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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou určení geografické polohy stanic v síti internet 

pomocí veřejně dostupných geolokačních databází. V teoretické části jsou rozebrány 

metody a použití geolokace. Dále jsou popsány používané databáze. Praktická část 

obsahuje postup vypracování funkcí potřebných k lokalizaci stanic. Poslední částí práce 

je vyhodnocení přesnosti výsledků a porovnání použitých databází. 

 

  



 

   

Abstract 

The aim of this thesis is to determine the geographical position of the stations on the 

internet using publicly available geolocation databases. The theoretical part describes 

different methods and aplications used for the geolocation. The next part is dedicated 

to the describtion of the applied databases in more details. The practical part includes the 

process of developing of the functions necessary to locate the stations. The conclusion 

consist of the evaluation of the database‘s accuracy and the comparison of applied 

databases. 
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Úvod  

S určováním přesné geografické polohy se setkáváme již dlouho. Dnes se mění pouze 

způsob jejího určování. Původně stačilo určování polohy objektů, nyní je zapotřebí 

znalost polohy síťového zařízení využívajícího internet. Tato bakalářská práce se právě 

zabývá určením geografické polohy stanic v síti internet. Polohu je možné určit několika 

různými způsoby. Určováním polohy se zabývá první část práce. V dalších kapitolách je 

popsáno využití a rozdělení geolokace. Tato práce se zabývá jedním ze způsobů 

geolokace, kterým je geolokace pomocí IP (Internet Protocol) adresy. Geografická poloha 

je získávána z databází na základě zadané IP adresy. Pro tuto práci byly použity veřejně 

dostupné neplacené databáze. Pro získání výsledků jsem naprogramoval skript, který 

je dostupný ve webové aplikaci. Ta umožňuje porovnávat výsledky těchto databází 

s přesnou zadanou polohou. Zhotovení aplikace a vytvoření webových stránek je popsáno 

v druhé části práce. Poslední částí bakalářské práce je analýza výsledků, která obsahuje 

kapitoly zabývající se způsobem výpočtu geolokační odchylky, dále výsledky a výsledné 

porovnání přesnosti všech databází.  

Práce je součástí projektu, který se zabývá geolokací. Projekt je vytvářen několika 

studenty pod vedením doc. Ing. Dana Komosného, Ph.D. Studenti se na projektu podílejí 

při tvorbě svých závěrečných prací. Výsledkem má být webová stránka, na které bude 

možné zjistit geolokační informace o zadané doméně nebo IP adrese. Mým úkolem 

je porovnat neplacené lokační databáze. Student Bc. Ján Gardian má za úkol detekovat 

proxy server. Student Vít Bednář měří různými způsoby zpoždění na stanici. Student 

Bc. Zdeněk Modrák má za úkol porovnávat placené lokační databáze a vytvořit webovou 

stránku se všemi výsledky. Stránka je dostupná na webové adrese: 

„http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz". Dílčí výsledek této bakalářské je na webové 

adrese: „http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz/xjanou09". 

 

 

 

 

 

 

http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz/
http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz/xjanou09
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1. Geolokace  

Geolokace je metoda sloužící k nalezení geografických údajů uživatele, který používá 

síťové zařízení připojené k internetu. Nejčastěji se tato služba využívá pro lokalizaci 

uživatele používajícího síťové zařízení, kterým může být například mobilní telefon, stolní 

počítač, server a další zařízení využívající síť pro získávání dat. Využívá se tedy všude 

tam, kde potřebujeme znát přesnou polohu uživatele a usnadnit mu jeho práci. Služby 

a aplikace využívající geolokace jsou například [1]: 

Cílená reklama 

Velký nárůst počtu uživatelů internetu způsobuje přesun reklamy z běžných 

tištěných médií na internetovou síť. Reklama se na internetu velmi snadno šíří a je pro 

uživatele neustále dostupná. Je zapotřebí pouze tuto reklamu zacílit pro potřebnou 

skupinu nebo oblast lidí. Není zde potřebná stoprocentní přesnost polohy uživatele. 

Z tohoto důvodu cílená reklama funguje velmi efektivně. Firmy mohou například nabízet 

své výrobky ve svém okolí. Také může být geolokace použita pro cílenou inzerci. 

Přizpůsobení obsahu aktuální poloze 

Uživatelé používající zařízení připojená k síti žádají aktuální lokální informace. 

Například jaké je počasí, jaké jsou nové zprávy nebo aktuální události, které se konají 

v jejich blízkém okolí. Taktéž vyhledávají služby, které mohou v blízkosti využít (např. 

obchody, restaurace, kina, divadla, letiště). Další možností je zjištění, ve kterém státě se 

uživatel nachází. Následné nastavení příslušné jazykové lokalizace na webových 

stránkách.  

VoIP telefonie 

Geolokace se rozvíjí také ve VoIP (Voice over Internet Protocol) telefonii. Mohou 

zde nastat případy, kdy je zapotřebí zjištění přesného místa, kde se uživatel nachází. 

Například u krizových situací, kdy se uživatel dostane do problému (zdravotní problémy 

nebo šok při nečekané události), zavolá si o pomoc a není schopen upřesnit svoji polohu. 

Včasný zákrok integrovaného záchranného systému díky použití geolokace může 

zachránit život. 
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Obchodování přes Internet 

Některé banky hojně využívají geolokaci jako nástroj, kterým mohou chránit 

své klienty a zabránit zneužití jejich platebních karet. Srovnávají jeho trvalé bydliště 

uvedené v jejich databázích s místy, kde jsou prováděny platby. Pokud je například běžná 

poloha uživatele v České republice, potom platba v USA nebo v Číně může být velmi 

podezřelá. Pravděpodobně se bude jednat o podvod a klient může být na tuto platbu 

upozorněn. U tohoto využití geolokace není nutná absolutní přesnost určení místa 

prováděných plateb. Pro zjištění podezřelého chování stačí zaznamenat větší region nebo 

stát. 

Sociální sítě 

Největší rozšíření geolokace je ve stále nově vznikajících sociálních sítích, které 

se využívají nejčastěji na mobilních telefonech, které jsou stále připojené do internetové 

sítě. U tohoto typu geolokace se využívá také lokalizace přes GPS (Global Positioning 

System). Lidé mají chytrá mobilní zařízení stále u sebe, a proto je velmi snadné 

zaznamenávat pomocí aplikací jejich pohyb. Mezi nejznámější aplikace patří Foursquare 

a Gowalla. Pomocí těchto aplikací si lidé sami mezi sebou předávají své informace 

o místech, která navštívili. Aplikace může mít také podobu hry, která vás posílá na 

významná místa a tím jsou sbírány body a získávány virtuální odměny. Geolokace se 

používá i při sportu na zaznamenávání trasy, kterou uživatel zdolal. Ve sportu jsou 

nejznámější aplikace RunKeeper a Endomondo. Největším tempem se geolokace 

rozšiřuje u nejznámější sociální sítě Facebook. Používá jednoduchý, ale účinný princip 

spočívající ve stručném okomentování nějakého místa na Zemi. Tato sociální síť 

umožňuje také zobrazit uživatelům vzájemnou polohu při komunikaci [2]. 
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1.1. Metody geolokace 

Metody pro určení geografické polohy se dají rozdělit do dvou základních skupin: 

• Pasivní metody - používají se informace uložené v databázích, popřípadě 

znalosti informací z DNS (Domain Name System) záznamů či pomocí Wi-Fi 

(Wireless Fidelity). 

• Aktivní metody - využívá se měření zpoždění datového přenosu v internetové 

síti. 

1.1.1.  Pasivní geolokační metody 

Pasivní geolokační metody jsou často používané metody ke geolokaci. K určení polohy 

se využívá informací získaných z lokačních databází. Hlavní výhoda pasivních technik je 

jejich rychlost a přesnost. Kvalita dat získaných z různých databází se může značně lišit. 

Databáze jsou velice rozsáhlé a je velmi těžké zaručit správnost dat. Existují databáze 

placené a databáze s různými omezeními, které mají větší přesnost a jsou lépe spravovány 

než ty neplacené, volně přístupné. Databáze obsahují IP adresu nebo název domény 

a k těmto údajům příslušnou fyzickou polohu. Problém nastává při přechodu na IP adresy 

verze 6 (IPv6), databáze jsou obsáhlejší a jejich náročnost na údržbu je složitější. Pasivní 

metody lze rozdělit podle způsobu získání zdrojových informací na [3]:  

• geolokace na základě IP adresy, 

• geolokace na základě DNS záznamů, 

• geolokace s využitím Wi-fi, 

• geolokace s využitím BTS (Base Transceiver Station). 

IP geolokace 

Jedná se o nejjednodušší metodu geolokace, protože IP adresa síťového zařízení 

či brány, přes kterou se daná stanice připojuje k internetu, je většinou snadno přístupná. 

S rozšiřováním internetu je také zapotřebí zvětšovat rozsah IP adres. Organizace, která 

má na starost správu adresového prostoru, se nazývá IANA (Internet Assigned Numbers 

Authority). Je rozdělena na několik dalších koordinačních středisek, které se starají 

o různé části světa [2]: 

• Americký Registr pro Internet Numbers (ARIN), 
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• Evropské síťové koordinační centrum (RIPE NCC), 

• Asijsko-Pacifické síťové informační centrum (APNIC), 

• Latinsko Americké a Karibické Internetové adresy registrů (LACNIC), 

• Africké síťové informační centrum (AfriNIC). 

Pro naši lokalitu přísluší Evropské síťové koordinační centrum, jemuž jsou 

podruženy další společnosti na úrovni států. V České republice je to Zájmové sdružení 

právnických osob CZ.NIC. Jeho hlavní činností je provozování registru doménových 

jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti 

doménových jmen [4]. Tato metoda mě zajímá nejvíce, jelikož se zabývám geolokací 

pomocí IP adresy v praktické části této práce.  

Geolokace pomocí DNS 

Zjišťování polohy je odhad s využitím DNS záznamů. Hierarchický systém 

doménových jmen slouží pro překlad IP adresy do podoby pro člověka lépe 

zapamatovatelnější a srozumitelnější. Například IP adresa 147.229.2.90 odpovídá 

doménovému jménu vutbr.cz  

 

Obrázek 1:  Příklad překladu doménového jména na IP adresu. 

Z výpisu lze zjistit, že stanice s IP adresou 147.229.2.90 se nachází někde 

v České republice (obsahuje doménu prvního řádu .cz). Odpovídá také doméně druhého 

řádu vutbr.cz.  

Geolokace pomocí Wi-Fi 

Dále může být prováděna geolokace pomocí zařízení připojeného k síti Wi-Fi. 

Zařízení zjistí ve svém okolí všechny přístupové body. Pomocí informací o poloze těchto 

přístupových bodů lze porovnáním jejich síly signálu určit místo, kde se zařízení nachází. 

Informace o přístupových bodech jsou uloženy v GoogleMaps databázích, kde 

je zaznamenána jejich MAC (Media Access Control) adresa. Přesnost se zvyšuje s větším 

počtem Wi-Fi routerů. Proto v místech, kde jich je málo nebo není silný signál, mohou 

nastat nepřesnosti.  
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Obrázek 2:  Geolokace pomocí připojení k přístupovým bodům. 

 

Geolokace pomocí BTS 

Systém BTS se používá na mobilních telefonech. Umožňuje určit přesnou polohu 

pomocí signálů z vysílačů, ke kterým se telefony připojují. Uživatelé jsou lokalizováni 

až na úrovně ulic (cca 100 m), stejně jako u předchozí metody porovnáním jejich polohy, 

tentokrát s polohou vysílačů uloženou ve veřejných databázích [5].  

 

Obrázek 3:  Geolokace pomocí BTS stanic. 
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1.1.2.  Aktivní geolokační metody 

Aktivní metoda geolokace je založena na měření zpoždění a dalších síťových parametrů 

mezi stanicí se známou polohou (referenčním bodem) a lokalizovanou stanicí. Na měření 

velikosti zpoždění se používají nejčastěji nástroje ping a traceroute. Ping získává dobu 

přenosu pomocí dotazu, který čeká na odpověď od vzdálené stanice. Nástroj traceroute 

zjišťuje IP adresy stanic mezi komunikujícími stranami. Oba nástroje pracují na třetí 

vrstvě referenčního modelu OSI (Open Systems Interconnection) a využívají protokolu 

ICMP (Internet Control Message Protocol) [6]. 

Dobu zpoždění může ovlivnit například přenosová rychlost vedení, počet uzlů v síti 

a jejich aktuální zatíženost. Dělit je můžeme podle místa vzniku na [2]: 

• zpoždění na koncových zařízeních, 

• zpoždění na mezilehlých uzlech, 

• zpoždění na přenosových linkách. 

 

 

Obrázek 4:  Příklady zpoždění v síti. 
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 Zpoždění na koncových zařízeních 

Koncová zařízení mohou být počítače, servery, VoIP telefony, tiskárny, kamery 

a další síťová zařízení. Komunikující zařízení připravují zprávu pro přenos. Vysílající 

stanice musí nejprve vytvořit paket a to tak, že zprávu označí svojí adresou a adresou 

příjemce. Vytvoření paketu se děje na třetí vrstvě OSI modelu. Dále se vytvořený paket 

předá druhé vrstvě modelu, kde se zapouzdří do rámce či buňky podle použité přenosové 

technologie a posílá bit po bitu na přenosovou linku. Stanice, která přijímá informace, 

provede opačný postup. Při tomto procesu mohou vznikat paketizační zpoždění, které 

závisí na době vytvoření jednoho paketu. Zpoždění závislé na aktuálním zatížení prvku 

pak udává zpoždění v odchozích frontách.  

Zpoždění na mezilehlých uzlech 

Všechny aktivní prvky na cestě mezi koncovými uzly jsou označovány jako 

mezilehlé uzly. Tyto prvky mohou podle své úlohy pracovat na různých vrstvách 

OSI modelu. Nejčastěji fungují jako směrovače nebo přepínače. Dále pak mohou 

pracovat jako zesilovače, opakovače, ale také jako zabezpečovací prvky sítě. Zpoždění 

na těchto prvcích může vznikat ve vstupních frontách. Toto zpoždění značí dobu, 

za kterou je celý rámec načten do vyrovnávací paměti aktivního prvku. Další zpoždění 

vzniká při přesunu získaného paketu od vstupní fronty k výstupní. Toto zpoždění stoupá 

se zatížením prvku. Posledním typem zpoždění na mezilehlých uzlech je zpoždění 

v odchozích frontách, které závisí na typu použité fronty aktivního prvku.  

Zpoždění na přenosových linkách 

Dobu zpoždění na přenosových linkách ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich 

může být délka trasy mezi stanicemi, protože kabely jsou vedeny vhodnými místy 

a ne přímo nejkratší cestou. Prodloužení cesty paketu k cíli může ovlivnit také směrování. 

Směrovače mohou zvolit jinou trasu z důvodu rychlosti nebo ceny linek. Kromě 

vzdálenosti může ovlivnit zpoždění také typ použité technologie přenosu signálu, která 

má za následek ovlivnění rychlosti šíření signálu [6].  
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2. Geolokační databáze 

Geolokační databáze jsou často využívány ke zjištění přesné polohy zařízení podle 

IP adresy. Nejobecnější rozdělení databází je na databáze s omezeným přístupem 

a s volným přístupem. Omezené databáze jsou často zpoplatněny, mají limitovaný počet 

přístupů nebo jsou méně často aktualizovány. Volně dostupné databáze jsou zdarma, 

často neobsahují takový rozsah IP adres a k nim odpovídající data. Rozlišovat databáze 

je možné také podle geografické přesnosti, liší se v přesnosti na úrovni měst a států. 

Některé databáze jsou přístupné online na internetu, které po odeslání dotazu vrátí zpět 

odpověď s daty. Nejčastěji je používán datový formát JSON (JavaScript Object Notation). 

Jiné databáze je možné si stáhnout a využívat je offline. U těchto databází je potřebné 

stahování aktualizací. Tato bakalářská práce má za úkol porovnávat volně dostupné 

databáze, kterých existuje velké množství. V této práci využiji tyto databáze: 

FreeGeoIP  

FreeGeoIP je veřejně dostupná online databáze, která je zdarma. Tato databáze 

je open source, proto je možné si stáhnout zdrojový kód a legálně ho upravovat. Služba 

zahrnuje údaje GeoLite2 vytvořené společností MaxMind. Umožňuje 10 000 dotazů 

za hodinu ve výchozím nastavení. Pro vývojáře poskytuje veřejnou HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) API (Application programming interface) pro geolokaci. Využívá 

databázi IP adres, kterým jsou přidruženy relevantní informace, jako jsou geografické 

adresy, GPS souřadnice a také časové pásmo [7].  

Hostip  

Hostip.info je komunita lidí, která vytváří geolokační databázi. Tato databáze funguje 

na principu zpětné vazby od uživatelů. Lidé mohou opravovat záznamy v databázi 

prostřednictvím API. Data pocházejí z různých zdrojů na internetu. Je možné databázi přímo 

použít online nebo si ji lze stáhnout. Získávat informace je možné ve formátech XML 

(eXtensible Markup Language) nebo JSON [8].  

DB-IP 

Tato databáze je jedna z nejkomplexnějších a nejpřesnějších databází dostupných 

na trhu. Nabízí placené verze s různou přesností, ale také méně přesné verze ke stažení 

zdarma. Databáze jsou často aktualizovány a stále jsou přidávány nové informace. 
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Tato služba také umožňuje získávat informace pomocí online dotazu, k čemu je za potřebí 

vygenerování klíče platného dva roky. Klíč pro neplacenou verzi umožňuje 2 000 dotazů 

za den a získání omezených informací o IP adrese (tj. stát, region a město) [9]. 

IP2Location  

IP2Location™ je geolokační řešení, které umožňuje určit geografickou polohu 

návštěvníka, tedy zemi, region, město, zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku, poštovní 

směrovací číslo, časové pásmo, rychlost připojení, název domény, kód země, předčíslí, 

kód a název meteorologické stanice, informace o mobilním operátorovi, nadmořskou 

výšku. Nabízí placenou a neplacenou verzi. Pro tuto práci je použita neplacená verze 

DB11.LITE. Je to volně stažitelná open-source verze databáze s omezenou přesností 

a počtem záznamů. Jedná se o jedinou databázi v této práci, která není online, 

ale je stažená ve formátu bin a přistupuje se k ní pomocí PHP (Hypertext Preprocessor) 

modulu, který je od stejné firmy [10]. 
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3. Popis zhotoveného programu 

Hlavním cílem této práce je porovnat přesnost databází. K tomu byl vytvořen program, 

který je součástí webové stránky. Ta bude umožňovat porovnání databází a zobrazení 

polohy pro zadanou IP adresu. Webová stránka je psána v jazyce HTML (HyperText 

Markup Language) s využitím JavaScriptu a skripty jsou psány v objektově orientovaném 

jazyce PHP. Vyhotovená stránka je dostupná na webové adrese: 

„http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz/xjanou09". Hlavním prvkem stránky je formulář, 

který nabízí vložení veřejné IP adresy nebo doménového jména. Dále je nutné vybrat 

minimálně jednu ze čtyř výše zmíněných databází, pomocí kterých se bude provádět 

lokalizace. Poslední částí formuláře jsou nepovinná pole sloužící k vypočítání odchylky 

lokalizace. Zadat je možné nám známou přesnou polohu stanice, tj. GPS souřadnice 

(zeměpisnou délku a zeměpisnou šířku) nebo fyzickou adresu, která je převáděna pomocí 

služby Google API na GPS souřadnice. Odesláním formuláře jsou všechna data 

zkontrolována a jsou spuštěny funkce, pomocí kterých se přistupuje k zvoleným 

databázím. Databáze vrací informace ve formátech JSON. Z tohoto formátu jsou 

funkcemi separovány potřebné informace a formátovány do požadované podoby. Pokud 

byla zadána přesná poloha, je pro každou vybranou databázi vypočtena chyba lokace 

s využitím Haversinova vzorce [14]. Informace z databází jsou vypsány do tabulky 

a získané lokační body vykresleny do mapy od společnosti Google. 

 

Obrázek 5: Formulář na webové stránce. 

http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz/xjanou09
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3.1. Princip programu 

Následující vývojový diagram zobrazuje princip celého programu. První fází programu 

je odeslání formuláře. Odeslaná data z formuláře jsou kontrolována proti chybně zadaným 

údajům. Na vývojovém diagramu tento proces zobrazují dva tmavě zelené bloky. Pokud 

je zjištěna chyba, další chod programu je ukončen. Pokud chyba nenastane, program 

pokračuje dále získáváním a formátováním dat. Tuto činnost zobrazují modré bloky 

nazvané: „Získávání dat z databází“ a „ Formátování vybraných dat“. Dva žluté bloky 

vývojového diagramu rozhodují, zda bude vypočítána chyba lokalizace a jestli 

je pro tento úkon nutné převést adresu na GPS souřadnice. Následující dva světle zelené 

bloky vývojového diagramu znázorňují práci programu s výslednými daty. Tyto data 

se ukládají pro další zpracování do souboru a zobrazují se na webové stránce. 

 

Obrázek 6: Vývojový diagram programu. 
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3.1.1.  Kontrola vstupních parametrů 

Formulář sloužící pro zadávání vstupních dat musí být ošetřen proti zadání chybných 

údajů. Všechna pole jsou ošetřena tak, aby formulář nemohl být odeslán, pokud jsou pole 

prázdná nebo chybně zadaná. Jsou ořezány vložené mezery na konci a na začátku. 

Dále je také zabráněno vložení HTML znaků a jiných skriptů. Pokud je vložené 

doménové jméno do příslušného pole, je kontrolováno, zda má správný formát. Formulář 

umožňuje vkládat doménová jména druhého řádu ve formátu např. „google.com“. 

Toto se dále převádí pomocí PHP funkce na IP adresu. Vložená IP adresa nebo adresa 

převedená z doménového jména je po odeslání formuláře zkontrolována, jestli náleží 

rozsahu veřejných IP adres. Další vstupní pole, která jsou kontrolována, slouží na vložení 

adresy nebo souřadnic. Zde po zadání jedné z možností je pomocí jazyka JavaScript druhá 

možnost znemožněna. Ve vývojovém diagramu programu je kontrola vstupních 

parametrů znázorněna na tmavě zelených blocích. 

3.1.2.  Použití databází  

K databázím se přistupuje pomocí jejich vlastních API. Všechny používané databáze 

v této práci vrací data ve formátu JSON. JavaScript Object Notation zkráceně několikrát 

zmiňovaný JSON, je datový formát, podporovaný moderními programovacími jazyky. 

Je jednoduše čitelný i zapisovatelný člověkem a snadno analyzovatelný i generovatelný 

strojově. Je založen na programovacím jazyku JavaScript [12]. Pro každou databázi 

je vytvořena třída s metodou, která na základě IP adresy vrací data ve formátu JSON 

obsahující kód státu, název regionu, název města, zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku. 

K těmto informacím se ještě přidává údaj o vypočítané chybě lokalizace. Pro další 

usnadnění se z nalezených výsledků vytváří PHP skriptem jedna proměnná obsahující 

data ve formátu JSON, která sdružuje všechny lokalizované informace, zadanou 

IP adresu, zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku lokalizované polohy a také již zmíněná 

data ze všech databází. Ve vývojovém diagramu programu je znázorněno použití databází 

modrým blokem „Získání dat z databází“. 

FreeGeoIP  

Tato databáze má velké problémy s výpadky. Z tohoto důvodu byl nastaven čekací 

limit 5 sekund, pokud databáze neodpovídá. Ve výpisu stránky je potom napsáno, 
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že požadovaná databáze nemá data na serveru. Pokud ale databáze funguje, uloží 

se pomocí PHP funkcí file_get_contents() a json_decode() požadovaná data 

do proměnné.  

Výpis kódu 1: Nastavení čekacího limitu a získání dat z databáze. 

context = stream_context_create(array('http' => array( 'timeout' => 5  ) 

) ); 

$this->address =file_get_contents($this->url.$this->ipaddress,false, 

$context ); 

  

Hostip  

 U této databáze je postup totožný jako u databáze předchozí. Přistupuje se pomocí 

odkazu, kde jeho část: „position=true“ zajistí zobrazení také GSP souřadnice opět 

ve formátu JSON.  

Výpis kódu 2: Příklad odkazu umístěného ve funkci file_get_contents(). 

http://api.hostip.info/get_json.php?ip=$ipaddress&position=true 

 

DB-IP 

U této databáze musí být zvolen převod fyzické adresy na souřadnice, jelikož 

využíváme pouze neplacenou verzi umožňující získání jenom omezených informací 

(stát, region a město). Tato služba využívá pro identifikaci uživatelských aplikací 

API kód, ten je umístěn na konci požadavku. 

Výpis kódu 3: Příklad odkazu s API kódem umístěného ve funkci file_get_contents(). 

http://api.db-

ip.com/addrinfo?addr=$ipaddress&api_key=6094e9973cdac8a8733fef6a744694

14482a2c08" 

 

IP2Location  

Pro přístup do této databáze je využíváno PHP modulu IP2Location.php.  
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Výpis kódu 4: PHP modul pro získání dat z databáze. 

ini_set('display_errors', 1); 

set_time_limit(30); 

require_once 'IP2Location.php'; 

$loc=newIP2Location('databases/IP2LOCATION-LITE-DB11.BIN', 

IP2Location::FILE_IO); 

$this->data=array($loc->lookup($this->ipaddress, 

IP2Location::CITY_NAME),$loc->lookup($this->ipaddress, 

IP2Location::COUNTRY_CODE),($loc->lookup($this->ipaddress, 

IP2Location::LATITUDE)),$loc->lookup($this->ipaddress, 

IP2Location::LONGITUDE),$loc->lookup($this->ipaddress, 

IP2Location::REGION_NAME)); 

 

3.1.3.  Překlad adresy na souřadnice GPS 

Program umožňuje zadat fyzickou adresu, která je porovnávána s informacemi 

z geolokačních databází. Aby bylo možné adresu porovnat, je zapotřebí převést 

ji na souřadnice GPS. K tomuto slouží služba Google Geocoding API, která možňuje 

získávat informace ve formátu JSON nebo XML. Pro snadnější formátování dat je v této 

práci zvolen formát JSON [11]. Ve vývojovém diagramu programu je znázorněn překlad 

adresy modrým blokem, kterému předchází rozhodující blok, zda tento překlad bude 

proveden. 

Výpis kódu 5: Požadavek na informace pro adresu "1600 Amphitheatre Parkway“. 

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphith

eatre+Parkway 

Výpis kódu 6: Část formátu JSON po překladu adresy na GPS souřadnice. 

"geometry" : { 

            "location" : { 

               "lat" : 37.42291810, 

               "lng" : -122.08542120 

            } 

 

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA
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Výpis kódu 7: Hodnoty location, které si po dekódování můžeme uložit. 

$lat=$json->{'results'}[0]->{'geometry'}->{'location'}->{'lat'}; 

$long=$json->{'results'}[0]->{'geometry'}->{'location'}->{'lng'}; 

 

3.1.4.  Výpočet chyby měření 

Pro výpočet vzdálenosti mezi skutečnou polohou a polohou nalezenou v databázi 

je využito Haversinovy rovnice. Fyzikální tvar Země je geoid, který je matematicky těžko 

popsatelný. Proto rovnice pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma body vychází 

z předpokladu, že Země je koule o určitém poloměru. Výpočet není zcela přesný a může 

vznikat chyba ±3 m na 1 km. Pro naše použití může rovnice vypadat takto [14]: 

𝑎 = sin2 (
∆𝑙𝑎𝑡

2
) + cos(𝑙𝑎𝑡1) ∗ cos(𝑙𝑎𝑡2) + sin2 (

∆𝑙𝑜𝑛𝑔

2
)   (1) 

𝑐 = 2 ∗ arctan(√𝑎, √1 − 𝑎)     (2) 

𝑑 = R ∗ 𝑐      (3) 

 

kde: 

R = 6371 km …. poloměr Země. 

∆lat = lat2 - lat1 …. rozdíl zeměpisné šířky lokalizovaných bodů. 

∆long = long2 - long1 …. rozdíl zeměpisné délky lokalizovaných bodů. 

Pro zajištění správného výpočtu musí být při programování brán zřetel na formát 

souřadnic. Ty jsou zadávány pouze ve stupních a je s nimi i tak pracováno. Při výpočtu 

rozdílu zeměpisné délky a šířky musí funkce obsahovat podmínku, která zajistí odečtení 

menší hodnoty stupňů od větší hodnoty stupňů. Výpočet chyby měření je znázorněn 

ve vývojovém diagramu programu modrým blokem.  

3.1.5.  Ukládání výsledných dat 

Tato část programu již pracuje s výslednými daty. Ukládání výsledků je poslední krok 

před jejich zobrazením na webové stránce. Ve vývojovém diagramu programu je tato 

činnost zobrazena světle zeleným blokem. 
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Pro snadné zpracovávání výsledků lokalizace bylo nutné data ukládat do souboru. 

Samotné ukládání obsluhuje vytvořená PHP třída SaveData. Vývojový diagram ukládání 

dat zobrazuje kroky potřebné ke zpracování a zapsání výsledků do souboru. 

 

Obrázek 7: Vývojový diagram ukládání dat. 

 Tyto uložené záznamy jsou shromážděné pouze lokalizací na webové stránce. Data 

je možné prohlížet přímo uložené v neupravené formě, ze které byly dále zpracovávány. 

V souboru nastává velmi často výskyt stejných IP adres nebo rozdílných chyb lokalizace. 

To je způsobené uživatelským testováním aplikace. Data jsou k dispozici kliknutím 

na odkaz: „Collected results of locations available here“ na vytvořené webové stránce 

nebo přímím odkazem: „http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz/xjanou09/data.txt". 

První sloupec obsahuje lokalizované IP adresy. Pokud byla při lokalizaci zadána 

geografická poloha, jsou data i v následujících sloupcích. Další dva sloupce znamenají 

zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku. Zbývající položky jsou vypočítané chyby 

lokalizace pro jednotlivé databáze. Tyto sloupce mohou obsahovat chybu v kilometrech 

nebo hodnotu „NaN“, znamenající nulovou hodnotu.  

http://jirijanousek.cz/geolocationoop/data.txt
http://geolocation.utko.feec.vutbr.cz/xjanou09
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Obrázek 8:  Příklad uložených dat v souboru data.txt. 

3.1.6.  Prezentace výstupních dat 

Zde je možné vidět příklad použití geolokační aplikace na webové stránce. Testováno 

je doménové jméno vutbr.cz a jako nám známá fyzická adresa byla zadána poloha 

rektorátu VUT, který sídlí na ulici Antonínská 548/1 v Brně. 

 

Obrázek 9:  Zobrazení lokalizované IP adresy všemi databázemi a vypočtení chyby. 

Výpis je proveden pomocí PHP třídy nazvané: „Result“. Nejprve je dekódován 

JSON s výsledky. Dále v sobě třída skrývá metodu writeData, která vypisuje výslednou 

tabulku s daty.  Metoda je ošetřena proti výpisu prázdných hodnot z databáze. Upravuje 

také výsledný formát dat. Zaokrouhluje hodnoty na čtyři desetinná místa a ořezává dlouhé 

nepotřebné názvy měst. Prezentace dat je na vývojovém diagramu programu poslední 

částí programu. 

 

Výpis kódu 8: Zkrácená ukázka výpisu dat z databáze a úpravy formátu dat. 

echo 

"<td>" . substr(($this->result->{'data'}[$c]->{'longitude'}), 0, 7) . 

"</td> 
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<td>" .($this->result->{'data'}[$c]->{'error'} ==  

""  ? "Correct location not provided" : $this->result->{'data'}[$c]-

>{'error'}) . "</td></tr>"; 

 

3.1.7.  Zobrazení lokalizovaných bodů na mapě 

Webová stránka po úspěšném výpisu lokalizace zobrazí mapu. Pro zobrazení bodů 

na mapě bylo použito Google Maps JavaScript API v3 [13]. Tato služba dovoluje 

uživatelům se základní znalostí programovacího jazyka JavaScript vlastní úpravy mapy. 

Existuje celá řada způsobů úprav mapy, které jsou od společnosti Google 

zdokumentovány. Pro naše použití bylo nutné vygenerovat si API klíč.  

Výpis kódu 9: Api klíč umístěný v hlavičce stránky. 

<scripttype="text/javascript"src="http://maps.googleapis.com/maps/api/

js?key=AIzaSyB1tbIAqN0XqcgTR1-FxYoVTVq6Is6lD98&sensor=false"></script> 

Samotný kód pro vygenerování mapy obsahuje pole bodů, které chceme zobrazovat. 

Tyto body jsou odlišeny barevně. Červený bod je námi zadaná poloha a zelené body jsou 

polohy získané z databází. Rozlišit databáze lze po kliknutí na bod na mapě. Kliknutím 

se otevře informační okno s názvem databáze, zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. 

Pokud je zadán bod skutečné polohy stanice, jsou od něho vedeny červené úsečky 

k zeleným bodům. Tyto červené úsečky znázorňují chybu lokalizace. 

Zobrazení lokalizovaných bodů na mapě je znázorněno na vývojovém diagramu 

programu jako poslední část programu. 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript
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Obrázek 10: Zobrazení výsledků lokalizace na mapě. 
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4. Analýza výsledků 

V rámci pracovní skupiny jsme vytvořili dokument s IP adresami a jejich přesnou 

geografickou polohu včetně GPS souřadnic, do kterého jsem dodal data spolu s dalšími 

studenty. Tento dokument obsahuje 50 záznamů. Další data byla ukládána do souboru 

z webové stránky. Tímto způsobem jsem shromáždil dalších 68 záznamů. 

Pro porovnání výsledků geolokace bylo použito 118 stanic. U těchto stanic je nám 

známá IP adresa, GPS souřadnice a u některých i přesná geografická adresa. Všechny 

se nacházejí v České republice a na Slovensku, popřípadě v dalších okolních státech. 

Stanice byly testovány pro všechny čtyři lokalizační databáze. Kompletní upravené 

výsledky pro všechny lokalizované stanice se nacházejí v souboru location.xlsx, který 

je přílohou této práce. V souboru ke každé testované IP adrese je zapsaná změřená chyba 

lokalizace. Další listy souboru obsahují porovnání databází v grafickém zobrazení nebo 

kumulační distribuční funkce pro jednotlivé databáze. 

4.1. Porovnání přesností databází 

Databáze FreeGeoIP 

Při pořizování výsledků z této databáze se často stávalo, že byla databáze 

nedostupná. Výpadky nastávaly nepravidelně téměř každý den. Proto bylo získávání 

dat komplikované. To nemělo žádný vliv na přesnost výsledků, databáze obsahovala data 

o všech měřených stanicích. Graf znázorňuje pravděpodobnost velikosti chyby. Je možné 

vidět, že u 50 % stanic je chyba lokalizace do 50 km, což je vhodné pro lokalizaci 

na úrovni krajů. Použitelnost databáze může být například k určení jazykové lokalizace, 

jelikož 90 % výsledků bylo nalezeno s chybou do 200 km. 
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Graf 1:  Kumulační distribuční funkce databáze FreeGeoIP. 

Ze zkrácené kumulační distribuční funkce je možné vidět podrobnější zobrazení 

naměřených dat do 22 km. Tato data odpovídají 45 % všech naměřených hodnot u této 

databáze. Je možné také pozorovat, že databáze obsahovala 25 % dat vhodných pro 

lokalizaci menších měst (rozloha cca 35 km2).  

 

Graf 2:  Část kumulační distribuční funkce databáze FreeGeoIP. 
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Databáze Hostip  

Tato databáze obsahuje velmi malý počet dat. Pro náš seznam 118 stanic obsahuje 

databáze pouze 33 záznamů. To je méně než 33 %. Proto také výsledky tohoto měření 

mají velmi malou vypovídající hodnotu. Rozšíření počtu měřených stanic může mít 

za následek zlepšení výsledků měření. Nalezená data v databázi mají velký rozptyl. 

Polovina dat má chybu do 18 km a druhá polovina má chybu větší než 66 km. Velké 

množství hodnot je tedy nepoužitelných pro lokalizaci z důvodu velké chyby. Největší 

hodnota 630 km je zřejmě chybná, protože záznam v databázi nalezl tuto stanici 

v Německu, přitom se nachází na Slovensku.  

 

Graf 3:  Kumulační distribuční funkce databáze HostIP. 

Na zkráceném grafu, který obsahuje 50 % naměřených dat, je možné vidět, 

že databáze je velmi přesná. Pokud by se rozšířil její počet záznamů, byla by vhodná 

na použití přesné lokalizace s minimální chybou. Zatím je ale tato databáze velmi 

nespolehlivá. Pro lokalizaci tato databáze není použitelná vůbec. Při použití databází 

je totiž důležitější dostat výsledek, i pokud má chybu, než nedostat vůbec žádný. 
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Graf 4:  Část kumulační distribuční funkce databáze HostIP. 

Databáze DB-IP 

Vyhledávání v této databázi probíhalo lépe než v předešlé databázi. Tato databáze 

neobsahovala záznam pouze o dvou hledaných IP adresách a získávání výsledků bylo 

velmi spolehlivé. V následujícím grafu můžeme vidět velmi rychlý nárůst přesnosti 

výsledků v oblasti do 25 km s porovnáním ostatních databází. Chyba do 200 km zahrnuje 

86 % všech naměřených výsledků. Zbytek hodnot je až s chybou přes 200 km. 

 

Graf 5:  Kumulační distribuční funkce databáze DB-IP. 
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Nárůst lze lépe pozorovat na zkráceném grafu, který zobrazuje vzdálenost chyby 

měření pouze do 18 km. To ale stačí pro 45 % naměřených hodnot. Tato databáze je velmi 

vhodná stejně jako první databáze pro využití geolokace na úrovni států. 

 

Graf 6:  Část kumulační distribuční funkce databáze DB-IP. 

Databáze IP2Location  

Poslední porovnávanou databází je IP2location. Tato databáze je pracující offline, 

proto je získávání dat velmi rychlé. Obsahuje informace o všech námi měřených 

stanicích. Přesnost této databáze je nejlepší v oblasti do 100 km, kde je 69 % výsledků. 

Použití je proto velmi vhodné pro lokalizaci na úrovni států, například pro jazykovou 

lokalizaci uživatelů.  
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Graf 7:  Kumulační distribuční funkce databáze IP2Location. 

Tato databáze je nejpřesnější ze všech databází v oblasti s chybou do 50 km. Nachází 

se zde 53 % měřených IP adres. Na následujícím grafu je vidět 45 % hodnot s chybou 

do 20 km. Použití databáze má význam jak při lokalizaci států, tak při lokalizaci na úrovni 

krajů, okresů a hlavně měst. 

 

Graf 8:  Část kumulační distribuční funkce databáze IP2Location. 
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4.2. Shrnutí výsledků měření 

Z celkového porovnání výsledků všech databází je možné určovat vhodné využití 

jednotlivých databází. Například zda jsou vhodné pro přesnou lokalizaci nebo jsou 

přesnější pro větší vzdálenosti. Z následující tabulky můžeme pozorovat naměřené 

a vypočítané hodnoty lokalizace. Nejlepších výsledků dosáhla databáze IP2location, která 

jediná není dostupná online. Bylo u ní dosaženo průměrně nejmenší odchylky. 

Nejpřesnější databází do 10 km je DB-IP, přestože její průměr změřených výsledků není 

nejlepší a to z důvodu velkého počtu odchylek přesahujících 100 km. Vypočítaný medián 

z výsledků této databáze ukazuje, že polovina naměřených hodnot nedosáhla odchylky 

větší než 52 km. Nejméně přesnou databází je databáze FreeGeoIP. Dosahuje velmi 

malého počtu přesných výsledků. V tomto srovnání není vůbec brána v potaz databáze 

hostip.info z důvodu malého počtu nalezených záznamů. Tato databáze má největší rozdíl 

mezi vypočítanou průměrnou hodnotou a mediánem. To je způsobeno velkým rozdílem 

mezi počtem hodnot s malou chybou lokalizace a s velkou chybou lokalizace.   

Tabulka 1: Výsledné hodnoty odchylek lokalizací. 

 

Aby bylo srovnání proveditelné, všechny kumulační distribuční funkce na 

následujícím grafu uvažují, že databáze obsahují záznamy o 100 % hledaných IP adres. 

Z těchto výsledků vychází fakt, že mezi jednotlivými databázemi jsou pouze nepatrné 

rozdíly, které jsou dobře pozorovatelné až při odchylkách větších než 100 km. 

Při odchylkách menších než 25 km jsou téměř nerozeznatelné.  

Změřené hodnoty lokalizace 

 freegeoip.net hostip.info db-ip.com ip2location.com 

Průměr [km] 83,791 137,904 85,048 78,587 

Medián [km] 59,930 41,680 52,080 40,928 

Maximální 
odchylka [km] 

357,706 630,163 333,167 357,639 

Minimální 
odchylka [km] 

0,038 0,350 0,237 0,0625 
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Graf 9:  Porovnání kumulačních distribučních funkcí. 

Následující graf porovnává oproti předchozímu grafu přesné výsledky odchylek 

všech databází. Lze z něho vyčíst procentuální srovnání odchylek lokalizace 

pro vzdálenosti do 10 km, 50 km, 100 km, 200 km, 300 km a více. Také je možné z grafu 

určit, například u databáze hostip.info, kolik procent stanic nebylo lokalizováno vůbec. 

Z tohoto komplexního srovnání se znovu potvrzuje jako nejpřesnější databáze poslední 

měřená ip2location. Po této následuje jako druhá nejpřesnější databáze db-ip.info a třetí 

freegeoip.net. 

 

Graf 10:  Porovnání odchylek databází. 
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Závěr 

Při vytváření této práce jsem se seznámil s geolokací obecně a jejími způsoby využití. 

Dále s metodami, kterými lze zjišťovat přesnou polohu uživatelů. Práce byla zaměřena 

na určování polohy z veřejně dostupných geolokačních databází. V teoretické části jsem 

se zabýval pasivními a aktivními metodami geolokace, jejich způsoby použití 

a rozdělením. Dále také použitými geolokačními databázemi. Rozebrána je funkce 

a způsob jejich použití. 

Druhou část práce tvoří praktická realizace. Z vytvořeného seznamu stanic jsem 

porovnal přesnou polohu s polohou ze zvolených geolokačních databází. Pro toto 

porovnání jsem vytvořil program. V práci je popsána jeho struktura a funkce jednotlivých 

částí. K tomuto účelu jsem vytvořil webovou stránku, ta slouží pro prezentaci výsledků 

lokalizace. 

V poslední části práce se zabývám analýzou výsledků. Jsou zde komentovány 

zjištěné a vypočtené informace. Databáze byly porovnávány na vzorku 118 stanic 

s přesnou polohou. Celkově nejlepších výsledků dosahovala databáze IP2location. Každá 

z testovaných databází má své výhody a nevýhody. Některé databáze lokalizují stanice 

velmi přesně, jiné databáze mají velký počet záznamů o stanicích. Pro použití lokalizace 

v praxi je vhodné použití kombinace více geolokačních databází. 
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Seznam použitých zkratek 

IP  Internet Protocol 

VoIP Voice over Internet Protocol  

GPS Global Positioning System 

DNS Domain Name System 

Wi-Fi Wireless Fidelity  

BTS Base Transceiver Station 

MAC Media Access Control 

OSI Open Systems Interconnection 

ICMP  Internet Control Message Protocol 

JSON JavaScript Object Notation 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

API Application programming interface 

XML eXtensible Markup Language 

PHP Hypertext Preprocessor 

HTML HyperText Markup Language 
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Seznam příloh 

A: Náhled webové stránky před lokalizací 

B: Náhled výsledků lokalizace 

C: Obsah přiloženého CD  
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A: Náhled webové stránky před lokalizací
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B: Náhled výsledků lokalizace
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C: Obsah přiloženého CD 

Elektronická verze bakalářské práce. 

Soubor location.xlsx s naměřenými údaji. 

Složka xjanou09 se zdrojovými kódy. 

 


