto se během vyhodnocování měření, které popisuje dění v sítí, 

uţívají především průměrné hodnoty. 

K tématu různorodosti sítě je třeba zmínit i celkovou nepředvídatelnost 

zpoţdění z důvodu velkého počtu míst, kde můţe vzniknout. Celkové zpoţdění lze 

tedy povaţovat za sumu několika dílčích zpoţdění (deterministický nebo stochastický 

charakter). Tato dílčí zpoţdění mají různé příčiny a lze je rozdělit podle místa jejich 

vzniku. Na obrázku 1.5 je naznačeno, kde všude můţou tato dílčí zpoţdění vznikat. 

Jedná se o zpoţdění vzniklé na koncových uzlech, na mezilehlých uzlech a na 

přenosovém médiu.  

 

Obr. 1.5: Druhy zpoţdění a místa, kde se vyskytují [2]. 

 

Za koncové uzly můţeme povaţovat stolní počítač, notebook, IP telefon a tak 
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dále. Pokud budeme uvaţovat směr provozu, jak je naznačeno na obrázku (od 

serveru k notebooku a stolnímu počítači), je prvním místem vzniku zpoţdění jiţ 

samotný server. Vzniklé zpoţdění lze pojmenovat paketizační zpoţdění, které 

odpovídá době vytváření paketů určených k odeslání serverem. Dalším zpoţděním 

na serveru je zpoţdění v odchozí frontě, kdy pakety čekají na odeslání k cíli.  

Místo vzniku následujícího dílčího zpoţdění je přenosové médium (zpoţdění 

způsobené rychlostí šíření signálu v médi). Pokud však předpokládáme uţití 

optického vedení signálu a neuvaţujeme velkou vzdálenost serveru a počítačů, je 

toto zpoţdění zanedbatelné. Následuje zpoţdění na mezilehlých uzlech sítě. Těmito 

uzly mohou být např. směrovače (routery), přepínače (switche) a jiné. Na těchto 

uzlech vzniká jednak zpoţdění ve vstupní frontě (doba, neţ jsou data přijata ke 

zpracování), dále zpoţdění vzniklé při zpracovávání dat a nakonec zpoţdění na 

výstupu, kdyţ data čekají na odeslání. Na přijímací straně (v obrázku stolní počítač a 

notebook) dochází uţ jen ke zpoţdění ve vstupní frontě, případně se dá započítat i 

doba zpracování přijaté zprávy. Suma všech těchto dílčích zpoţdění dává 

dohromady celkové zpoţdění datového toku [2], [7]. 

 

1.11 Síť experimentálních stanic PlanetLab 

 

PlanetLab je organizace zaměřená na zjišťování informací o chování vytvořené 

experimentální sítě a celkové vylepšování sluţeb internetu. Jedná se o sdruţení do 

kterého jiţ vstoupilo velké mnoţství společností, které jsou zaměřeny na výpočetní 

techniku a datové sítě (např. Google, Hewlett-Packard, IBM). Celkově se jedná o 

velké mnoţství uzlů v síti (momentálně 1166). se známou geografickou pozicí Tyto 

uzly jsou pouţity v této studii jako referenční body a dále budou označovány jako 

landmarkery. Díky udané poloze na mapě lze velice dobře kontrolovat a dále 

pouţívat zjištěná data získná při uţití této experimentální sítě. Jedná se především o 

výzkumná centra a univerzity. Celkový náhled na rozmístění stanic sdruţených pod 

organizací PlanetLab je na obrázku 1.6. 

Česká republika má v této síti také své zastoupení a disponuje třemi takovými 

uzly sdruţenými pod organizací CESNET (Czech Education and Research Network). 

Konkrétní uzly jsou planetlab1.cesnet.cz (IP adresa: 195.113.161.82), 

planetlab1.fit.vutbr.cz (IP adresa: 147.229.10.250), planetlab2.cesnet.cz 
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(IP adresa: 195.113.161.83). Jak je jiţ patrné z názvu, jeden z těchto uzlů je pod 

správou VUT v Brně (Fakulta informačních technologií). 

  

 

Obr. 1.6: Celkové rozmístění stanic sítě PlanetLab, převzato z [12]. 

 

V této studii je pouţita databáze těchto uzlů pro účely experimentálního 

měření zpoţdění mezi těmito uzly. Konkrétní landmarkery jsou uţity jako vstupní 

proměnné algoritmu, který je vyuţit pro zjišťování zpoţdění datového toku 

připapadajícího na přenosové médium. Tyto uzly jsou rozmístěny po celém světě 

zahrnující všechny obydlené kontinenty. Avšak zde jsou vyuţity výhradně uzly 

umístěné v Evropě. Pro získání kvalitnějších výsledků měření je výhodné uţívat 

landmarkery s dostatečnou vzájemnou vzdáleností. Je to především kvůli 

dostatečnému projevu zpoţdění přenosového média a v druhé řadě kvůli 

přehlednosti závěrečného grafickému znázornění [16]. 
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2. Program pro odhad zpoždění 

 

Tato kapitola se zabývá skriptem, který jsem vytvořil v jazyce PHP (Hypertext 

preprocesor). Skript je schopný změřit zpoţdění na přenosovém médiu mezi 

zvolenými body v síti. Výsledky měření jsou graficky znázorněny na serveru IP 

Geolocation. 

 

2.1 Obecný popis programu pro měření zpoždění datové 

linky 

 

Základním účelem programu je zmapování sítě a odhad zpoţdění datové linky mezi 

vybranými landmarkery připadající pouze na šíření po přenosovém médiu. 

Landmarkery jsou získány z experimentální sítě PlanetLab a jedná se o vstupní 

proměnné celého algoritmu. Program se k těmto bodům připojuje pomocí 

zabezpečeného kanálu protokolu SSH (Secure Shell). Ověření probíhá na základě 

bezpečnostního klíče. Po připojení můţe pouţívat landmarkery jako zdroje a cíle pro 

programy Ping a Traceroute. Tyto referenční uzly také slouţí jako koncové body sítě, 

která je mapována. Uvnitř této sítě je nalezen vhodný směrovač, který spojuje 

všechny referenční body. Pomocí společného bodu je síť vhodně rozdělena na větve 

ohraničené vţdy jedním landmarkerem a tímto nalezeným směrovačem. Zpoţdění je 

pak počítáno pro kaţdou větev zvlášť.  

Zpracované výsledky měření jsou algoritmem odeslány do databáze na server 

IP Geolocation – IP Geolocation of Internet nodes (IP adresa serveru: 

147.229.149.12, pracovní název Bětka) dostupného na adrese: 

http://betka.utko.feec.vutbr.cz [17]. Tvůrci softwaru IP Geolocation jsou Ing. Lukáš 

Verner a doc. Ing. Dan Komosný Ph.D. Databáze slouţí k účelům mapování a 

měření internetové sítě. K měřením pouţívá landmarker z experimentální sítě 

PlanetLab (pouze Evropa) Umoţňuje výsledné grafické zobrazení zpracovaných 

výsledků. 

Po odeslání dat do databáze se na mapě zobrazí poloha referenčních bodů a 

poloha nalezeného směrovače (popř. směrovačů). Mezi těmito body jsou vyobrazeny 

linky. Informace o zpoţdění mezi daným landmarkerem a společným směrovačem 

http://betka.utko.feec.vutbr.cz/
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jsou zobrazeny u jednotlivých landmarkerů. Software lze tedy pouţít jako prostředek 

pro odhad zpoţdění v uţivatelem zvolené síti. Metoda zahrnující vytvořený skript je 

pojmenována GeoLatency a je moţné ji vyuţívat přímo na internetových stránkách 

serveru IP Geolocation. Všechny části programu se nachází právě na tomto serveru. 

 

2.2 Princip funkce programu 

 

Následující kapitola se zabývá detailním popisem funkcí metody GeoLatency. 

Vývojový diagram programu je na obrázcích 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 

Průběh hlavního programu je na prvních třech obrázcích. Na obrázku 2.4 je 

podprogram debug, který provádí zobrazení vybraných dat. Funkce jednotlivých 

bloků vývojového diagramu jsou popsány v podkapitolách 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4. 

Součástí této podkapitoly je pouze popis bloků pro příjem vstupních dat. 

Po spuštění program načte vstupní parametry. Těmi jsou výše zmíněné 

landmarkery z experimentální sítě PlanetLab. Landmarkery pouţitelné pro měření 

jsou uloţené v databázi na serveru Bětka. Vstupní parametry je moţné získat třemi 

způsoby (viz obrázek 2.1) a jsou uloţeny do pole. Můţeme je zadat přímo do 

algoritmu programu (blok Základní hodnoty obsaţené v programu), zadat manuálně 

klávesnicí (blok Data zadaná z klávesnice) nebo získat ze serveru IP Geolocation 

(blok příjem dat z databáze). Landmarkery pouţité přímo v algoritmu mají předem 

ověřenou dostupnost. Pouţití těchto vstupních dat slouţí pouze k demonstrativnímu 

příkladu uţití programu. Program je uţije jako vstupní data, pokud za příkaz pro 

spuštění nejsou přidané ţádné parametry. 

Moţnost zadat vstupní landmarkery přímo do klávesnice lze vyuţít pokud je 

za příkaz pro spuštění přidán parametr –ip a za ním následuje výčet ip adres 

referenčních bodů, které mají být pouţity jako vstupní data. IP adresy.musí být 

odděleny čárkou a nesmí mezi nimi být mezery. 

Pokud je příkaz pro spuštění zadán a následuje za ním parametr –l, program 

bude očekávat za parametrem řetězec ve formátu JSON, který bude obsahovat IP 

adresy nových referenčních bodů. Tento způsob přijímání vstupních dat je určen 

primárně pro vyuţití na stránkách IP Geolocation. 
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Obr. 2.1: První část vývojového diagramu hlavního programu. 

.   

 Pro příklad je zde uveden tvar pole ve formátu JSON, přijatý programem pro 

tři referenční body uţité jako vstupní data: 

[{"id":8,"idsite":1,"idmethod":4,"ip":"195.113.161.83","hostname":"planetlab2.cesnet.cz","latitude":"49.22684

","longitude":"16.596152","name":"CESNET_-

_Czech_Education_and_Research_Network","reliability":88.76,"method":"Planetlab","cost":100,"image":"plan

etlab.png"},{"id":22,"idsite":7,"idmethod":4,"ip":"194.29.178.5","hostname":"planetlab1.mini.pw.edu.pl","latit

ude":"52.220278","longitude":"21.010556","name":"Warsaw_University_of_Technology_Europe","reliability":

98.5,"method":"Planetlab","cost":100,"image":"planetlab.png"}]. 
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Obr. 2.2: Druhá část vývojového diagramu hlavního programu. 

 

 U zadávání vstupních dat přes klávesnici a u přijímání vstupních dat 

z databáze je nutné ověřit správnost uţitých adres. Proto v bloku Ověření korektnosti 

vstupních dat dochází k testování, zda jsou zadané (resp. přijaté) IP adresy 

referenčních bodů platné a zda je jich lichý počet (viz podkapitola 2.2.3). Pokud 

dojde k vyhodnocení jedné z adres jako neplatné, program je ukončen. Pokud je 

zjištěn sudý počet vstupních IP adres, je poslední zadaná adresa odstraněna z pole. 

Po odstranění dojde opět k testu platnosti a pokud jsou IP adresy shledány platnými, 

program pokračuje. 
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Obr. 2.3: Třetí část vývojového diagramu hlavního programu. 

 

 

Obr. 2.4: Vývojový diagram podprogramu debug, uţitého v hlavním programu. 
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2.2.1 Mapování sítě ohraničené referenčními body 
 

Obsahu této kapitoly odpovídá blok vývojového diagramu na obrázku 2.1 (Mapování 

sítě, výstupní pole datových cest). Dalším krokem po získání vstupních landmarkerů 

je zmapování sítě mezi vstupními landmarkery. K tomu je vyuţit program Traceroute. 

Ten pouţije jako výchozí bod jednu ze vstupních IP adres a „provede traceroute“ ke 

všem ostatním. Postup se opakuje pro kaţdý landmarker zvlášť. Poté program 

z výstupu programu Traceroute vybere potřebné údaje a umístí je do pole. 

Výsledkem je pole obsahující zdrojovou IP adresu, cílovou IP adresu, celkový počet 

uzlů nalezených v dané cestě a výpis nalezených uzlů (včetně IP adres zdrojové a 

cílové adresy). Tento výpis pro jednu konkrétní trasu je zobrazen na obrázku číslo 

2.5.  

 

 

Obr. 2.5: Pole obsahující IP adresy nalezených v datové cestě získaného z programu 
traceroute. 
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Výsledek je vypsán ve víceúrovňovém poli a číslený údaj na obrázku ([14]) 

označuje index tohoto podpole v celkovém poli. Víceúrovňové pole lze popsat jako 

pole o určitém počtu záznámů, z nichţ kaţdý záznam obsahuje pole niţší úrovně. To 

znamená, ţe z celkového počtu záznamu ve výsledném poli je na obrázku zobrazen 

patnáctý prvek (index záznamu [0] aţ [x-1], kde x označuje celkový počet záznamů v 

poli nejvyšší úrovně)  

 
2.2.2 Nalezení společného směrovače 

 

Účelem následujících kroků je získání tzv. společného routeru (popř. společného 

směrovače). Tento proces odpovídá bloku vývojového diagramu na obrázku 2.2 

(Nalezení společného směrovače, výstup pole společných směrovačů). Společný 

router je bod v síti, přes který během mapování prochází datové cesty vedoucí ke 

všem uţitým landmarkerům. Jinými slovy má spojení se všemi landmarkery. Pomocí 

tohoto mezilehlého uzlu je moţné rozdělit danou topologii na menší části a zjistit 

zpoţdění datové linky vztaţenému na přenosové médium mezi společným routerem 

a landmarkery, vzhledem ke známému počtu mezilehlých uzlů a v dalších krocích 

získanému celkovému zpoţdění mezi jednotlivými landmarkery. 

Během mapování pomocí programu Traceroute bylo zjištěno, ţe kaţdý 

landmarker pouţívá jinou datovou cestu pro přijímání dat neţ pro vysílání. Je to 

pravděpodobně způsobeno tím, ţe routery, které byly při mapování nalezeny, mají 

adresně odlišené přijímací rozhraní od vysílacího. Tuto domněnku potvrzuje i fakt, ţe 

routery v přijímací a vysílací větvi se stejnými skokovými vzdálenostmi od 

referenčního bodu se liší v IP adresách pouze o 1 (např. vysílací větev – 

138.251.2.185, přijímací větev – 138.251.2.186). Tuto domněnku však nelze nijak 

potvrdit vzhledem k tomu, ţe neznáme detailní informace o konkrétním řešení 

mapovaných sítí, a proto je v algoritmu kaţdá IP adresa povaţována za samostatný 

router. Zjednodušené vyobrazení topologie, na které byl tento jev zjištěn, je na 

obrázku 2.6. Písmeny A aţ E jsou označeny referenční body sítě. V obrázku jsou 

označeny vysílací a přijímací větve u všech landmarkerů a u linek je šipkou 

naznačen směr datového toku. R1 aţ R5 jsou označeny společné routery a 

písmenem N je označen náhodně vybraný router. 
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Obr. 2.6: Zjednodušená topologie sítě zjištěná mapováním při pouţití programu. 

 

Fakt uţití rozdílných větví pro příjem a vysílání znamená, ţe pokud by se 

z výsledků mapování vybraly routery a přidali se k nim pouze zdrojové adresy 

programu Traceroute, pak by ţádný neobsahoval adresy všech pouţitých 

landmarkerů. Je však velice pravděpodobné, ţe pokud router bude obsahovat 

zdrojové adresy všech landmarkerů aţ na jeden, je tento landmarker cílovou adresou 

a tento router hledaným společným routerem. Výsledkem těchto kroků je tedy pole 

společných routerů obsahující IP adresy routerů a vzdálenost od všech landmarkerů 

Prvním úkonem na cestě za získáním společného routeru je selekce všech 

zmapovaných mezilehlých uzlů, které byly nalezeny v datových cestách mezi 

jednotlivými landmarkery. Program vytvoří pole obsahující IP adresy routerů, u 

kterých je přidána vzdálenost ke všem landmarkerům, které obsahují daný router 

alespoň v jedné z datových cest vedoucích k ostatním landmarkerů. Čili tyto 

landmarkery jsou zdrojovými adresami uţitými programem Traceroute. Na obrázku 

2.2 je z tohoto důvodu naznačen router N. Router N se nachází ve vysílací větvi 

pouze landmarkeru E. To znamená, ţe pole vytvořené popsaným způsobem by pro 

router N obsahovalo pouze jedinou adresu a to IP adresu landmarkeru E 

s přiřazenou vzdáleností. Tato vzdálenost je číselná hodnota udávající počet uzlů 
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v síti k danému landmarkeru (skoková, popř. hopová vzdálenost). U routeru N by se 

tedy skoková vdálenost rovnala 2. 

Následně jsou z tohoto pole vybrány ty routery, které mají ve svém obsahu 

všechny z uţitých landmarkerů aţ na jeden (předpokládaný cíl programu 

Traceroute). Toto pole je první částí výsledného seznamu společných routerů. Na 

obrázku 2.2 jsou routery splňující tyto podmínky označeny R1 aţ R5 (známé 

společné routery). To znamená, ţe router R1 by v tomto kroku obsahoval záznamy 

landmarkerů B, C, D a E s přiřazenými skokovými vzdálenostmi. Zda se skutečně 

jedná o společné routery je ověřeno v další části. 

Druhou částí je vytvoření pole, kde jsou umístěny IP adresy routerů získaných 

v předchozím kroku. Kaţdému z nich je přiřazena IP adresa cíle ze zmapované 

datové cesty, která přes ně prochází, a hopová vzdálenost k němu. Pro příklad 

routeru R1 (viz obrázek 2.6) by pole tohoto routeru obsahovalo IP adresu 

landmarkeru A s hopovou vzdáleností (2). Z těchto dvou částí je sloţen výsledný 

seznam společných routerů, ale pouze v případě, ţe cílová adresa z druhé části se 

neshoduje ani s jednou ze zdrojových adres z první části (router R1 tento předpoklad 

splňuje). Tento postup zajišťuje, ţe se skutečně jedná o hledaný mezilehlý uzel. 

Podoba pole společných routerů je na obrázku 2.7. Jedná se o konkrétní případ 

měření, kde je uţito šesti landmarkerů jako vstupních hodnot programu. Pole 

společného routeru kromě IP adresy tohoto routeru obsahuje IP adresy všech 

landmarkerů a vzdálenost mezi nimi a společným routerem. Společné routery se 

nachází v blízkosti jednoho z landmarkerů (cíl programu traceroute), coţ je patrné i 

z obrázků 2.6 a 2.7. IP adresa s nejmenší hopovou vzdáleností je tedy adresa 

landmarkeru, který je uţit jako cíl během mapování. V obrázku 2.7 je označen jako 

Cílový landmarker. 

 Na obrázku 2.7 je uvedena skoková vzdálenost k cílovému landmarkeru 2. To 

znamená, ţe mezi cílovým landmarkerem a nalezeným společným routerem je ještě 

další mezilehlý uzel. 

Na topologii na obrázku 2.6 je vidět, ţe přijímací větev cílového landmarkeru 

se od nalezeného společného routeru směrem k cílovému landmarkeru nijak nevětví. 

Díky tomuto faktu lze povaţovat větev mezi prvním nalezeným společným routerem 

(v obrázku 2.6 označeny R1 aţ R5) a cílovým landmarkerem povaţovat za větev 

společných routerů. Nutným předpokladem je výše zmíněný fakt, ţe se přijímací 

větev dále nevětví. Během měření provedených pomocí skriptu, byla pro většinu 
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testovaných bodů nalezena větev společných routerů. Pouze ve 20% případů došlo 

k větvení.přijímací větve za prvním nalezeným společným routerem. 

 

 

Obr. 2.7: Prvek vyselektovaný z pole společných routerů. 

 

 
2.2.3 Měření a výpočet zpoždění datové linky 

 

Nezbytnou součástí výsledného výpočtu zpoţdění připadající na přenosové médium 

je i zjištění celkového zpoţdění RTT mezi jednotlivými landmarkery. Měření zpoţdění 

je prováděno programem ping na serveru. Program se připojí na poţadovaný 

landmarker a provede měření zpoţdění k dalšímu landmarkeru. Vstupním 

parametrem je pole obsahující IP adresy landmarkerů. Vzhledem k vstupním datům 

funkce pro výpočet celkového zpoţdění stačí zjistit zpoţdění mezi landmarkerem a 

následujícím landmarkerem v poli dle indexu. Není tedy potřeba u kaţdého 

landmarkeru měřit RTT ke všem ostatním. Pokud budeme uvaţovat jako vstupní 

proměnnou pole čtyř IP adres, je provedeno měření zpoţdění z první adresy k druhé, 

z druhé ke třetí, z třetí na čtvrtou a nakonec ze čtvrté na první. Výsledkem je pole 

obsahující výčet adres, ze kterých jsou vysílány ICMP zprávy programu Ping, a u 

nich číselný údaj v milisekundách, který představuje RTT dělené dvěmi (výsledkem 

je jednosměrné zpoţdění). Pro názornost je toto pole na obrázku číslo 2.8. 

Landmarkery, na které se program napojí, aby provedl měření jsou označeny jako 

zdroje a změřené zpoţdění je označeno RTT/2. Tyto kroky odpovídají bloku 

vývojového diagramu na obrázku 2.2 (Měření RTT mezi referenčními body, výstup 

pole zpoţdění RTT/2 mezi referenčními body) 
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Obr. 2.8: Výpis výsledků měření RTT/2 mezi jednotlivými landmarkery. 

 

 Následujícím krokem je jiţ samotný výpočet zpoţdění datové linky mezi 

společným routerem a landmarkery. Tomuto kroku odpovídá blok vývojového 

diagramu na obrázku 2.2 (Výpočet soustavy rovnic, výstup pole zpoţdění 

přenosového média mezi ref. body a společnými routery). Vstupními proměnnými 

této funkce je pole společných routerů (obsahuje skokové vzdálenosti ke všem 

landmarkerům) a pole s uloţenými výsledky měření obousměrného zpoţdění mezi 

landmarkery (měřené jednosměrné zpoţdění). Ze vstupních proměnných jsou 

vytvořeny matice řešící soustavu x rovnic o x neznámých, kde x je počet 

landmarkerů (resp. počet prvků v poli landmarkerů) uţitých jako vstupní parametr 

celého programu. Pro názornou ukázku jsou rovnice pro výpočet zpoţdění linky 

s pěti uţitými landmarkery uvedeny v soustavě rovnic 4.1. 

 

t1 + t2 = t12 - tK - (R1 + R2+ 1) * tR,   (4.1) 

t2 + t3 = t23 - tK - (R2 + R3 + 1) * tR, 

t3 + t4 = t34 - tK - (R3 + R4+ 1) * tR, 

t4 + t5 = t45 - tK - (R4 + R5+ 1) * tR, 

t5 + t1 = t51 - tK - (R5 + R1+ 1) * tR. 

 

Proměnné t1 aţ t5 jsou neznámá výsledná zpoţdění datové linky mezi 

společným routerem a landmarkery, kde číselný index označuje pořadí landmarkeru 

v poli. Proměnné t12 aţ t51 označuje zpoţdění RTT dělené dvěma v milisekundách, 

získané upravením výstupu programu Ping. Číselný index označuje (dle pořadí v poli 

landmarkerů) zdrojový a cílový landmarker (v tomto pořadí) uţité při měření 

zpoţdění. R1 aţ R5 označují počet routerů mezi landmarkerem a společným 

routerem. Index opět udává pořadí landmarkeru v poli, čili R1 je počet mezilehlých 

uzlů mezi společným routerem a prvním landmarkerem z pole landmarkerů. 

Konstanta tK odpovídá zpoţdění způsobené dobou zpraování dat na koncových 

stanicích a odpovídá 310 µs (experimentálně zjištěné zpoţdění na koncovou stanici 
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je 155 µs). Konstanta tR představuje experimentálně získané zpoţdění způsobené 

průchodem datového toku přes router (zpoţdění na jeden hop) a odpovída 224 µs 

[9]. 

 Na levé straně rovnice jsou tedy neznámé hodnoty zpoţdění linky. Na pravé 

straně je hodnota celkového zpoţdění RTT/2 mezi dvěma landmarkery, sníţená o 

zpoţdění připadající na průchod datového toku přes routery v cestě (jednička se 

přičítá, aby bylo zahrnuto i zpoţdění připadající na společný router) a zpoţdění na 

koncových stanicích. Z těchto rovnic jsou vytvořeny matice. První matice (označena 

A) obsahuje neznámé (levé strany rovnic) a druhá matice obsahuje pravé strany 

(označena C). Matice A obsahuje pouze údaj o tom, která z neznámých v konkrétní 

rovnici figuruje (1 pokud je neznámá přítomna, 0 pokud není). Matice C obsahuje 

vypočítanou pravou stranu, čili obsahuje konkrétní číslo. Výpočet probíhá přes 

inverzní matici levých stran, která je násobena s maticí pravých stran. Inverzní matici 

je moţné sestavit pouze pro lichý počet takto vytvořených rovnic. Díky tomuto faktu 

je v případě potřeby uţití programu pro sudý počet adres landmarkerů jako vstupních 

proměnných nutné ubrat jednu IP adresu. To provádí program automaticky. Samotný 

výpočet matic je prováděn externí knihovnou ve skriptu matrix.class.php [8]. 

 Obrázek číslo 2.9 zachycuje výsledné zpoţdění datového toku na 

přenosovém médiu mezi mezilehlým uzlem (v obrázku společný router) a 

landmarkery (v obrázku landmarkery) získané výpočtem. 

 

 

Obr. 2.9: Výsledek výpočtu datové linky mezi společným routerem a lanmarkery. 

 

Výsledky jsou uloţeny v poli obsahujícím IP adresu společného routeru, pro 

který bylo zpoţdění počítáno, pod indexem „ip“ a čísla označující index landmarkeru 

ve vstupním poli, u kterých je přiřazeno vypočtené zpoţdění. Čili řádek obsahující 

index [0] udává zpoţdění linky mezi společným routerem a landmarkerem z pole 
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landmarkerů s indexem [0], tj. první v pořadí. Výsledek je opět uloţen do 

víceúrovňového pole, takţe index udává číslo podpole v celkovém poli.  

 

 
2.2.4 Nahrávání výsledků měření do databáze 

 

Posledním krokem je příprava naměřených výsledků pro odeslání do databáze na 

server IP Geolocation. Tento proces se skládá opět z několika částí. Aby data mohla 

být zobrazena v databázi je nutné je převést do odpovídajícího formátu JSON 

(JavaScript Object Notation). JSON je JavaScriptový objektový zápis. V tomto 

formátu obsahuje kaţdá poloţka různé atributy, podle kterých je s ní v databázi 

nakládáno. Procesu přípravy a výslednému převodu výstupních dat do format JSON 

odpovídá blok vývojového diagram na obr. 2.3 (Sestavení pole výstupních hodnot, 

převod pole výstupních hodnot do format JSON). Následnému výpisu odpovídá na 

tomtéţ obrázku blok Zobrazení výstupních dat. 

V prvním kroku je třeba vyselektovat společné routery a landmarkery a před 

převodem do poţadovaného formátu jsou jim přiřazeny charakteristické parametry. 

Na server IP Geolocation se metoda pouţívající software zpracovaný během této 

studie jmenuje GeoLatency. Všem uzlům v síti pouţitých při výpočtu (landmarkery a 

společné routery) je přiřazena poloţka method, která obsahuje název metody 

(hodnota GeoLatency), dale poloţku type, kde je rozlišeno o jaké zařízení v síti se 

jedná. U landmarkerů tedy obsahuje tato poloţka hodnotu landmarker a u 

společných routerů hodnoty router. Následujícím charakteristickým parametrem je 

parameter ip, ve kterém je IP adresa uzlu sítě.  

Internetová síť se v čase stále mění. Během doby zpracovávání této studie se 

u jednotlivých landmarkerů velice často měnila jejich dostupnost. Zároveň program 

traceroute vybíral při mapování různé cesty. Měnil se i počet nalezených společných 

směrovačů při opakování měření se stejnými vstupními landmarkery. Dalším 

faktorem, který se v čase měnil bylo celkové vypočítané zpoţdění. To mohlo být 

způsobeno momentálním stavem zahlcenosti sítě nebo například jiţ zmíněným 

různorodým výběrem tras program traceoute. Z těchto důvodů jsou všechny uzly 

opatřeny poloţkou date, která obsahuje datum a čas. 

U landmarkerů je navíc přidaný parametr latency. Tomuto parametru je 

přiřazen řetězec vypočítaných zpoţdění mezi landmerkerem a společnými routery 
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(tvar IP: IP adresa routeru = jednosměrné zpoţdění na přenosovém médiu ms). 

Četnost tohoto parametru je dle společných routerů. Všechna data s přidanými 

parametry jsou uloţeny do společného pole. 

Potřebným krokem pro správné grafické znázornění výsledků měření v 

databázi je zjištění geografické polohy (zeměpisná šířka a délka) bodů sítě pouţitých 

pro výpočet zpoţdění. To je provedeno pomocí metody, kterou vytvořil Bc. Tomáš 

Sousedík v rámci závěrečné práce. Z pole pouţitých uzlů jsou vyselektovány pouze 

IP adresy landmarkerů a společných routerů, tzn. pouze parameter ip. Pole je 

převedeno do formátu JSON. Po zpracování touto metodou je výsledkem opět pole 

IP adres, obohacených o parametry longitude (zeměpisná délka) a latitude 

(zeměpisná šířka), které obsahují příslušné číselné hodnoty souřdnic GPS (Global 

Positioning System). Tento krok je však pouţitý jako součást jiného kroku.a to je 

vytvoření dalšího typu síťového prvku (hodnota parametru type). Tento prvek je linka 

spojující landmarkery a společné routery (hodnota line). 

Linka je vytvořena v rámci celkového převodu všech uţitých uzlů včetně 

přiřazených parametrů do formátu JSON. V tomto kroku je tedy pouţito výše 

zmíněné zjištění geografické polohy (parametry longitude a latitude ). Linka obsahuje 

standartní parametry type , method a date. Je jí však přiřazena ještě geografická 

poloha landmarkeru a společného routeru. Parametry src_longitude a src latitude 

(tzn. source longitude, source latitude – zeměpisná délka a šířka zdroje), které 

udavájí polohu společného routeru a parametry dst_longitude a dst latitude (tzn. 

destination longitude, destination latitude – zeměpisná délka a šířka cíle), které 

obsahují polohu landmarkeru. Nakonec je kaţdé lince přidán parametr latency, kam 

je přidána hodnota vypočítaného zpoţdění (přesun z parametru landmarkeru latency 

to IP na základě IP adresy landmarkeru a společného routeru).  

Celková podoba kaţdého pole před převodem do formátu JSON je uvedena 

na obrázku číslo 2.10. Pole linky tedy obsahuje údaje o geografické poloze zdroje i 

cíle (poloha zdroje, poloha cíle), popis parametru type (typ síťového prvku), údaje o 

datu a čase měření (datum a čas) a pole metody (metoda). Údaje o zpoţdění k 

jednotlivým společným routerům obsahují landmarkery. Tyto údaje jsou opět součástí 

víceúrovňového pole a proto všechny obsahují index podpole. 
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Obr. 2.10: Výpis výsledku programu před exportem do formátu JSON. 

 

Standartním výstupem programu je pouze výsledný řetězec ve formátu JSON, 

obsahující zjištěné výsledky. Pokud je však za příkaz pro spuštění metody doplněn 

parameter –d, je spuštěn debug mód, kdy je výsledek obohacen o výpis určený pro 

názornou ukázku fugování programu. Jako první je vypsáno pole referenčních bodů 

pouţitých jako vstupní proměnné. Je zde vybrán jeden prvek z pole získaného 

během mapování (záznam programu Traceroute), dále jeden prvek pole 

obsahujícího společné routery, pole obsahující výsledky jednosměrného zpoţdění 

(upravený výstup programu Ping) a vypočítané výsledky zpoţdění linky získané 

řešením soustavy rovnic. Kaţdý proces je navíc opatřen časovým údajem, aby bylo 

dobře patrné, jak dlouho probíhá celkové zpracování dat algoritmem (nejvýše 2 a půl 

minuty pro 5 landmarkerů). Na obrázku 2.4 je uveden vývojový diagram tohoto 

podprogramu. Nejprve dojde k ověření, zda je debug mód zapnutý. Pokud 
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podprogram zjistí, ţe je debug mode vypnutý, ukončí se. Na obrazcích popisujících 

vývojový diagram celého programu (obrázky 2.1 a 2.2) jsou uvedeny bloky 

(Zobrazení pomocí podprogramu debug), které v případě spuštěného debug módu 

vypíšou výše zmíněná data. 

 

2.3 Příklad užití 

 

V kapitole Příklad uţití bude uveden konkrétní případ měření zpoţdění datové linky 

s vyuţitím softwaru vyvinutým v rámci této bakalářské práce. Pro přehlednost budou 

uvedeny výsledky pouze pro jeden společný router. Zobrazení topologie uţité pro 

příklad je na obrázku 2.11. Jedná se o výsledné grafické zobrazení. Topologie je pro 

názornost opatřena označením jednotlivých uzlů sítě. Schéma je dále doplněno 

propojovacími linkami (větve 1 aţ 5) s údaji o zpoţdění. Postup získání výsledku je 

popsán níţe. 

 

 

Obr. 2.11: Výsledné zobrazení topologie v databázi IP Geolocation. 

 

Jako výchozí body sítě a vstupní proměnné byly pouţity landmarkery zadané 

přímo do algoritmu programu. 
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1. Lublaň, Slovinsko (IP adresa: 212.235.189.115), dále jen SLO; 

2. Troyes, Francie (IP adresa: 194.254.215.12), dále jen F; 

3. Praha, Česká Republika (IP adresa: 195.113.161.83), dále jen ČR; 

4. St. Andrews, Velká Británie (IP adresa: 138.251.214.78), dále jen VB; 

5. Varšava, Polsko (IP adresa: 194.29.178.5), dále jen PL. 

 

Mezi těmito zvolenými body bylo provedeno mapování sítě a ze vzniklých 

datových cest následně program vybral vhodné společné routery. Celkem jich bylo 

nalezeno 23. Pro názornou ukázku byl vybrán router z IP adresou 146.97.128.70, 

který leţí na území Velké Británie. Router byl zvolen kvůli jeho vzdálenosti od 

ostatních landmarkerů (skokové i geografické). Dále bude označován jako router R.  

Jiţ geografická poloha routeru R napovídá, ţe datové cesty, které přes něj 

procházejí, mají jako cílovou adresu St. Andrews ve Velké Británii a ostatní 

landmarkery jsou pouţity jako zdrojové adresy programu Traceroute. Jedná se tedy 

o přijímací cestu čtvrtého landmarkeru a vysílací cestu všech ostatních. Router R 

rozdělí celou topologii na 5 částí (resp. větví), z nichţ kaţdá obsahuje různý počet 

mezilehlých uzlů. Větve budou dále označovány dle pořadí příslušných landmarkerů, 

tzn. větev mezi landmarkerem SLO (první v pořadí) a routerem R bude označována 

jako větev 1. Výpis z pole společných routerů na obrázku 2.12 obsahuje router R 

se skokovými vzdálenostmi k jednotlivým landmarkerům. Jak je patrné z obrázku, 

větev 1 obsahuje 16 uzlů, větev 2 obsahuje 14 uzlů, větev 3 obsahuje 9 uzlů, větev 4 

obsahuje 3 uzly a větev 5 obsahuje 13 uzlů (počet mezilehlých uzlů se odpovídá 

skokové vzdálenosti zmenšené o 1). 

 

 

Obr. 2.12: Skokové vzdálenosti routeru R od landmarkerů. 

 

Dalším krokem je zjištění zpoţdění RTT pomocí programu ping mezi 

koncovými body sítě a následné vydělení dvěma pro jednosměrné zpoţdění. 
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Výsledky v ms jsou uvedeny na obrázku číslo 2.13. Nejvyššího zpoţdění je 

dosaţeno mezi landmarkery PL a SLO (34 ms). 

 

 

Obr. 2.13: Výsledky jednosměrného zpoţdění mezi landmarkery. 

 

Nyní je moţné spočítat zpoţdění datové linky v jednotlivých větvích vytvořené 

topologie. Pro výpočet bude pouţita soustava rovnic 4.1. Rovnice s dosazenými čísli 

mají následující tvar: 

 

t1 + t2 = 59,7 – 0,31 - (16 + 14 + 1) * 0,224,          (4.2) 

t2 + t3 = 87,7 - 0,31 - (14 + 10 + 1) * 0,224, 

t3 + t4 = 33,2 - 0,31 - (9 + 3 + 1) * 0,224, 

t4 + t5 = 56,3 - 0,31 - (3 + 13 + 1) * 0,224, 

t5 + t1 = 68 - 0,31 - (13 + 16 + 1) * 0,224. 

 

Ze soustavy 5 rovnic o 5 neznámých program vypočítá výsledná zpoţdění na 

přenosovém médiu pro všechny větve. Získané výsledky jsou na obrázku 2.14. 

 

 

Obr. 2.14: Výsledná zpoţdění linek v pouţité topologii. 

 

Z výstupu programu lze tedy jednoduše získat představu o momentálním 

stavu sítě. Zpoţdění datové linky ve větvy 1 je přibliţně 11 ms, ve větvy číslo 2 

přibliţně 12 ms, ve větvy číslo 3 přibliţně 5 ms, ve větvi číslo 4 přibliţně 8 ms a ve 

větvi číslo 5 přibliţně 16 ms. Takto získaná data jsou podle postupu popsaném 

v kapitole 2.2 převedeny do formátu JSON a odeslány do databáze IP Geolocation 
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pro zobrazení. Situace je graficky znázorněna na obrázku 2.11 výše. 

Poslední částí praktického příkladu měření je porovnání hodnot získaných 

pomocí programu s hodnotami vypočítanými podle zdroje [9]. Jako první krok je 

potřeba stanovit vzdušné vzdálenosti mezi referenčními body. Jako výchozí body 

jsou pouţity Lublaň (SLO) a Varšava (PL). Vzdálenost mezi Lublaní a Varšavou je 

1085 km. Podle zdroje [9] tuto vzdálenost 2,5 krát zvětšíme. To znamená, ţe data 

vyslaná z Lublaně do Varšavy nebo naopak by měla urazit vzdálenost 2712,5 km. 

V posledním kroku pouze vynásobíme tuto vzdálenost 5 µs, coţ je experimentálně 

zjištěná doba zpoţdění přenosového média na jeden kilometr (předpokladem je uţití 

optického vlákna jako přenosového média). Výsledkem je předpokládané zpoţdění 

13,5625 ms, tedy přibliţně 14 ms. 

Z hodnot zjištěných programem stanovíme porovnatelnou hodnotu jako součet 

větve 1 a větve 5. Vzhledem k poloze společného routeru datový tok překoná 

přibliţně 3 krát větší vzdálenost, neţ je vzdušná vzdálenost obou bodů (viditelné na 

obrázku 2.), takţe pro porovnání s vypočítanou hodnotou je tento příklad vhodný. 

Součet zpoţdění těchto dvou větví je přibliţně 27 ms. 

Výsledek se tedy liší téměř o dvojnásobek. Rozdílnost je způsobena 

neznalostí média, které je pouţito pro přenos, dále momentálním stavem sítě 

(vyuţitelnost sítě, doba zprácování na mezilehlých uzlech, apod.), rozdílnou 

přibliţnou délkou trasy datového toku a nepřesností hodnot zjištěných programem 

(pouţití konstanty pro přechod routeru apod.).  

 

2.4 Výsledky měření 

 

V této části jsou uvedeny a vyhodnoceny výsledky měření. Měření se skládá ze dvou 

částí a vţdy probíhalo s vyuţitím pěti referenčních bodů. V první části bylo 

provedeno 10 měření s vyuţitím vţdy stejných referenčních bodů. Tato část sleduje 

proměnlivost zjištěných výsledků v čase. V druhé části měření bylo vyuţito celkem 

20 různých referenčních bodů, ze kterých bylo utvořeno 15 náhodných pětic pro 

měření. Všechny uţité landmarkery jsou uvedeny v tabulce v příloze A. Podoba 

zobrazení výsledků v databázi IP Geolocation je na obrázku 2.15. 
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Obr. 2.15 Výpis výsledných hodnot v databázi serveru IP Geolocation. 

 
2.4.1 Proměnlivost naměřených hodnot v čase 

 

V této části byla monitorována jedna síť sérií 10 měření. Díky tomu je moţné 

pozorovat kolísavost naměřených výsledků v čase. Jako referenční body byly uţity 

stejné landmarkery, jako v části 2.3. Jde tedy o landmarkery: SLO (IP adresa: 

212.235.189.115) – větev 1, F (IP adresa: 194.254.215.12) – větev 2, ČR (IP adresa: 

195.113.161.83) – větev 3, VB (IP adresa: 138.251.214.78) – větev 4, PL (IP adresa: 

194.29.178.5) – větev 5. 

Na obrázku 2.16 je zobrazen graf, který zachycuje výsledky jednosměrného 

zpoţdění pro společný router s IP adresou 194.29.132.3. Graf sleduje proměnlivost 

vypočítaného zpoţdění k jednotlivým landmarkerům. Zjištěná zpoţdění se pohybují 

v rozmezí od 0,5 ms aţ do přibliţně 35 ms. Nejvyššího kolísání bylo zaznamenáno 

ve větvi vedoucí k landmarkeru F a k ladnmarkeru PL. Větev 2 zároveň dosahovala 

největších hodnot (aţ 18 - 35 ms). Minimální hodnota zpoţdění ve větvi 5 byla 

přibliţně 0,8 ms a maximální hodnota dosahovala přibliţně 18 ms. Větve vedoucí 

k ostatním landmarkerům vykazovali méně kolísavý průběh a rozmezí mezi 

maximální a minimální hodnotou bylo nejvýše 7 ms. 

V měření číslo 1 a měření číslo 5 jsou viditelné nápadné odchylky od všech 

naměřených hodnot. V těchto měřeních byly zaznamenány nejvyšší a zároveň i 

nejniţší hodnoty z celého měření (konkrétně měření číslo 1). Zpoţdění získané 

během ostatních měření nevykazují větší proměnlivost (rozmezí maximálně 2,5 ms). 

Výrazné odchylky zjištěné během měření 1 a 5 lze přisoudit vyuţití nestejných 

datových cest (různý počet mezilehlých routerů) v jednotlivých měřeních, 

momentálnímu stavu zahlcení sítě. Při pouţití tohoto programu pro monitorování 
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zpoţdění přenosového média na určité lince je tedy doporučeno provést větší sérii 

měření a poté určit průměrnou hodnotu zpoţdění. Tento způsob vykompenzuje 

kolísavost změřených výsledků. 

Průměrná hodnota jednosměrného zpoţdění na přenosovém médiu je pro 

větev 1 (SLO) 3,5935 ms, pro větev 2 (F) 22,3681 ms, pro větev 3 (ČR) 6,0679 ms, 

pro větev 4 (VB) 17,8389 ms a pro větev 5 (PL) 12,7089 ms. 

 

Obr. 2.16: Graficky znázorněné výsledky zpoţdění přenosového média. 

 
2.4.2 Analýza zpoždění na přenosovém médiu v závislosti 
na vzdálenosti 

 

Ve druhé části měření bylo sestaveno 15 náhodných pětic referenčních bodů. Mezi 

těmito landmarkery probíhalo měření zpoţdění na přenosovém médiu. Všechny 

naměřené hodnoty jsou uloţeny v souboru vysledky.xlsx. Z těchto hodnot byl 

vytvořen graf (viz obrázek 2.17). Měření 

 Úkolem bakalářské práce je analyzovat zpoţdění mezi dvěma body. Tyto dva 

body pojmenujeme pro příklad A a B. Mezi těmito body je nalezen společný router R. 

Po zpracování programem dostaneme výsledná zpoţdění pro větev a (spojuje bod A 

a router R) a pro větev b (spojuje bod B a router R). Výsledné na přenosovém médiu 

mezi body A a B můţeme definovat jako součet zpoţdění větve a a větve b 
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 Tímto způsobem je sestavena tabulka výsledných hodnot pro všechny datové 

cesty (mezi dvojicí landmarkerů), které jsou vytvořeny z uţité pětice vstupních 

landmarkerů (celkem 10 různých datových cest). Výsledky jsou uvedeny pro kaţdý 

společný router. Pokud je tedy programem nalezeno např. 23 společných routerů, 

bude kaţdá datová cesta spojující dva landmarkery obsahovat 23 údajů o zpoţdění 

na přenosovém médiu. Z těchto hodnot je vytvořena průměrná hodnota zpoţdění 

datové cesty. 

U vytvořených dvojic landmarkerů je známá jejich vzájemná vzdálenost 

(souřadnice GPS). Díky tomu jsme schopni vytvořit graf závislosti průměrného 

zpoţdění na vzdálenosti landmarkerů, mezi kterými je měřeno. Tento graf je na 

obrázku 2.17 Hodnoty zpoţdění se pohybovaly v rozmezí 3 milisekund aţ zhruba 60 

milisekund. 

Předpokládáme, ţe graf by měl mít lineární charakter, ale reálný průběh se od 

předpokladu dosti liší. Nelinearitu výsledného zobrazení lze přičíst především 

nestálosti sítě (momentální zatíţení sítě apod.). Algoritmus, jehoţ výstupem jsou 

zobrazené hodnoty také předpokládá konstantní zpoţdění na kaţdém uzlu v síti. 

Během vyhodnocování měření byla stanovena hodnota průměrného 

jednosměrného zpoţdění na přenosovém médiu na 1 kilometr vedení. Mezi 

jednotlivými landmarkery z experimentální sítě PlanetLab není známá přesná 

charakteristika architektury sítě, která by zahrnovala druhy uţitých vedení. Tato 

hodnota tedy slouţí pro orientační odhad zpoţdění na přenosovém médiu, pokud 

známe vzdušnou vzdálenost dvou bodů. 

Průměrné zpoţdění připadající na 1 km bylo stanoveno následujícím 

způsobem. Průměrné hodnoty zpoţdění, uţitých pro tvorbu grafu na obrázku 2.17, 

byly vyděleny vzdáleností bodů, mezi kterými byly naměřeny. Pro kaţdé z 15 měření 

byla tedy vytvořena průměrná hodnota zpoţdění na 1 km v mikrosekundách (µs). 

Výsledné průměrné zpoţdění na 1 km je aritmetickým průměrem těchto 15 dílčích 

zpoţdění. Průměrné zpoţdění na jednom kilometru je 22,6 µs. Průměrná hodnota 

zpoţdění na 1 km jako funkce vzdálenosti je také zanesena do grafu na obrázku 

2.17. Její průběh je lineární. 
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Obr. 2.17 Graf závislosti průměrného zpoţdění na přenosovém médiu na vzdálenosti 
referenčních bodů. 

 

Z porovnání s hodnotou 5 µs zjištěnou ve zdroji [9], která předpokládá pouze 

uţití optického vlákna, vyplývá, ţe mezi jednotlivými landmarkery sítě PlanetLab, 

které byly uţity pro měření, jsou pouţity různé druhy přenosových médií. 

Z výsledků měření je patrné, ţe chování sítě se mění v čase a nelze přesně 

stanovit charakteristické hodnoty zpoţdění, které by byly aplikovatelné na celou síť. 

Je moţné stanovit pouze orientační hodnoty, které mohou slouţit pouze k odhadu. 
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3. Závěr 

 

Tato studie se zabývala analýzou zpoţdění v datových sítích a jeho dílčími faktory. 

Byla zaměřena na odhad zpoţdění na přenosovém médiu mezi dvěma uzly v IP 

sítích. Za tímto účelem byl naprogramován algoritmus v jazyce PHP. Výsledný skript 

byl uţit při měření v sítích, které tvořili body experimentální sítě PlanetLab umístěné 

v Evropě. Algoritmus je schopen získat výsledné hodnoty pro libovolný lichý počet 

landmarkerů. Výsledky byly zobrazeny na serveru IP Geolocation. Na tomto serveru 

lze vytvořenou metodu pojmenovanou GeoLatency přímo vyuţívat. 

 Cílem práce bylo prošetřit závislost měřeného zpoţdění na čase a na 

vzdálenosti pouţitých bodů. Dalším cílem bylo stanovit teoretickou hodnotu zpoţdění 

na jeden kilometr, která bude dále pouţitelná pro obecný odhad zpoţdění. Práce 

vychází z experimentálně stanovených hodnot zpoţdění na routeru a na koncovém 

zařízení. Proto je zde snaha stanovit tuto hodnotu i pro přenosové médium.  

 Pro účely měření bylo vyuţito celkem 20 různých landmarkerů seřazených do 

náhodných pětic. Všechny referenční body jsou uvedeny v příloze. Příloha taktéţ 

obsahuje 2 tabulky výsledných hodnot pro jednu z analyzovaných pětic. 

 Během měření se ve vysokém měřítku projevil náhodný charakter sítí. To je 

patrné z naměřených hodnot. Kolísání zpoţdění se projevilo v závislosti na čase i 

v závislosti na vzdálenosti. To bylo způsobeno momentálním stavem zahlcení sítě. 

Odchylky vznikly i pouţitím teoretických hodnot pro zpoţdění na routeru a zpoţdění 

na koncovém zařízení. 

 Při analýze závislosti zpoţdění na čase byly zjištěny výraznější odchylky ve 

20% případů (aţ 18 ms). V ostatních případech byly odchylky maximálně 2,5 ms. 

Během zkoumání závislosti průměrného zpoţdění na čase byly pozorovány velmi 

výrazné odchylky od výsledků spočítaných pomocí průměrné hodnoty na 1 kilometr. 

 Nejvyšší zaznamenaná hodnota průměrného zpoţdění je 59,2 ms, nejniţší 3,0 

ms. Průměrná hodnota zpoţdění na 1 kilometr byla stanovena na 22,6 µs. Tato 

hodnota můţe být pouţita pouze pro hrubý odhad, jelikoţ měření vykazovalo velké 

mnoţství odchylek. Detailní vyhodnocení a postupy získání hodnot jsou uvedeny 

v textu. 

 Výsledná metoda GeoLatency umístěná na stránkách IP Geolocation, je 

navrţena tak, aby poskytla uţivateli dostatečné mnoţství informací k analýze 
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zpoţdění přenosového média v jím zvolené síti. Díky uţití metody pro zjištění 

geografické polohy je moţné sledovat měřenou topologii na mapě včetně 

přenosových linek. Výsledky vypovídají o kvalitě přenosového média v dané datové 

cestě. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CESNET  Czech Education and Research Network 
 
ICMP   Internet Control Message Protocol 
 
IP   Internet Protocol 
 
IPv6   Internet Protocol vision 6 
 
GPS   Global Positioning System 
 
ITU   Iternational Communication Union 
 
QoS   Quality of Service 
 
JSON   JavaScript Object Notation 
 
MySQL  My Structured Query Language 
 
PE   Polyetylen 
 
PVC   Polyvinylchlorid 
 
PHP   Hypertext Preprocessor 
 
RTT   Round Trip Time 
 
STP   Shielded Twisted Pair 
 
SSH   Secure Shell 
 
TCP   Transmission Control Protocol 
 
TTL   Time To Live 
 
UDP   User Datagram Protocol 
 
UTP   Unshielded Twisted Pair 
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A. Seznam vstupních proměnných užitých při měření 

 

Site name Host name IP address Latitude Longitude 

Max Planck Institute for 
Software Systems 

planetlab02.mpi-sws.mpg.de 139.19.142.2 49.257498 7.045423 

CESNET - Czech Education 
and Research Network 

planetlab1.fit.vutbr.cz 147.229.10.250 49.22684 16.596152 

CESNET - Czech Education 
and Research Network 

planetlab1.cesnet.cz 195.113.161.83 49.22684 16.596152 

Universita di Napoli Federico 
II 

planetlab01.dis.unina.it 143.225.229.236 40.828915 14.191273 

Universite Catholique de 
Louvain 

onelab1.info.ucl.ac.be 130.104.72.200 50.669611 4.612264 

Warsaw University of 
Technology Europe 

planetlab1.mini.pw.edu.pl 194.29.178.5 52.220278 21.010556 

Troyes University of 
Technology 

planetlab2.utt.fr 194.254.215.12 48.269155 4.067087 

Laboratoire dInformatique de 
Grenoble 

planetlab-1.imag.fr 129.88.70.226 45.19412 5.768552 

University of Parma planet1.unipr.it 160.78.253.31 44.800607 10.325764 

Technical University of Lodz ple1.dmcs.p.lodz.pl 212.51.218.235 51.753056 19.45 

Petru Maior University of 
Targu Mures 

planetlab1.upm.ro 193.226.19.30 46.546667 24.568333 

Technische Universitaet 
Berlin 

planetlab01.tkn.tu-berlin.de 130.149.49.136 52.511944 13.326389 

University of Vienna ple01.fc.univie.ac.at 131.130.69.162 48.213056 16.359722 

University of Cambridge planetlab1.xeno.cl.cam.ac.uk 128.232.103.201 52.210684 0.09259 

University College Dublin planetlab-node-01.ucd.ie 193.1.170.135 53.307506 -6.222264 

Universidad Publica de 
Navarra 

planetlab1.tlm.unavarra.es 130.206.158.138 42.799112 -1.635702 

University of Ljubljana planetlab2.fri.uni-lj.si 212.235.189.115 46.048889 14.503889 

University of Passau 
aladdin.planetlab.extranet.uni-

passau.de 
195.37.16.121 48.568333 13.453333 

University of Ioannina planetlab1.cs.uoi.gr 195.130.121.204 39.6175 20.840833 

University of St Andrews planetlab4.cs.st-andrews.ac.uk 138.251.214.78 56.340648 -2.799958 
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B. Seznam naměřených hodnot pro jednu pětici 

z užitých referenčních bodů 

 

B.1 Data získaná užitím programu pro odhad zpoždění 

 

Společné 
směrovače 

Landmarkery 

Praha Varšava Troyes Lublaň St Andrews 

A 195.113.161.83 B 194.29.178.5 
C 

194.254.215.12 
D 

212.235.189.115 
E 

138.251.214.78 

Jednosměrné zpoždění na přenosovém médiu (ms) 

194.29.132.2 9,037 0,817 35,049 2,499 22,473 

194.29.132.162 9,261 1,041 35,273 2,723 22,697 

148.81.253.70 9,485 1,265 35,497 2,947 22,921 

212.191.224.74 9,709 1,489 35,721 3,171 23,145 

86.79.1.92 7,245 4,401 38,633 2,723 21,353 

86.79.0.30 7,469 4,177 38,409 2,947 21,577 

86.79.0.5 7,693 3,953 38,185 3,171 21,801 

193.51.182.53 7,917 3,729 37,961 3,395 22,025 

62.40.124.70 8,589 3,057 37,289 4,067 22,697 

62.40.112.105 8,813 2,833 37,065 4,291 22,921 

193.2.96.105 7,917 4,177 34,153 1,603 25,833 

193.2.96.2 8,141 3,953 34,377 1,827 25,609 

178.172.80.173 8,365 3,729 34,601 2,051 25,385 

88.200.2.183 8,589 3,505 34,825 2,275 25,161 

88.200.7.241 8,813 3,281 35,049 2,499 24,937 

62.40.124.6 9,037 3,057 35,273 2,723 24,713 

62.40.98.17 9,261 2,833 35,497 2,947 24,489 

138.251.0.68 7,693 3,953 35,721 5,635 21,801 

146.97.128.70 7,917 3,729 35,945 5,411 22,025 

146.97.35.178 8,141 3,505 35,169 5,187 22,249 

146.97.33.97 8,365 3,281 35,393 4,963 22,473 

146.97.33.137 8,589 3,057 36,617 4,739 22,697 

62.40.124.198 8,813 2,833 36,841 4,515 22,921 
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B.2 Výsledná zpoždění datových cest a vypočítané 

zpoždění na 1 kilometr vedení 

Zpoždění přenosového média mezi dvěma body (ms) 

Trasa A->B A->C A->D A->E B->C B->D B->E C->D C->E D->E 

Vzdušná 
vzdálenost 

(km) 
518 777 449 1337 1278 834 1604 827 1009 1655 

Zpoždění 
(ms) 

9,854 44,086 11,536 31,51 35,866 3,316 23,29 37,548 57,522 24,972 

10,302 44,534 11,984 31,958 36,314 3,764 23,738 37,996 57,97 25,42 

10,75 44,982 12,432 32,406 36,762 4,212 24,186 38,444 58,418 25,868 

11,198 45,43 12,88 32,854 37,21 4,66 24,634 38,892 58,866 26,316 

11,646 45,878 9,968 28,598 43,034 7,124 25,754 41,356 59,986 24,076 

11,646 45,878 10,416 29,046 42,586 7,124 25,754 41,356 59,986 24,524 

11,646 45,878 10,864 29,494 42,138 7,124 25,754 41,356 59,986 24,972 

11,646 45,878 11,312 29,942 41,69 7,124 25,754 41,356 59,986 25,42 

11,646 45,878 12,656 31,286 40,346 7,124 25,754 41,356 59,986 26,764 

11,646 45,878 13,104 31,734 39,898 7,124 25,754 41,356 59,986 27,212 

12,094 42,07 9,52 33,75 38,33 5,78 30,01 35,756 59,986 27,436 

12,094 42,518 9,968 33,75 38,33 5,78 29,562 36,204 59,986 27,436 

12,094 42,966 10,416 33,75 38,33 5,78 29,114 36,652 59,986 27,436 

12,094 43,414 10,864 33,75 38,33 5,78 28,666 37,1 59,986 27,436 

12,094 43,862 11,312 33,75 38,33 5,78 28,218 37,548 59,986 27,436 

12,094 44,31 11,76 33,75 38,33 5,78 27,77 37,996 59,986 27,436 

12,094 44,758 12,208 33,75 38,33 5,78 27,322 38,444 59,986 27,436 

11,646 43,414 13,328 29,494 39,674 9,588 25,754 41,356 57,522 27,436 

11,646 43,862 13,328 29,942 39,674 9,14 25,754 41,356 57,97 27,436 

11,646 43,31 13,328 30,39 38,674 8,692 25,754 40,356 57,418 27,436 

11,646 43,758 13,328 30,838 38,674 8,244 25,754 40,356 57,866 27,436 

11,646 45,206 13,328 31,286 39,674 7,796 25,754 41,356 59,314 27,436 

11,646 45,654 13,328 31,734 39,674 7,348 25,754 41,356 59,762 27,436 

Průměrná 
hodnota 
zpoždění 

(ms) 

11,58757 44,4957 11,877 31,685 39,139 6,5202 26,329 39,428 59,2368 26,6179 

Průměrná 
hodnota 
zpoždění 
na 1 km 

(ms) 

0,02237 0,05727 0,0265 0,0237 0,03063 0,0078 0,0164 0,0477 0,05871 0,01608 

Výsledná 
průměrná 

hodnota na 
1 km (µs) 

30,71121467 
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C. Kompletní výpis debug módu 

 

[09:12:19] Zacatek vypisu debugu 
[09:12:19] IP adresy landmarkeru, pouzite jako vstupni parametry 
[09:12:19] Array 
( 
    [0] => 212.235.189.115 
    [1] => 194.254.215.12 
    [2] => 195.113.161.83 
    [3] => 138.251.214.78 
    [4] => 194.29.178.5 
) 
[09:13:35] Priklad formatu pole obsahujiciho vystup mapovani site programem Traceroute 
[09:13:35] Array 
( 
    [srcIP] => 212.235.189.115 
    [dstIP] => 194.254.215.12 
    [traceroute] => Array 
        ( 
            [0] => Array 
                ( 
                    [ip] => 194.254.215.12 
                ) 
 
            [1] => Array 
                ( 
                    [ip] => 86.79.1.92 
                ) 
 
            [2] => Array 
                ( 
                    [ip] => 86.79.0.30 
                ) 
 
            [3] => Array 
                ( 
                    [ip] => 86.79.0.5 
                ) 
 
            [4] => Array 
                ( 
                    [ip] => 193.51.182.53 
                ) 
 
            [5] => Array 
                ( 
                    [ip] => undefined 
                ) 
 
            [6] => Array 
                ( 
                    [ip] => 193.51.189.174 
                ) 
 
            [7] => Array 
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                ( 
                    [ip] => 62.40.124.70 
                ) 
 
            [8] => Array 
                ( 
                    [ip] => 62.40.112.185 
                ) 
 
            [9] => Array 
                ( 
                    [ip] => 62.40.98.92 
                ) 
 
            [10] => Array 
                ( 
                    [ip] => 62.40.98.112 
                ) 
 
            [11] => Array 
                ( 
                    [ip] => 62.40.98.39 
                ) 
 
            [12] => Array 
                ( 
                    [ip] => 62.40.98.16 
                ) 
 
            [13] => Array 
                ( 
                    [ip] => 62.40.124.5 
                ) 
 
            [14] => Array 
                ( 
                    [ip] => 88.200.7.240 
                ) 
 
            [15] => Array 
                ( 
                    [ip] => 88.200.2.182 
                ) 
 
            [16] => Array 
                ( 
                    [ip] => 178.172.80.172 
                ) 
 
            [17] => Array 
                ( 
                    [ip] => 193.2.96.1 
                ) 
 
            [18] => Array 
                ( 
                    [ip] => 193.2.96.106 
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                ) 
 
            [19] => Array 
                ( 
                    [ip] => 212.235.189.113 
                ) 
 
        ) 
 
    [count of nodes] => 20 
) 
[09:13:35] Prvek ze seznamu spolecnych routeru s hopovymi vzdalenostmi k jednotlivym landmarkerum 
[09:13:35] Array 
( 
    [194.254.215.12] => 1 
    [212.235.189.115] => 18 
    [195.113.161.83] => 12 
    [138.251.214.78] => 18 
    [194.29.178.5] => 16 
) 
[09:13:41] Vystup programu Ping 
[09:13:41] Array 
( 
    [212.235.189.115] => 30.2 
    [194.254.215.12] => 45.85 
    [195.113.161.83] => 16.6 
    [138.251.214.78] => 28.15 
    [194.29.178.5] => 34.05 
) 
[09:13:41] Priklad vypocitaneho zpozdeni linky mezi spolecnymi routery a landmarkery 
[09:13:41] Array 
( 
    [ip] => 86.79.1.92 
    [0] => 0.65 
    [1] => 26.508 
    [2] => 16.344 
    [3] => 6.55 
    [4] => 26.998 
) 
[09:13:41] Data ve formatu JSON pripravena pro nahrani do databaze 
[{"src_longitude":2,"src_latitude":46,"type":"line","date":"05 06 2013 09:13:41 
am","dst_longitude":14.5144,"dst_latitude":46.0553,"method":"GeoLatency"} ………  
{"ip":"62.40.98.17","longitude":-2,"latitude":54,"type":"router","date":"05 06 2013 09:13:41 
am","method":"GeoLatency"}] 
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D. Přiložený disk 

 

Disk obsahuje elektronickou verzi této práce ve formátu pdf (xdopit01.pdf). Všechny 

naměřené a zpracované hodnoty jsou v souboru vysledky.xlsx (formátu programu 

Microsoft Excel 2010) Dále jsou na něm přiloţeny veškeré části programu 

vytvořeného v rámci bakalářské práce (xdopit01/arg.txt, 

xdopit01/program_final2.php, xdopit01/matrix.class.php a 

xdopit01/xdopit01_method/geolatency.php. 

 Umístění souborů na serveru: 

arg.txt    - /home/xdopit01/arg.txt, 

program_final2.php  - home/xdopit01/program.php, 

matrix.class.php  -/home/xdopit01/matrix.class.php, 

geolatency.php  - /var/www/html/bachsoft/public/methods/xdopit01. 

 

 Stručný popis funkce jednotlivých souborů: 

arg.txt    -slouţí k ukládání vstupních parametrů, 

program_final2.php  -obsahuje celý algoritmus, 

matrix.class.php  -knihovna uţitá k výpočtu soustavy rovnic, 

geolatency.php  -slouţí ke spouštění metody. 
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