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Abstrakt

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  způsobem  zobrazením  polohy  stanic  sítě  PlanetLab  na

mapové podklady. Teoreticky zde rozebírám síť PlanetLab, teoretické pojmy z této oblasti a

způsob fungování. Pro vytvoření skriptu provádějící tuto funkci je využit skriptovací jazyk

JavaScript.  V  praktické  části  je  potom  ukázán  princip  vytváření  databáze  uzlů,  která  je

následně nezbytný pro funkci skriptu provádějící vykreslení značek uzlů na mapu a získání

jejich  další  informací.  Na  konec  je  popsán  skript  napsaný  v  jazyce  JavaScript,  který  je

přiložen k této práci jako soubor vizualize.html.

Klíčová slova
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Abstract

This paper deals with a way to display the location of PlanetLab network stations on map.

Here I theoretically go through PlanetLab network, theoretical terms from this field and way

of  functioning.  To  create  the  script  performing  this  function  is  used  scripting  language

JavaScript. In the practical part is shown principle of creating a database nodes, which is then

necessary for the script that rendering markers on the map and obtain further information. At

the end is  described the script  written  in  JavaScript,  which is  attached to this  work as  a

vizualize.html.

Key words

PlanetLab, vizualize, Google Maps API, JavaScript, script

POLÁŠEK, J. Vizualizace polohy stanic sítě PlanetLab. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. 38 s. Vedoucí bakalářské 

práce doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D..

5



 PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji,  že svou bakalářskou práci  na téma „Vizualizace  polohy stanic  sítě  PlanetLab“

jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné

literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v

seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této

bakalářské  práce  jsem  neporušil  autorská  práva  třetích  osob,  zejména  jsem  nezasáhl

nedovoleným  způsobem  do  cizích  autorských  práv  osobnostních  a  jsem  si  plně  vědom

následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně

možných  trestněprávních  důsledků  vyplývajících  z  ustanovení  §  152 trestního  zákona  č.

140/1961 Sb.

Brno .................................. Podpis autora .........................................................

6



Obsah

Úvod............................................................................................................................................8

1 Celosvětová experimentální počítačová síť PlanetLab............................................................9

1.1 Základní principy fungování sítě PlanetLab.....................................................................9

1.2 Základní terminologie v síti PlanetLab...........................................................................10

1.2.1 Virtuální stroj (virtual machine)..............................................................................10

1.2.2 Uzel (node)...............................................................................................................11

1.2.3 Skupina uzlů (slice)..................................................................................................11

1.2.4 Místo (site)...............................................................................................................12

1.2.5 PlanetLab Europe - PLE..........................................................................................12

2 Vývojové prostředí pro tvorbu aplikací s využitím služby  Google Maps............................13

2.1 Google Static Maps.........................................................................................................13

2.2 Google Maps API Embed...............................................................................................13

2.3 Google Maps JavaScript API..........................................................................................14

3 Komerční databáze polohy IP adres.......................................................................................15

3.1 Webová služba GeoIP2 společnosti MaxMind...............................................................15

3.2 Webová služba a řešení společnosti IP2Location...........................................................16

3.3 Databáze společnosti IPligence.......................................................................................18

4 Vytvořená databáze uzlů sítě PlanetLab Europe....................................................................20

4.1 Položky v seznamu uzlů sítě PlanetLab..........................................................................20

4.1.1  Položka  identifikující  část  Evropy  lokace  uzlu  a  náležitost  uzlu  do  PlanetLab

Europe...............................................................................................................................22

4.1.2 Položky označující vzdálenostní rozdíl hodnot GPS souřadnic uzlů.......................23

4.2 Zpracování výsledků měření vzdálenostních rozdílu GPS souřadnic uzlu.....................24

5 Vlastní řešení provádějící vizualizaci polohy stanic sítě PlanetLab......................................31

Závěr.........................................................................................................................................37

7



Úvod

S dnešním rozšířením celosvětové sítě Internet, ve které funguje nepřeberné množství

síťových  aplikací,  je  třeba  najít  způsob,  jak  tyto  aplikace  při  vývoji  a  před  nasazením

otestovat a připravit na fungování. Toto  řešení nám nabízí celosvětová experimentální síť

PlanetLab popsána v kapitole 1.

Jedna možnost využití této sítě je lokalizace polohy IP adresy pomocí uzlů (nody) této

sítě. Jelikož zde zjišťujeme polohu a při tom požadujeme s co nevětší přesností, je potřeba

abychom co nepřesněji znali geografickou polohu těchto uzlů. Tímto problémem jsme se v

rámci semestrálního projektu zabývali se studenty Pavol Iĺ´ko, Bc. Ladislav Němeček a Bc.

Jan Pružinský. 

Já jsem v rámci tohoto projektu prováděl řešení vizualizace těchto uzlů na mapě s

použitím vývojové aplikace Google Maps API stručně popsaná v kapitole 2. Toto řešení je

provedeno pomocí skriptovacího jazyka JavaScript. 

V  kapitole  3  poté  popisuji  možnosti  porovnání  poloh  uzlů  sítě  PlanetLab  zadané

vlastnící  organizací  s obecně využívanými komerčními databázemi poloh IP adres. Využil

jsem databáze společnosti MaxMind, IP2Location a IPligence. V další kapitole jsou potom

shrnuty výsledky měření ve formě grafů.

V  kapitole  4  je  popsána  tvorba  databáze  všech  uzlů  nacházejících  se  v  Evropě,

potřebná pro mé řešení vizualizace polohy těchto uzlů na mapovém podkladu. Tento problém

jsem řešit  také s  výše zmíněnými.  Každý jsme přidali  základní  informace a poté jsme si

přidali do seznamu položky, které byly pro naše řešení využitelné. Tato databáze je nazvaná

landmarks.dat a jelikož bude stále aktualizovaná, není připojena v příloze k této práci.

Kapitola 5 potom obsahuje popis tvorby a funkce skriptu v souboru vizualize.html.

8



1 Celosvětová experimentální počítačová síť PlanetLab

PlanetLab je testovací a experimentální počítačová síť pro vývoj a testování síťových aplikací

v celosvětovém, internetovém měřítku, jak geografickém, tak kvantitativním. Byla založena

roku 2002 profesorem Larrym Petersonem při Princeton University a doktorem Timothym

Roscoem při Univerzity of California v Berkley. V dnešní době je síť PlanetLab tvořena 1173

uzly (nodes) na 564 místech (sites) po celém světě[1].

Síť PlanetLab se již za svou desetiletou historii prokázala jako vynikající nástroj pro

studium početných a rozlehlých počítačových sítí, tvorbě nových síťových protokolů a služeb,

či hodnocení již už zaběhlých síťových řešení [1].

1.1 Základní principy fungování sítě PlanetLab

PlanetLab byl  navržen tak, aby vyhovoval 5 základním organizačním principům. Každý z

těchto  principů  vychází  z  požadavků  uživatelů  sítě  či  omezení  prostředí,  ve  kterém  síť

pracuje. V této části krátce popíšu každý z těchto principů [2].

Distribuovaná virtualizace - jak jsem již výše zmínil, hlavním cílem sítě PlanetLab je

poskytnout  globální  základnu  pro  simulaci  reálného  internetového  prostředí.  Vývojáři

určitých služeb, či vědečtí pracovníci používají tuto síť k ať už krátkodobým experimentům či

k  dlouhodobému  testovacímu  zavedení  webové  služby.  Tento  přístup  je  podporován  tzv.

distribuovanou virtualizací, kde každá testovaná služba funguje na tzv. skupině uzlů neboli

slice, což je určitá uživatelem vybraná část všech možných globálních zdrojů sítě PlanetLab.

Jednotlivé skupiny se jeví jako jakýsi kontejner pro testovanou službu, čímž izoluje její chod

od jiných testovaných služeb v této síti [2].

Zpřístupněné  řízení -  PlanetLab  byl  sice  navržen  pro  testovaní,  výzkum  a  vývoj

síťových služeb a aplikací, ale i řízení takto široké a komplexní sítě je problém a určitý typ

síťového řešení, který je třeba určitým způsobem navrhnout, otestovat a zajistit neustálý vývin

kupředu. Z tohoto důvodu je řízení rozděleno do nezávislé sbírky infrastrukturních služeb

vyvíjených, jako každá jiná služba, třetí stranou. Z toho vyplývá, že každá část správy a řízení

běží na samostatné skupině [2].

Odpovědnost  v  síti  PlanetLab -  Jednotlivé  uzly,  servery  v  síti  PlanetLab  nejsou

vlastněny  jedinou  organizací.  Je  využíváno  přispění  nepřeberného  množství  organizací  z

celého světa, ať komerčními firmami, universitami, či státními institucemi. Jelikož jednotliví
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uživatelé  neznají  vlastníky jednotlivých uzlů nebo míst,  je tedy na PlanetLab Consorcium

(PLC)  aby  hrál  roli  důvěryhodného  prostředníka  mezi  těmito  dvěmi  stranami  a  tímto  je

osvobozuje  od  určitého  sjednávání  hostingových  smluv.  Zároveň  je  externě  mapována

aktivita účastníků zodpovědných za vysílané pakety. To zajišťuje identifikaci strany, která by

bylo za případnou nežádoucí situaci zodpovědná [2].

Decentralizované řízení -  jelikož  uzly v síti  PlanetLab  jsou ve vlastnictví  různých

organizací, je zajištěno, že každá organizace musí mít kontrolu nad tím, jak jsou jejich zdroje

a zařízení využívány. PlanetLab Consorcium proto musí dát těmto organizacím volnost v této

otázce. To umožňuje minimalizovat určitou míru globálního řízení [2].

Efektivní sdílení zdrojů - V této síti je třeba zajistit efektivní sdílení zdrojů z důvodu

široké  škály  služeb,  které  mohou  být  potencionálně  testovány.  Z  tohoto  důvodu  používá

PlanetLab dvojí strategii alokaci zdrojů. Jedna strategie funguje na tak zvaném ,,best efford"

způsobu, kdy není zajištěno spolehlivé spojování, ale pouze jakási záruka ,,největší snahy",

když  je  skupina  uzlů vytvořena.  Druhá strategie  nabízí  garantované služby,  ale  pouze  po

určitý  čas.  PlanetLab  přitom  poskytuje  mechanizmus  obnovy  této  garance  při  vysokém

zatížení zdrojů [2].

1.2 Základní terminologie v síti PlanetLab

1.2.1 Virtuální stroj (virtual machine)

Virtuální  stroj  je  příkazové  prostředí,  ve  kterém  běží  jednotlivé  skupiny  uzlů.  Několik

takových VM (virtual machine)je spuštěno na určitém uzlu. Základním předpokladem funkce

VM je jednotlivé oddělení virtuálních strojů v rámci jednoho uzlu v těchto bodech:

 jeden VM neovlivňuje svým chodem výpočetní výkon uzlu vyhrazený pro

jiný VM nacházející se v jiné skupině,

 je zajištěno, že určitý VM nemá ponětí o síťové komunikaci jiných VM,

 VM nesmí  mít  žádný přístup k procesům,  souborům či  jiným objektům

dalšího VM,

 uživatelé  jsou  oprávnění  provádět  změny  na  VM  bez  ohledu  na  jiné

virtuální stroje.

Dále je uživatelům umožněno připojovat se k VM a spravovat ho přes zabezpečené

připojení, v dnešní době zejména SSH (Secure Shell) [2].
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1.2.2 Uzel (node)

Uzel je fyzické zařízení, které je schopno hostit několik virtuálních strojů. Je nutné aby měl

minimálně jednu veřejnou ip adresu, tj. ip adresa která je unikátní v celosvětové síti a není

překladatelná  pomocí  NAT  (network  address  translation).  Dále  je  možno  každý  uzel

identifikovat pomocí  unikátního ID tvořeného z atributů daného uzlu, jako například logická

veřejná IP adresa, fyzická MAC adresa, jmenný název atd. Každá uzel má také jedinečný

jmenný název.  Ten se jako jediný z  výše jmenovaných parametrů  nesmí  v průběhu času

změnit. Základní informace o individuálním uzlu můžeme zjistit ze seznamu uzlů na webové

stránce PlanetLab, jak můžeme vidět na Obr. 1.2 [2].

Obr. 1.2 Výpis základních údajů o uzlu na www.planet-lab.org. Převzato z [1].

1.2.3 Skupina uzlů (slice)

Skupina uzlů je více spolu komunikujících VM, kde jednotlivé VM pracují na individuálním

uzlu v síti.  V souboru těchto komunikujících VM v jedné skupině, nemají  jednotlivé VM

informace i jiných VM v tomto souboru, s výjimkou řídící služby, která běží v této skupině.

Každý uzel je pomocí příkazů inicializován a přidán do skupiny, ke které se poté vzdáleně

připojíme. Skupiny uzlů jsou jedinečně identifikovány jménem, které je stavěno hierarchicky.

Jméno skupiny se vytvoří podle toho, jaká autorita skupinu inicializovala. Aby byla zajištěna

unikátnost  jmen  těchto  skupin  uzlů,  je  toto  přidělování  jmen  řízeno  autoritou  PlanetLab

Consorcium [2].
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1.2.4 Místo (site)

Jak jsem již výše zmínil, jednotlivé uzly nejsou vlastněny jedinou organizací. Uzly mohou být

vlastněny převážně univerzitami, státními institucemi, či komerčníma firmama. Zároveň by

nebylo výhodné vlastníka identifikovat pomocí unikátního doménového jména, protože každý

vlastník může zastřešovat větší množství uzlů. Příklad můžeme vidět na obr. 1.5. Místo nám

taky váže uzly, pod touto organizací na určitou geografickou pozici, se kterou nadále budeme

pracovat [2].

Obr. 1.5 Detail místa, ve kterém se uzel nachází, s vyznačeným jménem organizace a geografickou

polohou. Převzato z [1].

1.2.5 PlanetLab Europe - PLE

PlanetLab Europe je evropská část celosvětové testovací sítě PlanetLab. Tato evropská část se

od světové oddělila roku 2008. PLE je klíčovým prvkem testovacího prostředí OneLab pro

budoucí  internetové  technologie  [3]. Je  to  jakési  prohloubení  širokých  služeb  PlanetLab

začleněním  nových  monitorovacích  nástrojů.  Je  také  spojením  PLE  k  jiným  rozsáhlým

testovacím platformám [2].
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2 Vývojové prostředí pro tvorbu aplikací s využitím služby

Google Maps

Vývojové prostředí Google maps API umožňuje začlenění webové služby Google Maps do

libovolné webové stránky. Google Maps API je nabízena ve třech základních podobách, podle

účelu použití a způsobu provedení aplikace [7].

2.1 Google Static Maps

Tato aplikace Google Maps API umožňuje vložit prostý obrázek Google Maps na webové

stránky bez potřeby funkčnosti JavaScript, či jiného způsobu dynamického provedení stránky.

Tato služba vytváří mapu na základě unikátních parametrů URL (Uniform resource locator)

při standartním HTTP (Hypertext transfer protocol) dotazu klienta na server. Na HTTP dotaz

je serverem poslán obrázek, který je poté možno na webové stránce zobrazit [4].

Při použití této statické Google Maps API není potřeba použití žádných dynamických

prvků, jelikož výsledné zobrazení je provedenou formou vložení obrázku kdekoli na webovou

stránku.  Široké  možnosti optimalizace  výsledného  zobrazení,  jako  je  změna  markeru  na

libovolnou  ikonu,  nastavení  přiblížení  mapového  podkladu  či  volba  podoby  mapového

podkladu, jsou možné pouhým vhodným nastavením URL. Právě z důvodu toho, že mapa je

ve formě statického obrázku, je tento typ  pro  vizualizaci velkého množství uzlů nevhodný.

Dalším problémem při zpracovávání velkého množství uzlů by potom bylo omezení množství

znaků v URL využívající prostředí Google Maps Static API na 2048 [4].

2.2 Google Maps API Embed

Tento typ vývojového prostředí pro Google Maps používá jednoduchý HTTP pro vyžádání

dynamické interaktivní mapy. Princip použití je tedy velice podobný s Google Maps Static

API s tím rozdílem, že již není navracen statický obrázek, se kterým již nelze dále pracovat,

ale plně funkční dynamické prostředí. Požadavky výchozí podoby mapového podkladu jsou

opět definovaný v parametry v URL[5].

Google Maps API Embed je použitelná pro jednoduché zobrazení jednoho místa, více

míst, či jen zobrazení pohledu podle modu, který využíváme [5].
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Tab. 2.1 Mody použitelné ve vývojovém prostředí Google Maps API Embed [5].

Mód Popis využití

place Slouží k zobrazení jednoho určitého místa na mapovém podkladu na zakladě GPS
souřadnic, či adresy požadovaného místa.

directions Slouží pro vyobrazení trasy mezi dvěma nebo více místy na mapovém podkladu.

search Umožňuje na mapovém podkladu vyhledat a zobrazit místa, vyhovující frázi
zadané přímo do URL.

view Slouží pouze k vyobrazení části mapového podkladu bez jakýchkoli zvýrazněných
míst.

V Tab.  2.1  jsou  uvedeny možnosti  využití  nástroje  Google  Maps  API  Embed,  ze

kterých je zřejmé, že je tento nástroj je pro mou aplikaci nevhodný.

2.3 Google Maps JavaScript API

Ovládá rozhraní Google Maps API pomocí funkcí a příkazů skriptovacího jazyku JavaScript.

Narozdíl od Google Maps Static API dokáže vytvářet interaktivní a dynamické mapy [6].

Základním  krokem při  práci  s  Google  Maps  Javascript  API  je  stažení  samotných

mapových  podkladů  a  nástrojů  nabízené  společností  Google  do  námi  vytvářené  webové

stránky ve formě extreního skriptu [6]. Toto provádí řádky ukázané v Příkladu 2.2. 

<script type="text/javascript" 

src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?

key=AIzaSyDY0kkJiTPVd2U7aTOAwhc9ySH6oHxOIYM&sensor=false"></script>

Příklad 2.3 Zavolání externího skriptu pro načtení Google Maps JavaScript API [7].

Toto nám zajistí stažení velkého množství funkcí připravených společností Google.

Další práce s tímto vývojovým prostředí je popsána na praktické aplikaci v kapitole 5.
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3 Komerční databáze polohy IP adres

V kapitole  4 popisuji  tvorbu databáze uzlů sítě PlanetLab, do které je mimo jiné položky

zahrnuta i poloha těchto uzlů ve formě zeměpisné šířky a délky, neboli GPS souřadnic. Tato

položka  je  klíčová,  protože  je  přímo  využita  při  samotné  vizualizaci  polohy  stanic  sítě

PlanetLab.  Proto bylo  vhodné tuto  položku určitým způsobem porovnat  s  již  existujícími

databázemi poloh stanic adresovanými IP adresami. Porovnání jsem provedl s komerčními

řešeními od společností MaxMind, IP2Location a IPligence.

Tyto společnosti svým vlastním způsobem vytvářejí statické databáze polohy IP adres,

za účelem poskytnutí těchto údajů zakazníkovi. Zákazník může tyto údaje použít například k

marketingovým a  analytickým účelům,  kdy si  díky tomuto  řešení  může  velice  jednoduše

ukládat  údaje  o  návštěvnících  jeho  webové  stránky,  či  si  vést  statistiky,  jaké  služby  či

produkty  návštěvník  vyhledával.  Dále  je  možno  tato  řešení  použít  k  prevenci  a  následné

lokalizaci při bezpečnostních incidentech cílených na zákaznikovu webovou stránku [11].

V následujích podkapitolách jsou krátce popsána řešení jednotlivých společností.

3.1 Webová služba GeoIP2 společnosti MaxMind

MaxMind  je  americká  společnost  založena  roku  2002  a  sídlící  ve  Walthamu,  stát

Massachusetts, USA. Zabývá se vývojem nástrojů geolokaci IP adres a odhalování podvodů v

celosvětové síti Internet [8].

GeoIP  - je hlavní produkt společnosti MaxMind. Jde o komerční placenou databázi

polohy veřejných IP adres, která nabízí  stupně přesnosti  tázaných informací od státu až k

přesnosti na úrovní měst a obcí. Do této databáze je třeba předplatit si počet dotazů nebo si

koupit časově omezenou, či neomezenou licenci [8]. 

GeoIP2 Precision City/ISP/Organization Web Service - taktéž placená služba, která po

zadání veřejné IP adresy vrátí v tabulce příslušné udaje o zeměpisné šířce, zeměpisné délce,

poskytovateli připojení do sítě Internet, poštovní směrovací číslo a organizaci, která zařízení s

příšlušnou IP adresou vlastní.  Na webových stránkách je také možná k použití  neplacená

demoverze této služby. Při zaslání dotazu na tuto neplacenou demoverzi jsou vypsáný údaje o

stanici znázorněny v tabulce 3.1 [8].
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Tab. 3.1 Informace dostupné po zadáni dotazu na demoverzi služby GeoIP2 společnosti MaxMind.

IP adresa Kód státu Lokace
GPS souřadnice

(šířka, délka)

Poskytovatel
připojení k síti

Internet

Organizace
vlastnící IP

adresu

193.175.135.60
DEU

(Německo)
Berlin, Land Berlin,
Germany, Europe

52.5167, 13.4

Verein zur
Foerderung eines

Deutschen
Forschungsne

GMD Fokus

Při zakoupení placených licencí jsou pro přístup k této databází k dispozici oficiální i

neoficiální klientské API knihovny. Jsou k dispozici pro programovací jazyky .NET, Java,

Perl, PHP a Python. Na webových stránkách společnosti MaxMind je také dostupná detailní

dokumentace pro snažší práci s těmito klientskými API [8].

Společnost  MaxMind  pro  oba  tyto  produkty  udává  přesnosti  98,8%  na  úrovni

rozpoznání  jednotlivých zemí, 90% na úrovní rozpoznání regionu a 83% na úrovní velkých

měst  s  rozlohou  o poloměru  40  km.  Tyto  údaje  jsou  však  udány  při  měření  pouze ve

Spojených státech amerických [8].

3.2 Webová služba a řešení společnosti IP2Location

Společnost  IP2Location  sídlící  v  Malajsii  se  zabývá  tvorbou  velkého  mnoštví  různých

databází  polohy IP stanic  podle  toho,  který  druh informací  potřebuje  zákazník  o zařízení

vlastnící určitou IP adresu. Těchto různých databází je v současné době nabízeno celkem 24

[10].  Z  databází  společnosti  IP2Location  lze  o  zařízení  s  danou IP  adresou vyčíst  nejen

geografické údaje jako jsou GPS souřadnice, stát poštovní směrovací číslo, časové pásmo,

nadmořskou výšku ale i způsob připojení k síti Internet, doménové jméno uzlu, poskytovatele

internetové přípojky, typ užití zařízení, či místní meteorologickou stanici. Řešení spolešnosti

IP2Location je poskytováno jako databáze, programovatelná klienstká API a hostované řešení

[10].

Přes rozhraní na webových stránkách společnosti IP2Location lze také možno zasílat

na  demo verzi  těchto  databází  s  omezením 20 dotazů  za den  [10].  Získané  informace  z

takovéhoto dotazu jsou vypsány v tabulce 3.2.
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Tab. 3.2 Informace dostupné po zadáni dotazu na demoverzi služby poskytované společností

IP2Location [10].

Položka Hodnota

IP adresa 193.175.135.60

Lokace Germany, Hessen, Frankfurt Am Main

Zeměpisná šířka a délka 50,115520; 8,684170 (50°6´56´´N 8°41´3´´E)

Poskytovatel připojení k síti Internet GMD Fokus

Lokální čas 4. květen, 2014 07:34 PM (UTC +02:00)

Doména Fraunhofer.de

Rychlost (typ) připojení k síti Internet (DSL) Broadband/Cable

IDD a kód oblasti (49) 069

ZIP kód 65931

Místní meteorologická stanice Frankfurt/Main (GMXX0040)

Nadmořská výška 114 m

Typ užití zařízení (COM) komerční

Neznámý proxy server NE

URL odkaz na dotaz http://www.ip2location.com/demo/193.175.135.60

Společnost  IP2Location  na svých webových stránkách udává ke každému státu na

světě počet IP adres v databázi, množství těchto IP adres oproti celkovému počtu IP adres ve

státě v procentech a také množství IP adres lokalizovaných s odchylkou menší než 50 km,

taktéž  v  procentech  [10]. Množství  lakolizovaných  IP  adres  v  databázi  společnosti

IP2Location tvoří průměrně 97,85% všech použitých IP adres. V průměru 77,0% IP adres je

lokalizovaných s přesností do 50 km.
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3.3 Databáze společnosti IPligence

Ipligence je španělská společnost sídlící v Barceloně zabývající se geolokací a tvorbou dále

využívaných databází polohy IP adres. Nabízí 3 své databáze také podle množství informací

zjištěných o zařízení. Řešení IPligence Lite nabízí pouze hrubé geografické údaje o poloze

zařízení  jako  stát  a  kontinent.  Řešení  Ipligence  Max  rozšiřuje  verzi  Lite  o  zpřesnění

geografických údajů o zařízení. Přidává GPS souřadnice, město a časové pásmo, ve kterém se

zařízení s danou IP adresou nachází. Verze IPligence PRO obashuje informace obou nižších

verzí a přidává poštovní směrovací číslo či kód oblasti. Po zakoupení jakékoli nabízené verze

společnost garantuje bezplatnou aktualizaci údajů v databázi po dobu jednoho roku [11].

Tak  jako  u  předchozích  dvou  společností,  i  IPligence  má  na  svých  webových

stránkách možnost dotazu na databázi IP adres. Tyto dotazy jsou sice směřovány na databázi

ve verzi Max, ovšem nevypisují mnou potřebovanou zeměpisnou šířku a délku [11]. Způsob

zobrazení informací na webových stránkách IPligence je ukázán na obrázku 3.1.

Obr. 3.1 Informace dostupné po zadáni dotazu na demoverzi služby poskytované společností

Ipligence. Převzato z [11].

Z toho důvodu jsem musel použít veřejně dostupnou aplikaci databáze IPligence Max.

Využil jsem webové rozhraní společnosti Top web hosts, která nabízí služby převážně web

hostingu [12]. V tabulce 3.3 jsou vypsány informace dostupné po zadání dotazu na webových

stránkách firmy Top web hosts.
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Tab. 3.3 Informace dostupné po zadáni dotazu na webových stránkách firmy Top web hosts

využívající řešení IPligence Max [11].

Položka Hodnota

IP adresa 193.175.135.60

Stát Německo

Město Berlin

Poskytovatel připojení k síti Internet GMD Fokus

Kontinent Evropa

Zeměpisná šířka 52,52

Zeměpisná délka 13,4

Časové pásmo GMT + 1

Přesnosti hodnot udávaných produktem IPligence Max společnost na svých webových

stránkách neudává.
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4 Vytvořená databáze uzlů sítě PlanetLab Europe

Pro mé řešení vizualizace stanic sítě PlanetLab, popsané níže, bylo potřeba vytvořit seznam

všech uzlů, které se nacházejí v PLE a jejich parametrů využitelných pro zpřesňování jejich

pozice, či zjišťování pozice IP adresy pomocí těchto uzlů. Musel být také dodržen formát této

databáze, aby bylo možno v seznamu rozlišit význam každé položky a aby se v něm dalo

jednoduše a efektivně orientovat při vytváření a samotném funkgování skriptu. Jak můžeme

vidět na obr. 4.1, základním pravidlem je, že v seznamu je každá jednotlivá položka oddělena

mezerou a na tuto skutečnost musel být při tvorbě brán zřetel, jinak by skript mohl položky

mezi sebou zaměňovat.

Obr. 4.1 Výřez z textové databáze uzlů sítě PlanetLab landmarks.dat.

4.1 Položky v seznamu uzlů sítě PlanetLab

V  tab.  4.1  jsou  vypsány  všechny  položky  ve  vytvořeném  seznamu  spolu  s  jejich  jejich

krátkým popisem. V seznamu je také uvedeno uvedena osoba, která danou položku řešila a

přidávala. 

Tab. 4.1 Seznam všech položek souboru landmarks.dat.

Položka Popis Přidal

ID
unikátní (v rámci databáze

landmarks.dat) identifikátor uzlu
všichni

IP unikátní veřejná IP adresa všichni

DNS unikátní doménový název uzlu všichni

Latitude zeměpisná šířka lokace místa na Zemi všichni

Longitude zeměpisná délka lokace místa na Zemi všichni

Continent kontinent, na kterém se uzel nachází všichni

State stát, ve kterém se uzel nachází všichni
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Položka Popis Přidal

Ict_State
index vyspělosti informační technologie

státu
všichni

Population_Density_of_Stat
e

hustota zalidnění [osob/km2] všichni

Possition_Accuracy
přesnost zadaného údaje latitude

longitude
všichni

Address adresa instituce spravující uzel všichni

Part_EU část Evropy, ve které se uzel nachází Jakub Polášek

PLE Rozlišení jestli uzel patří do PLE nebo ne Jakub Polášek

GPS_Accuracy přesnost údaje Longitude a Latitude [km] Ján Pružinský

GPS_Difference_Relative přesnost údaje Longitude a Latitude Ján Pružinský

Difference_Accuracy
rozdíl mezi reálnou adresou a GPS

souřadnicemi [km]
Pavol Iľko

Status_Ping
dostupnost ICMP zprávy echo

reques/reply
Ján Pružinský

Status_SSH
dostupnost zabezpečeného vzdáleného

přístupu přes SSH
Ján Pružinský

Status_Availability
uzly, které odpovídaly na ICMP request

v 95% případech a více
Ján Pružinský

Accuracy_Index index přesnosti Ján Pružinský

Popis Položka Přidal

Utilization_Index index využití Ján Pružinský

SSH_Latency_Average
průměrná doba nutná pro připojení k uzlu

pomocí SSH
Pavol Iľko

SSH_Latency_Max
maximální doba nutná pro připojení k

uzlu pomocí SSH
Pavol Iľko

SSH_Latency_Min
minimální doba nutná pro připojení k

uzlu pomocí SSH
Pavol Iľko

GPS_Difference_MaxMind
rozdíl polohy udávané vlastníkem uzlu a

databází společností MaxMind [km]
Jakub Polášek

GPS_Difference_IP2Locatio
n

rozdíl polohy udávané vlastníkem uzlu a
databází společností IP2Location [km]

Jakub Polášek

GPS_Difference_IPligence
rozdíl polohy udávané vlastníkem uzlu a

databází společností IPligence [km]
Jakub Polášek
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4.1.1 Položka identifikující část Evropy lokace uzlu a náležitost uzlu do

PlanetLab Europe

Položka ,,Part_EU" identifikuje tu část Evropy, ve které se uzel nachází a v databázi je proto,

aby byly uzly rozděleny podle jejich polohy na evropském kontinentu. Uživatel si tak potom

může  efektivněji  tyto  uzly  podle  potřeby  vybírat.  Použil  jsem  politické  rozdělení  na

subregiony Evropy podle  Organizace  spojených národů,  které  je  popsáno v tabulce  4.2 a

znázorněno na obrázku 4.2.

Tab. 4.2. Přiřazení číselných hodnot jednotlivým částem Evropy.

Subregion Evropy Přiřazená číselná hodnota Barva na mapě

Východní Evropa 0 červená

Západní Evropa 1 tyrkysová

Severní Evropa 2 modrá

Jižní Evropa 3 zelená

Není část Evropy 4 šedá

Každé  této  části  Evropy  bylo  pro  zjednodušení  přiřazeno  číslo,  které  poté  skript

vyhodnotí a přiřadí k němu daný název. Legendu tohoto rozdělení můžeme vidět v tab. 4.2.

Položka  ,,PLE“  potom  rozlišuje,  jestli  uzel  patří  do  PlanetLab  Europe  přiřazena

hodnota „PLE“, nebo do původního PlanetLab Consorcium - přiřazena hodnota ,,noPLE“. Při

přiřazené hodnotě „PLE“ není nutné, aby se uzel fyzicky nacházel v Evropě. Stejně tak uzel

ležící v Evropě může patřit do PLC a mít přiřazenou hodnotu „noPLE“. Hodnota ,,noPLE“ je

také přiřazena uzlům, které již byly vlastníky odebrány a nepatří do sítě PlanetLab.
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Obr.4.2 Rozdělení Evropy na subregiony podle OSN. Převzato z www.wikipedia.org

4.1.2 Položky označující vzdálenostní rozdíl hodnot GPS souřadnic uzlů

Tato položka nám v databázi  landmarks.dat znázorňuje rozdíl,  měřený v kilometerch,

GPS souřadnic místa (site), tj. položka „Latitude“ a „Longitude“, a GPS souřadnic zjištěných

pomocí  webových  služeb  společností  MaxMind  (položka  GPS_Difference_MaxMind),

IP2Location  (položka  GPS_Difference_IP2Location)  a  IPligence  (položka

GPS_Difference_IPligence). Odlišnost záznamů z těchto 3 různých databází je vidět v tabulce

4.3.

Tab. 4.3 GPS souřadnice uzlu onelab-1.fhi-fokus.de zjištěné pomocí webové stránky PlanetLab a

služeb společností MaxMind, IP2Location a IPligence.

Údaj PlanetLab Údaj MaxMind Údaj IP2Location Údaj IPligence

Zeměpisná šířka 52,53 52,52 50,115520 52,520000

Zěměpisná délka 13,31 13,4 8,68 13,4
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Údaje zjištěny z komerčních databází jsou však jen podobné položkám ,,Latitude“ a

„Longitude“. Pro zjištění vlatsního vzdálenostního rozdílu v kilometrech bylo potřeba tyto

dvě různé GPS souřadnice porovnat. V prostřědi Internetu lze najít spoustu takových nástroju

za  použití  převážne  mapových  podkladů  společnosti  Google.  Kvůli  zpracování  velkého

množtví  těchto  souřadnic  jsem  potřeboval  nástroj  lehce  ovladatelný  a  možnost  rychlého

odečtu  potřebného rozdílů. K tomuto účeli se mi nejvhodněji jevil nástroj Distance Calculator

webového projektu Daft Logic [9].

Jelikož ani jedny ze zjištěných GPS souřadnic se neshoduji se souřadnicemi z jiné

databáze,  proto  se  nebudou shodovat  ani  vlastní  vzdálenostní  rozdíly,  viz  tabulka  4.4.  V

následující části budou tyto různé vzdálenostní rozdíly porovnány a prezentovány.

Tab. 4.4 Vzdálenostní rozdíly pro uzel onelab-1.fhi-fokus.de naměřené pomocí nástroje Distance

calculator webového projektu Daft Logic [9].

GPS_Difference_MaxMind (km) GPS_Difference_IP2Location (km) GPS_Difference_IPligence (km)

5,89698 419,055 0,230

4.2 Zpracování  výsledků  měření  vzdálenostních  rozdílu  GPS

souřadnic uzlu

Hodnoty  vzdálenostních  rozdílů  GPS  souřadnic  uzlu  udány  vlastnící  organizací  a  GPS

souřadnic zjištěných z komerčních databází polohy IP adres  jsou znázorněny v následujících

grafech. Ze zpracování byly vyřazeny uzly s rozdílem GPS souřadnic vyšším než 1000 km.

V Grafu 1  je  znázorněna  kumulativní  distribuční  funkce  pravděpodobnosti  rozdílu

souřadnic  uzlu  a  souřadnic  získaných  z  databází  společnosti  MaxMind,  IP2Location  a

IPligence.  Z  tohoto  grafu  je  vidět,  že  rozdílu  GPS souřadnic  uzlů  s  hodnotou do 50 km

odpovídá až třičtvrtina všech uzlů v databázi  landmark.dat.  Při  srovnání  jednotlivých

databází  na  tomto  úseku  grafu  (do  50  km)  se  nejlépe  ukázala  databáze  společnosti

IP2Location,  do  vzdálenosti  50  km  od  GPS  souřadnic  získaných  z  webových  stránek

PlanetLab  odpovídá  přibližně  85% uzlů,  při  použití  GPS souřadnic  získaných z  databáze

společnosti IPligence této přesnosti odpovídá přibližne 82% uzlů a při použití databáze firmy

MaxMind jen 72% všech uzlů.
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Podobné výsledky jsou vidět i v histogramu ukázaném v Grafu 2. Zde je vidět, že

drtivá většina uzlů se dokonce vejde do přesnosti 20 km. I na tomto intervalu (0-20 km) se

opakuje závěr z Grafu 1.

V  dalším  porovnání,  viz  Graf  3,  je  ukázán  průměrný  vzdálenostní  rozdíl  dvou

porovnávaných GPS souřadnic  v jednotlivých státech.  Největšího průměrného rozdílu zde

dosahují uzly umístěné ve Finsku a Tunisku. Nejmenšího rozdílu dosahují uzly na Kypru, v

Maďarsku, Belgii, Rakousku, Norsku a na Islandu a to přibliženě 5 km. Státy jsou seřazeny

podle  hodnoty  ICT  Development  Indexu  (Information  and  Comunication  Technology

Development index–IDI), což je index vyspělosti infromačních a komunikačních technologíí

státu [13].

Ve  zbývajícíh grafech je znázorněn průměrný vzdálenostní  rozdíl  GPS souřadnic v

jednotlivých  částech  Evropy  za  použití  souřadnic  získaných  z  databazáze  společnosti

MaxMind (Graf 4), IP2Location (Graf 5) a IPligence (Graf 6). V posledním grafu je potom

ukázan  průměrný  rozdíl  GPS  souřadnic  v  jednotlivých  částech  Evropy,  přičemž  jsou

zprůměrovány  i  rozdíly  z  jednotlivých  komerčních  databází.  Rozdělení  Evropy  je  zde

rozděleno podle výše popsané položky „Part_EU“ (viz Obr. 4.2).
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Graf 1 Kumulační funkce pravděpodobnosti rozdílu souřadnic uzlu a souřadnic získaných z databází společností MaxMind, IP2Location a IPligence.
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Graf 2 Normální rozdělení hodnot rozdílu souřadnic uzlu a souřadnic z komerčních databází.
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Graf 3 Průměrná hodnota rozdílu souřadnic v jednotlivých státech.
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Graf 4 Průměrné hodnoty rozdílu souřadnic uzlu a souřadnic získaných pomocí služby společnosti

MaxMind v jednotlivých částech Evropy.

Graf 5 Průměrné hodnoty rozdílu souřadnic uzlu a souřadnic získaných pomocí služby společnosti

MaxMind v jednotlivých částech Evropy.
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Graf 6 Průměrné hodnoty rozdílu souřadnic uzlu a souřadnic získaných pomocí služby společnosti

IP2Location v jednotlivých částech Evropy.

Graf 7 Průměrné hodnoty rozdílu souřadnic uzlu a souřadnic získaných z komerčních databází v

jednotlivých částech Evropy.
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5 Vlastní řešení provádějící vizualizaci polohy stanic sítě

PlanetLab

Řešení tohoto problému je vytvořeno ve formě určené pro umístění na webové stránky. Skript

jsem napsal ve skriptovacím jazyce JavaScript a využívá vývojové prostředí Google Maps

JavaScript API společnosti  Google.  Samotný skript není volán z externím souboru, ale  je

umístěn přímo ve zdrojovém kódu zdrojového HTML (HyperText markup language) souboru

vizualize.html. Data určená k zobrazení v Google Maps API jsou umístěna v souboru

landmarks.dat, který byl k tomuto účelu připravován a je popsán v kapitole 4.

V následujících bodech bude popsán HTML soubor vizualize.html, vytvořený k

řešení tohoto problému. Na obrázku 5.1 můžeme zjednodušené schéma funkce tohoto skriptu,

jehož položky budou dále popsány.

Obr. 5.1 Funkčí diagram skriptu řešícího problém vizualizace stanic sítě Planet Lab
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Initialize  -  po doručení  souboru do prohlížeče  se provede skript,  který  stáhne na  stránku

samotnou Google Maps API s mapovými podklady,  se kterou bude poté mnou vytvořený

skript pracovat. To se provede prostým zavoláním externího skriptu (v tomto případě skript

uložený na cizím serveru v Internetu), popsáno již v kapitole 2.3. Zobrazí se nám čistá mapa

služby Google Maps, bez jakýchkoli pozic, či označení.

Get manage  a Get data  - tato část funkčního diagramu (viz obrázek 5.1) představuje část

skriptu, ve které jsou data získaná ze souboru  landmarks.dat načtena z důvodu jejich

rozdělení a roztřídění podle potřeby skriptu. V databázi je také velký nerelevantních řádků

(například vysvětlivky) označených na začátku jedním, či více znaky „#“. Nyní celý seznam,

který skript vidí jako řadu znaků, rozdělíme na řádky. Ve skriptu zde tak nadefinujeme, které

řádky jsou pro něj relevantní, tj. řádky začínající jiným znakem než „#“. Vznikne nám tak

pole dat o velkém množství řádků (podle počtu serverů) a jednom sloupci. Dále jsou řádky

rozděleny na různé položky definované v tabulce 4.1, každá položka je oddělena mezerou. 

Tímto rozdělením jsou řádky v poli dat rozděleny na sloupce a tím vzniká pole, ve

kterém  počet  řádků  zůstává  stejný,  ale  vznikne  zde  20  sloupců,  což  je  počet  položek

přidaných  do  databáze  landmarks.dat,  které  jsou  přiděleny  jednotlivým  nadefinovaným

proměnným (viz Příklad 5.1).

// ulozeni dat do promenne (s hezky pojmenovanymi indexy)

var server = {

ID: data[0],

IP: data[1],

DNS: data[2],

Latitude: data[3].replace(/,/g, '.'),

Longitude: data[4].replace(/,/g, '.'),

Continent: data[5],

//pokračování pole

   };

Příklad 5.1 Příkaz přiřazení jednotlivých položek seznamu landmarks.dat do datového pole

proměnné server.
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Get  marker  a Decide  marker  color  -  zde  se ke každému řádku z  databáze,  představující

jednotlivé uzly sítě PlanetLab, přiřadí marker neboli značka, která je umístěna přímo na místě

daném souřadnicemi  ze souboru  landmarks.dat.  Položka Decide marker  color  přiřadí

barvu  značce  podle  dostupnosti  ICMP  Echo  request/reply  (PING)  zpráv,  či  dostupnosti

zabezpečeného SSH připojení a to podle tabulky 5.1. Tyto značky jsou převzaty a načteny z

webových knihoven Google Maps API (viz obrázek 5.2).

Tab. 5.1 Přiřazení barev značkám podle dostupnosti SSH připojení a ICMP Echo Request/Reply

zpráv.

Barva značky dostupnost PING dostupnost SSH připojení

šedá nedostupné nedostupné

modrá dostupné nedostupné

zelená nedostupné dostupné

žlutá dostupné dostupné

Show server  - provede samotné vykreslení značky serveru na mapu (viz obr. 5.2) s jejich

příslušnou barvou a načte data do proměnných pro funkci Get info window.

Obr. 5.2 Načtené značky ukazující uzly sítě PlanetLab na mapě Evropy.
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Get markers  at  same position  a Compare position – tato  část  skriptu rozhoduje zda-li  se

některé markery představující jednotlivé uzly překrývají. Nutnost těchto částí skriptu vyplývá

z  faktu,  že  uzly  sítě  PlanetLab  patřící  jedné  organizaci  mají  vždy  položky  „Latitude“  a

„Longitude“ identické, proto by bez tohoto ošetření bylo možno získat informace (popsáno

níže) jen o uzlu načtenemém na daných souřadnicích jako poslední.  Get markers at  same

position tedy nejdříve zavolá funkci comparePosition, kde jsou porovnány položky „Latitude“

a  „Longitude“  a  pokud  se  shodují,  je  uzel  přidán  do  pole  proměnných

samePositionMarkers, viz Příklad 5.2.

// zjisteni, jestli dva markery jsou na stejné pozici

      function comparePositions(position1, position2) {

           return (position1.A==position2.A) && 

(position1.k==position2.k);

}

// navraceni všech markeru, které jsou na stejne pozici

      function getMarkersAtSamePosition(marker) {

            var samePositionMarkers = [];

            for (var i = 0; i < marker.lenght; i++) {

                  if (comparePositions(marker.position, 

markers[i].position)){

                        samePositionMarkers.push(markers[i]);

                  }

      }

            return samePositionMarkers;

}

Příklad 5.2 Výpis porovnání pozic markerů a jejich uložení do pole proměnných.

Get choose window – v této části skriptu při kliku na místo, kde se nachází více markerů

nabídnuto okno s možností výberu uzlů, které se na daném místě nachází, viz Obr. 5.3.
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Obr. 5.3 Výběr jediného uzlu z množství uzlů nachzejících se na stejném místě.

Get infowindow a  Get part of EU- Get infowindow (viz obrázek 5.1) umožňuje při výběru

jednotlivého  uzlu  zobrazení  základních  informací  zaznamenaných  v  souboru

landmarks.dat, které již jsou rozděleny do datového pole a umístěny v poli proměnných

server. Položka Get part of EU (viz obrázek 5.1) je funkce, která podle hodnoty položky

Part_EU (viz tabulka 4.1) v souboru landmarks.dat do informačního okna vypíše slovně

část Evropy, ve které se uzel nachází (viz obrázek 5.4).
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Obr. 5.4 Informační okno zobrazené po kliku na značku uzlu.
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Závěr

V této  práci  byl  popsán způsob vykreslení  prvků (uzlů)  stanic  sítě  PlanetLab  na mapu  s

možností  zjištění  základních  informací  o  každém  z  velkého  množství  uzlů.  Tyto  uzly

reprezentují  na  mapě  značky  barevně  rozlišené  podle  dostupnosti  zabezpečeného  SSH

připojení a ICMP Echo request/reply zpráv neboli dostupnost zprávy ping. Po kliku na značku

jednotlivých  uzlů  je  nejdříve  rozhodnuto,  zdali  se  na  místě  se  stejnými  souřadnicemi

nenachází uzlů více než jeden. Pokud ano, je nejdříve nabídnuto okno výběru, kde si uživatel

zvolí požadovaný uzel a poté je zobrazeno informační okno. Toto okno obsahuje informace z

databáze  uzlů  landmarks.dat,  která  byla  tento  účel  vytvořena.  Pomocí  položek

„Latitude“ a „Longitude“, které představují GPS souřadnice jsou značky na mapu umístěny.

Aplikace vytvořena skriptem nacházejícím se v souboru vizualize.html byla přenesena

na  webový  server  Ústavu  Telekomunikací  a  je  veřejně  dostupná  na

www.utko.feec.vutbr.cz/~komosny.

Při  vytváření  souboru  landmarks.dat byly  také  naměřeny vzdálenostní  rozdíly

souřadnic  uzlu  udávané  jeho  vlastnící  organizací  a  souřadnic  IP  adresy  uzlu  získané  z

komerčních databází. V kapitole 4.2 je toto měření prezentováno ve formě grafu, které jsou

také  v  této  kapitole  popsány.  Z  těchtno  měření  vyplývá,  že  přesnost  těchto  komerčních

databází  je srovnatelná,  je mezi  nimi rozdíl  přibližně  15%. Nejlépe však z  tohoto měření

vychází  databáze  společnosti  IP2Location.  Celých  85%  uzlů  z  jejich  databáze  mělo

vzdálenostní  rozdíl  souřadnic  zadaných  na  webových  stránkách  PlanetLab  a  souřadnic  z

komerčních databází menší než 50 km, což přesahuje přesnost prezentovanou na webových

stránkách společnosti IP2Location. Naopak v tomto měření databáze společnosti MaxMind je

vidět, že přesnost udávaná na webových stránkách společnosti (83%) naměřeným hodnotám

neodpovídá.  Společnost  IPligence  dosahovala  přesnosti  do  50  km  v  82%  měření.  Na

webových stránkách společnosti IPligence však nejsou k dispozici žádné údaje o přesnosti,

kterých by měly jejich produkty dosahovat.

Cíle dosažené v této bakalářské práci byly prezentovány  v publikaci On Geographic

Coordinates  of  PlanetLab  Europe  zveřejněné  na  37th International  Conference  on

Telecommunications and Signal Processing, 2014.
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