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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem informačního systému pro správu internetových 

přípojek poskytovatele internetového připojení. V návrhu jsou rozebrány možnosti 

komunikace systému se síťovými prvky a pro zvolený typ komunikace je 

zrealizována funkce pro komunikaci. Navržený systém je částečně zrealizovaný. 

 

Klí čová slova 

ISP, Internet, WiFi, správa zákazníků, správa sítě  

 

 

 

 

Abstract 

This thesis si oriented to design management system for customers management of 

internet services providers. In this design there are described possibilities of 

communications with the networks elements and for chosen methods of 

communication there is realized functions for communications. The proposed system 

is partly implemented. 

 

Keywords 

ISP, Internet, WiFi, customers management, network management  
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1. ÚVOD: 

V dnešní době rychlého rozvoje vysokorychlostního internetu se na trhu s 

internetovým připojením objevilo mnoho menších lokálních firem poskytující lokální 

připojení (dále jen místní ISP – zkratka z ang. Internet service provider). Místní ISP 

mají většinou síť založenou na technologii IEEE 802.11 (WiFi) jenž umožňuje za 

minimální cenu maximální dostupnost (Pokrytí). Jelikož místní ISP svou velikostí 

nedosáhnou na velké korporace, nemohou si dovolit drahý komerční software a snaží 

se snižovat své náklady používání open source aplikací (Zejména linuxové distribuce 

a síťový sw (bind, apache, mysql, qugga atd.. )   

 Velmi důležitým nástrojem nutným pro kvalitní fungovaní ISP je mít 

k dispozici kvalitní evidenci zákazníků  jejich přípojek pro bezproblémovou reakci 

při řešení problémů zákazníka. Dalším požadavkem na takovýto software je i 

evidence a správa síťové infrastruktury, která při větším počtu zařízení bývá dosti 

komplikovaná.  

Bohužel stále neexistuje vhodný open source projekt pro evidenci zákazníků, 

správu jejich přípojek a případně správu celé sítě. Další mnozí poskytovatelé 

používají vlastní neznámé systémy. Navíc při použití komerčního sw jsou ISP 

omezeni jeho funkcemi, a své služby omezují na možnosti IS. Toto omezení mohou 

pomoci odstranit open source řešení, které by umožnilo jednotlivým  ISP mezi sebou 

vyměňovat nápady a zkušenosti, pomocí nových modulů do open-source aplikace.  

Cílem této bakalářské práce je rozbor problematiky a navrhnutí základu takového 

systému pro menší ISP, který by umožnil evidenci a správu jejich zákazníků. 

  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 10 

2. ROZBOR POŽADAVK Ů: 

2.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMA ČNÍ SYSTÉM PRO 

LOKÁLNÍHO ISP: 

1. Evidence zákazníků a kontaktů (adresář) 

2. Evidence přípojek zákazníků 

3. Evidence síťových prvků infrastruktury 

4. Správa rozsahů a přidělování IP adres 

5. Monitoring sítě 

6. Komunikační funkce (komunikace v rámci společnosti, komunikace se 

zákazníkem) 

7. Klientský portál 

8. Modularita pro další nadstandardní funkce (V závislosti na potřebách 

jednotlivých ISP) 

9. Propojení infrastruktury a systému pomocí komunikačního rozhraní 

 

2.2 KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA INFORMA ČNÍ SYSTÉM:  

Jako základ systému bude sloužit seznam kontaktů. Tento seznam je důležitý, jelikož 

všechny prvky systému odkazují na nějakou osobu/firmu, která je buď zákazníkem, 

partnerem, správcem systému aj. Tento adresář bude univerzální a budou se v něm 

udržovat všechny kontakty provozovatele systému. S tímto adresářem budou dále 

pracovat další části systému (Moduly), tzn. že adresář výchozím modulem, na kterém 

se bude dále stavět. Součástí Jádra systému budou informace o správcích systému a o 

oprávněních jednotlivých uživatelů (Role).  

2.2.1 Základní moduly systému: 

• Seznam kontaktů (Zákazníků) 

• Databáze IP adres – samostatný modul pro evidenci použitých IP adres 
• Přípojky – Informace o přípojkách zákazníků 

• Služby – definice poskytovaných služeb 
• Přípojné body – evidence sítě, skládá se z jednotlivých síťových prvků, 

interfaců, propojení s modulem Databáze IP adres 
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Pro tyto základní moduly jsem navrhoval i můj datový model v další části mé 
práce, který počítá s případnou realizací všech základních modulů.  

2.2.2 Další možné moduly v případě dalšího rozvoje aplikace: 

• Klientský portál 
• Webová prezentace 
• Komunikace v rámci systému 

• Zadávání úkolů 
• Plánovač času  
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3. AKTUÁLNÍ NABÍDKA NA TRHU 

INFORMA ČNÍCH SYSTÉMU PRO LOKÁLNÍ 

ISP: 

3.1 PŘEHLED POROVNÁVANÝCH SYSTÉM Ů: 

• ISPadmin 
• Cibs 

• LMS databáze 
• Freenetis 

3.2 ISPADMIN  

Webová prezentace systému: www.ispadmin.cz - komerční software přímo 

určený a vyvíjený pro správu sítě lokálního ISP. Obsahuje všechny základní i 

rozšířené funkce, které může ISP použít. ISP admin používá tenkého klienta (www) 

Plusy a mínusy: 

+ Evidence zákazníků a přípojek 

+ Správa sítě = evidence IP adres, rozsahů v síti, správa jednotlivých zařízení, 

grafické výstupy 

+ Monitoring sítě pomocí open source projektu nagios. 

+ Automatická fakturace, evidence plateb. 

+ Stálý vývoj  

-Vyšší pořizovací cena 

- Minimální dokumentace i přes značný pokrok v poslední době 

- Nutnost přizpůsobit síť systému (Ve větších sítích se zavedeným pořádkem může 

být problém) 

- Nemožnost vlastních úprav, opravy chyb jsou závislé na vývojářích (obecný 

problém closed source) 

- Při nákupu dostane kupující poměrně hodně zbytečných modulů, které nevyužije 

(správa kabelové TV apod. = platí za něco co nebude používat) 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 13 

3.3 CIBS (CLEVER ISP BUSSINES SERVICE) 

Webové stránky systému:  www.cibs.cz - Od začátku profesionální systém 

zaměřený na ISP. Obsahuje soubor nástrojů a služeb zajišťující pro ISP všechny 

běžně prováděné úkony ve své infrastruktuře s  potřebnými vstupy a výstupy pro 

jeho zákazníky, servisní partnery atp… Cibs používá tenkého klienta (www). 

+ splňuje všechny funkční požadavky 

+ podpora Radius serveru 

-nejvyšší cena 

3.4 LMS DATABÁZE KLIENT Ů (LMS – LAN MANAGEMENT 

SYSTEM):  

Webové stránky projektu: http://www.lms.org.pl/?lang=en 

Polský open source projekt, psaný v PHP, Perlu a C, pracující s různými 

databázovými stroji. Obsahuje uživatelsky přátelské webové rozhraní (frontend) a 

programové vybavení na serveru (backend). Klady a zápory LMS jsou: 

+ správa zákazníků a jejich přípojek (řízení rychlostí a statistiky) 

+ automatická fakturace 

+ Evidence síťových prvků 

+ Komunikace se zákazníky (Hromadné emailové zprávy) 

+ Zákaznický portál 

+ Dokumentace 

+open source 

-Slabé napojení na reálnou síť (Špatné API systému) 

-Slabé možnosti ve správě sítě 

3.5 FREENETIS:  

Webové stránky projektu: http://sourceforge.net/projects/freenetis/ - open 

source projekt, který vznikl jako bakalářská diplomová práce na fakultě aplikované 

informatiky univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Systém je momentálně schopen 

komunikovat s routery Linux Debian, přidání dalších typů routerů (Cisco, Mikrotik) 
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by nemělo být příliš pracné - komunikace s routery probíhá přes protokol SSH, takže 

je možné přidat podporu jakéhokoli zařízení s protokolem SSH. 

+ automatická správa uživatelských účtů (tj. sebe-registrace nových uživatelů) 

+ automatická správa plateb uživatelů - tj. načítání a zpracování plateb z 

transparentního účtu, zasílání upomínek, zablokování adres neplatících uživatelů na 

routerech... 

+ automatická správa DNS záznamů a IP adres v nastavení uživatelských účtů 

+ open source 

-Chybějící podrobná dokumentace 

-obtížná instalace (souvisí s dokumentací) 

- minimální rozšířenost mezi ISP 
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4. VOLBA TECHNICKÝCH PROST ŘEDKŮ: 

4.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 

Základním požadavkem, který souvisí s případným dalším úspěchem systému 

je, aby aplikace byla open source. 

Jelikož navrhuji open source aplikaci, která je dostupná zdarma je dalším 

jasným požadavkem nezávislost na použitém DB stroji, tzn. Použití základních SQL 

dotazů podle normy jazyka SQL.  

4.2 VOLBA TLUSTÝ KLIENT NEBO TENKÝ KLIENT 

Před samotným návrhem aplikace musíme navrhnout, jakým způsobem se 

budou uživatelovi zobrazovat data, tzn. zda aplikace samotná poběží na serveru a 

k uživateli se přenáší pouze uživatelské rozhraní pomocí protokolu http(Takové 

aplikace nazýváme tenkými klienty), nebo jestli aplikace poběží na uživatelském PC 

a budeme vzdáleně přistupovat maximálně do databáze(Tlustý klient). 

4.2.1  Instalace 

Jednou z největších výhod tenkého klienta je, že není potřeba žádná instalace. 

Pro spuštění takové aplikace stačí mít na uživatelském počítači nainstalován 

kvalitnější webový prohlížeč, jež v dnešní době obsahuje každý operační systém.  

Naopak tlustý klient se instalovat musí na uživatelský počítač. Toto může být 

problém z hlediska výkonu, zvláště pokud jedná o starší počítač a moderní aplikaci 

využívající různé moderní vzhledy, nebo z pohledu správy počítače, kdy je nutné 

zajišťovat vyšší bezpečnost a kvalitnější servis. 

4.2.2 Bezpečnost dat 

Toto je mnohem složitější problém a nelze jednoznačně určit vítěze. Záleží 

hodně na typu aplikace. Pokud jde o firemní aplikaci, data by měla být na serveru a 

také většinou jsou u všech typů aplikací, tedy i u tlustých klientů. U otázky zavlečení 

různých trojských koní, spyware, virů a podobných škůdců do počítače je na tom 

web aplikace o něco málo lépe. Na server ji instalují zkušení správci, kteří jsou 
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schopni tato nebezpečí řešit a bránit se proti nim. Infikování serveru je ovšem 

mnohem větší průšvih, než infikování pár pracovních stanic. 

4.2.3  Spolehlivost 

Spolehlivější je samozřejmě lepší, pokud aplikace běží jako webová pouze na 

serveru. Platí to ale pouze v případě, kdy je možno se na aplikaci kdykoliv napojit. 

Pokud aplikace běží v rámci veřejného internetu a uživatel má občas potíže s jeho 

dostupností, například u vytáčeného připojení, není aplikace na serveru výhodou, ale 

naopak. U nasazení webových aplikací je výhodou i snadnější zálohování dat. 

4.2.4   Ovladatelnost a vzhled 

Zde jednoznačně vítězí tlustá aplikace. Umožňuje využívat všech API 

operačního systému, na kterém je nainstalována, není nutné stále odesílat požadavky 

na server, má rychlejší odezvu a většinou má i větší komfort ovládání. Webové 

aplikace se snaží svůj hendikep dohánět používáním různých nadstavbových 

protokolů a funkcí, jako je AJAX, případně používání JAVY. Toto ale celý systém 

komplikuje, a může takto snadno vzniknout nebezpečná aplikace. 

4.2.5  Multiplatformnost 

Možnost nasadit aplikaci na více platforem má více rozměrů. Za prvé je nutné 

určit jaké je cílové zařízení. Může jít o osobní počítač, chytrý mobilní telefon, 

elektronický diář apod. V nejobvyklejším případě jde o osobní počítač. Zde je potom 

otázkou vlastní operační systém. Pokud jde o pracovní stanice, není těch operačních 

systémů zase tolik: MS Windows, GNU/Linux a Mac OS X. Ostatní operační 

systémy nejsou významné. Ve všech výše uvedených případech je vítězem tenká 

web aplikace. Problémy samozřejmě nastávají u malých zařízení, jako jsou mobilní 

telefony, kde displej nemá dostatečnou velikost, ale v ostatních případech je vše 

jasné. Pro všechny jenom trochu důležité platformy je k dispozici minimálně jeden 

webový prohlížeč, který dostatečně ctí standardy a umožňuje ovládat a zobrazovat 

příslušnou web aplikaci. 

U tlustých aplikací je v současné době sice také několik přenositelných 

možností (Java, WxWidgets, Qt, REALBasic, XUL, ...), ale tyto nástroje mají 
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problémy a multiplatformní vývoj je mnohem složitější a nákladnější než vývoj pro 

jeden operační systém. 

4.2.6  Náklady (vývoj, stanice a celkové) 

Náklady na vývoj jsou díky problémů s Ajaxem vyšší u web aplikací, ale v ostatních 

parametrech tento druh aplikací vede. V naprosté většině případů, především tehdy, 

kdy se aplikace kupuje a nevytváří vlastními silami, jsou levnější web aplikace. 

Pracovní stanice stačí i ty nejjednodušší s minimálními HW nároky a náklady na 

správu a upgrade jsou také mnohem menší - téměř vše stačí obsluhovat pouze na 

serveru. 

4.2.7 Ostatní problémy u web aplikací 

Webové tenké aplikace mají několik dalších menších problémů: 

Vzhledem k tomu, že se téměř veškeré výpočty a práce s daty odehrává na 

serveru, je toto zařízení často přetíženo. Naopak často velmi výkonné počítače v roli 

pracovních stanic zahálejí a jejich potenciál není využit. 

Přenášet větší množství dat na pomalejších linkách, na kterých je mnoho 

uživatelů nuceno pracovat, je náročné a práci velmi zdržuje.  

Nepřímá interakce aplikace s uživatelem: například email klient - kdy přijde 

nový email, není pro tlustou aplikaci žádný problém zobrazit nové okno, které na 

tuto novou událost upozorní. V případě webové aplikace to je velmi složité, až 

nemožné. 

Výhody jednotlivých řešení: 

Tlustý klient: Tenký klient (web) 

Lepší bezpečnost u domácích a SOHO 

nasazení. 

Funkční i bez intranetu/Internetu. 

Snadnější a levnější programování i 

ladění. 

Lepší ovládání i vzhled aplikace. 

Lepší bezpečnost u intranetových 

nasazení. 

Nemusí se instalovat, spravuje se 

pouze na serveru. 

Spolehlivější a snadněji zálohovatelné. 

Multiplatformní klient.  

 

Tabulka č. 1: Výhody tenké a tlusté aplikace 
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Vzhledem k požadavku snadného přístupu do systému „odkudkoli“ jsem se rozhodl 

zvolit tenkého klienta, s využitím databázového stroje na serveru a tenkého klienta 

realizovaného přes www rozhraní.  

4.3 MOŽNOSTI VOLBY DB STROJE: 

4.3.1 MySQL 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. 

MySQL je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou 

licencí. 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název 

napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o 

dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat naLinux, MS Windows, ale 

i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 

software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi 

oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL,PHP a Apache jako základní 

software webového serveru. 

MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 

některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 

nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou 

doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu 

– programátorům webových stránek – již poněkud scházet. 

4.3.1.1 Uložiště dat 

MySQL nabízí několik typů databázových tabulek (storage engine), které se liší 

svými možnostmi, použitím a způsobem ukládání dat do souborů: 

4.3.1.1.1 MyISAM  

Nejpoužívanější ukládací engine. Od verze 3.23 výchozím enginem. Vyřešil 

řadu nedostatků, jimiž trpěl jeho předchůdce, ISAM. Tabulky MyISAM jsou schopné 

uložit více dat při použité méně úložného místa, než tomu bylo u staršího ISAM. U 

tabulek MyISAM se dá také využívat řada nástrojů pro integritu a komprimaci dat, 
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všechny jsou součástí MySQL. MyISAM nepodporuje transakce ani cizí klíče 

(aktuální verze 6.0), ale jeho hlavní výhodou je rychlost. Ukládací engine je hodně 

rychlý i v prostředí s hustým provozem, když se musí projít velký objem dat.  

Schopnost konkurenčního vkládání umožňuje, aby se simultánně vybírala i vkládala 

data. 

4.3.1.1.2 InnoDB  

Robustní transakční ukládací engine, který se aktivně vyvíjí více než deset let 

a vydává se pod licencí GNU GPL. Nabízí uživatelům vyspělé řešení pro práci 

s velmi rozsáhlými úložišti dat. Je v MySQL k dispozici od verze 3.23. Dostalo se 

mu takové popularity a prokázal tak efektivní řešení transakčních aplikací, že je od 

verze 4.0 jeho podpora standardně zapnutá. Podporuje cizí klíče, transakce, triggery, 

automatizovanou opravu po havárii a uložené procedury.  

4.3.1.1.3 BerkeleyDB (BDB) 

Vytváří a udržuje společnost Sleepycat Software, Inc. Byl prvním, který do 

MySQL přinesl transakční schopnosti. Prominentní postavení tohoto enginu se 

značně oslabilo od chvíle, kdy přišel těsněji integrovaný typ InnoDB. 

4.3.1.1.4 MEMORY (dříve HEAP)  

Ukládací engine vytvořený pro maximální rychlost. Jako volba úložiště je 

zvolena operační paměť systému. Nevýhodou pokud démon mysqld zhavaruje, 

všechna data MEMORY budou nenávratně pryč. Zisky s vyšší rychlosti jsou za cenu 

několik stinných stránek. Například tabulky MEMORY nepodporují datové typy 

VARCHAR, BLOB a TEXT, protože všechny tabulky tohoto typu  se ukládají ve 

formátu s pevnou délkou záznamu.  

4.3.1.1.5 ARCHIVE  

Komprimované tabulky, bez podpory indexů 

4.3.1.1.6 CSV  

Ukládání dat v prostých textových souborech 
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4.3.1.1.7 MERGE  

Sloučení identických tabulek typu MyISAM do jedné.  

4.3.1.1.8 FEDERATED  

Od verze 5.0.3, umožňuje vytvořit místní ukazatel na vzdálené tabulky (na 

jiném serveru).  Pak je možné vykonávat dotazy tak jako kdyby tabulky byly místní. 

Do budoucna plánovaná možnost připojování i na jiné databázové stroje. 

4.3.1.1.9 EXAMPLE   

Demonstrativní šablona pro vývojáře MySQL. Standardně není zapnutý. 

4.3.1.1.10 BLACKHOLE  

Operuje jako engine MyISAM, ale neukládá žádná data. Využívá se pro vyhodnocení 

zátěže spojené s protokolováním. Standardně není zapnutý. 

 

4.3.2 Oracle  

Oracle je systém řízení báze dat (Oracle database management system – 

DBMS), moderní multiplatformní databázový systém s velice pokročilými 

možnostmi zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. 

Přesněji  Oracle Corporation je název firmy, oficiální název databázové 

platformy je Oracle Database. 

Aktuální verzí je Oracle Database 11g. Tento systém podporuje nejen 

standardní relační dotazovací jazyk SQL podle normy SQL92, ale také proprietární 

firemní rozšíření Oracle (např. pro hierarchické dotazy), imperativní programovací 

jazyk PL/SQL rozšiřující možnosti vlastního SQL (v tomto jazyce je možné tvořit 

uložené procedury, uživatelské funkce, programové balíky a triggery), dále 

podporuje objektové databáze a databáze uložené v hierarchickém modelu 

dat (XML databáze, jazyk XSQL). Dále též obsahuje širokou paletu nástrojů pro 

podporu snadného nasazení na gridových sítích (písmeno g v označení verze je 

zkratkou "Growing to Grid"). Grid Computing podporovala i verze 10g (zde písmeno 

g značí pouze slovo Grid). Je vyvíjen pod komerční licencí. 
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4.3.3 MSSQL 

 Microsoft sql server. Běží pouze pod MS Windows server, tudíž jsem jej z výběru 

vyloučil.   

 

4.3.4 PostgreSQL  

PostgreSQL je relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem. Má za 

sebou více než patnáct let vývoje a zakládá si na spolehlivosti a bezpečnosti. Je šířen 

pod licencí BSD, které umožňuje volné spojování otevřeného kódu s uzavřeným. 

Často je srovnáván s databází MySQL. 

4.3.4.1 Vlastnosti 

Funguje pod rozšířenými operačními systémy včetně Windows a Linuxu. 

Splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy, spouště 

a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a SQL99 datových typů. 

PostgreSQL umožňuje běh uložených procedur napsaných v několika 

programovacích jazycích, v Perlu, v Pythonu, v jazyku C nebo v speciálním 

PL/pgSQL - jazyku vycházejícím z PL/SQL firmy Oracle. 

Předností systému PostgreSQL je rozšiřitelnost. Systém lze obohatit o nové 

datové typy, funkce, operátory, agregační funkce, procedurální jazyky. 

Nevýhodou, zvláštně pro jednotlivce a malé firmy, je (hlavně v porovnání 

s MySQL) malá rozšířenost PostgreSQL na hostingových serverech a menší 

komunita, která by pomáhala s případnými problémy. 

4.3.4.2 Historie PostgreSQL 

Předchůdcem systému PostgreSQL byl systém Ingres (Interactive Graphics 

and Retrieval System), vyvinutý na kalifornské univerzitě v Berkeley v letech 1977 - 

1985. Jeho nástupce byl vyvíjen pod vedením Prof. Michaela Stonebrakera jako 

objektově-relační databázový server pod názvem Postgres. Z toho později firma 

Illustra vytvořila komerční produkt, který byl později převzat Informixem. Původní 

Postgres byl doplněn o podporu jazyka SQL a byl označen Postgres95. V létě 1996 

byl sestaven tým lidí, kteří pokračovali na vývoji Postgres95 už jako open source a 
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nezávisle na univerzitě. Systém byl postupně opravován a po odstranění nejhorších 

problémů začala implementace nových vlastností. 

Na konci roku 1996 byl projekt přejmenován na PostgreSQL. Aktuální 

produkční verzí je 8.3. 

 

 

4.3.5 Firebird  

Firebird (známý též jako FirebirdSQL) je multiplatformní relační databáze, 

kterou vyvíjí a spravuje Firebird Foundation. Jedná se o fork databáze 

InterBase společnosti Borland. Ta Interbase uvolnila pod Interbase Public License. 

Nový kód je pod licencí Initial Developer's Public License. Obě tyto licence jsou pak 

odvozeny od Mozilla Public License. 

Mezi její výhody patří především široká podpora ze strany vývojových 

nástrojů, především Delphi, .NET či Java. Dobré nativní připojení umožňuje z 

relativně malého (na druhou stranu dostatečně robusního) databázového stroje 

maximum. Hodí se především pro firmy střední velikosti. Výhodou je jednoduché 

zálohování, slušný jazyk PL/SQL a možnost tvorby vlastních UDF. 

Pod názvem Firebird byl též jeden čas vydáván webový prohlížeč Mozilla 

Firefox, ale právě z důvodů kolize jména s tímto databázovým serverem byl později 

přejmenován. 

4.3.6 Volba databázového stroje: 

Na základě informací o jednotlivých databázových strojích jsem se rozhodl 

pro volbu databáze MySQL a ukládacího enginu InnoDB z důvodu GNU GPL 

licence a dobré podpory webových hostingů. Úložiště InnoDB z důvodu podpory 

cizích klíčů, triggerů a uložených procedur. Existuje i velká podpora ze strany 

komunity okolo MySQL, která nabízí dobrou pomoc při řešení problémů.  
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5. PHP 

Jako programovací jazyk jsem zvolil PHP, které je přímo určené k vytváření 

dynamických webových aplikací.  

5.1 INFORMACE O JAZYKU PHP: 

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, 

„PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací 

programovací jazyk, určený především pro programování 

dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury 

jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP 

lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. 

PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru, k uživateli je 

přenášen až výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí 

příkazové řádky). Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky 

(Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších 

úprav na mnoha různých operačních systémech. Podporuje mnoho knihoven pro 

různé účely - např. zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině 

databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), 

podporu celé řady internetových protokolů 

(HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP…) 

PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, 

že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři 

částečnou svobodu v syntaxi. V kombinaci s operačním systémem Linux, 

databázovým systémem (obvykle MySQL nebo PostgreSQL) a webovým 

serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. Pro tuto kombinaci 

se vžila zkratka LAMP – tedy spojení Linux, Apache,MySQL a PHP nebo Perl. 

5.2 NĚKTERÉ VLASTNOSTI JAZYKA PHP  

Jazyk PHP je dynamicky typový, tzn. že datový typ proměnné se určí v 

okamžiku přiřazení hodnoty. 
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Kvůli tomu má PHP dva operátory porovnání - '==' a '==='; při použití 

prvního dochází před porovnáním ke konverzi, při použití druhého je výraz pravdivý 

jen když jsou oba dva operandy stejného datového typu a jejich obsah má stejnou 

hodnotu. 

Pole se dají indexovat číselnými indexy (jako v jazyce C), nebo mohou 

fungovat jako hash-mapa. Stejné pole může obsahovat oba typy indexů. 

Pole jsou heterogenní (stejné pole může obsahovat prvky různých typů) a 

řídká. 

Řetězce lze uzavírat do uvozovek (při vyhodnocení se provede nahrazení 

proměnných uvnitř) nebo do apostrofů (nahrazuje se jen escape sekvence \'). 

PHP do verze 4.2.0 ve výchozím nastavení automaticky přejímalo veškeré 

proměnné poslané jakoukoliv metodou (HTTP POST, HTTP GET, HTTP cookie, ale 

i ze zabudovaného mechanismu sessions) a umožňovalo s nimi dále pracovat jako 

s globálními - tato možnost představovala bezpečnostní riziko. 

Od verze 4.2.0 lze hodnotu získat z tzv. superglobálních proměnných s 

garancí původu informace - tedy že data byla odeslána požadovanou metodou. 

Používání globálních proměnných je stále možné pomocí konfigurační 

direktivy register_globals povolit, ale z bezpečnostních důvodů je to silně 

nedoporučováno. 

5.3 VÝHODY PHP  

• PHP je specializované na webové stránky 

• rozsáhlý soubor funkcí v základní knihovně PHP + dalších z PECL 

(rozšiřující knihovna funkcí) 

• nativní podpora mnoha databázových systémů 

• multiplatformost (zejména Linux, Windows) 

• možnost využití nativních funkcí operačního systému (možná nekompatibilita 

s jiným OS) 

• strmá křivka učení 

• obrovská podpora na hostingových službách – PHP je fakticky standardem, 

který najdeme všude 
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• obrovské množství projektů a kódů, které lze zdarma využít (WordPress, 

phpBB a další) 

• poměrně slušná dokumentace 

• vynikající, velmi svobodná licence – svobodnější, než GPL 

5.4 NEVÝHODY PHP  

• jazyk PHP není nikde definován, je popsán pouze jeho implementací 

• mírně nekonzistentní vývoj v minulosti, který si sebou PHP nese dosud 

(někdy často měnící se příkazy atd…) 

• nekonzistentní pojmenování funkcí a nejednotné pořadí parametrů 

• ač jazyk výborně podporuje výjimky, jeho knihovna je používá jen zřídka 

• slabší podpora Unicode, pouze přes PHP knihovnu (v PHP 6 má být Unicode 

řetězec jako základní typ) 

• neumožňuje překlad do byte kódu, PHP skript se při každém požadavku 

překládá znovu 

• ve standardní distribuci chybí ladící (debugovací) nástroj 

• po zpracování požadavku neudržuje kontext aplikace, vytváří jej vždy znovu 

(oslabuje výkon) 

• nepodporuje jmenné prostory (v nejbližší verzi 5.3 v PHP budou) 

• PHP ještě plně nepodporuje Unicode nebo multibyte strings; 

podpora unicode bude zahrnuta až do verze PHP 6. Spousta kvalitních open 

sourcových projektů pozastavilo podporu PHP 4 ve svých nových kódech 

od 5. února 2008. Aby jim konsorcium vývojářů PHP usnadnilo přechod na 

PHP 5 poskytlo jim přechodovou verzi z PHP 4 na PHP 5.  

• PHP 5 běží jak ve 32-bitovém tak i v 64-bitovém prostředí, ale jedinou 

oficiální verzí pro Windows je 32-bitová verze, vyžadující mód 

kompatibility Windows 32-bit při použití IIS v 64-bitovém 

prostředí Windows. K dispozici je verze třetí strany, která je určena pro 64-

bitové Windows. 
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6. MOŽNOSTI AUTOMATICKÉ KOMUNIKACE 

SE SÍŤOVÝMI PRVKY. 

6.1 MOŽNOSTI SÍŤOVÝCH PRVK Ů 

Možnosti síťových prvků jsou odvozeny od toho jaký operační systém je na nich 

provozován. Proto možnosti komunikace u síťových prvků je dána operačním 

systémem a je nezávislá na použitém hardware. Nejčastěji používané operační 

systémy v prvcích síťové infrastruktury: 

- Linux 
- BSD 
- Cisco IOS 
- RouterOS (Mikrotik) 
- Proprietární systém (firmware) hw. 

Všechny kromě určitých proprietárních firmwarů obsahuje komunikaci pomocí 

protokolu ssh.  

6.2 PROTOKOL SSH: 

SSH (Secure Shell) je v informatice označení pro program a zároveň pro 

zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích, které používají TCP/IP. 

SSH byl navržen jako náhrada za telnet a další nezabezpečené vzdálené shelly 

(rlogin, rsh apod.), které posílají heslo v nezabezpečené formě a umožňují tak jeho 

odposlechnutí při přenosu pomocí počítačové sítě. Šifrování přenášených dat, které 

SSH poskytuje, slouží k zabezpečení dat při přenosu přes nedůvěryhodnou síť, jako 

je například Internet. Server standardně naslouchá na portu TCP/22.  

Označení „Secure Shell“ je mírně zavádějící, protože nejde ve skutečnosti o 

náhradu shellu ve smyslu interpret příkazů. Název byl odvozen z existujícího 

programu rsh, který má podobné funkce, ale není zabezpečený. 

SSH je používáno jako bezpečná náhrada starších protokolů a nabízí i nové 

vlastnosti: 

• náhrada protokolu Telnet, práce na vzdáleném počítači přes nezabezpečenou 

síť 
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• náhrada protokolu Rlogin, přihlášení na vzdálený počítač 

• náhrada protokolu Rsh, spouštění příkazů na vzdáleném počítači 

• tunelování spojení 

• přesměrování TCP portů a X11 spojení zabezpečeným kanálem 

• bezpečný přenos souborů pomocí SFTP nebo SCP 

• automatické vzdálené monitorování a management serverů 

• bezpečné připojování složek na vzdáleném serveru jako souborový systém na 

lokálním počítači použitím SSHFS 

• prohlížení webu přes šifrované proxy spojení s SSH klientem, který 

podporuje SOCKS protokol 

• plnohodnotou šifrovanou VPN (pouze OpenSSH server a klient, kteří tuto 

vlastnost podporují) 

 

Jednou z metod pro autentizaci při použití SSH je použití veřejného klíče. 

Postup je následující: Nejprve je vygenerován pár šifrovacích klíčů – privátní 

(soukromý) klíč a veřejný klíč. Veřejný klíč je volně přístupný a je jím možné zprávu 

zašifrovat, nelze ji ale tímto klíčem rozšifrovat (alespoň ne v reálném čase). Z 

veřejného klíče se nedá privátní klíč vypočítat. Privátní klíč je určen pouze pro jeho 

majitele, který by ho měl také dobře chránit proti zkopírování (např. bezpečným 

heslem). K rozšifrování zprávy, která byla zašifrována veřejným klíčem, 

potřebujeme privátní klíč. Přihlášení pak funguje tak, že server, na který se chceme 

přihlásit, má k dispozici veřejný klíč toho, kdo se chce na něj přihlásit. Tímto 

veřejným klíčem server zašifruje blok náhodných dat (tzv. výzvu), kterou nelze 

snadno odvodit nebo uhádnout a pošle ji klientovi. Klient výzvu pomocí privátního 

klíče dešifruje a dešifrovanou ji pošle zpět serveru. Pokud je výzva správně 

rozšifrována, má tím server ověřeno, že klient má k dispozici privátní klíč, který 

odpovídá veřejnému klíči, který má k server dispozici, a tudíž může přístup schválit 

(autorizovat). Pokud výzva nebude správně rozšifrována, bude přístup pro tohoto 

klienta zamítnut. Z toho plyne, že privátní klíč neopustí klientův počítač, tudíž se 

nemůže stát, že by ho někdo odcizil při přenosu po síti, a přesto může dojít k ověření 

autenticity klienta a umožnění přístupu. 
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SSH program je dnes běžně používán při vzdálené práci a pro vzdálenou 

správu. Klient se při navázání spojení připojuje k SSH démonu (SSH daemon, sshd). 

SSH démon podle svého nastavení rozhoduje, zda spojení přijme, jakou formu 

autentizace bude požadovat, případně na kterém portu bude naslouchat. 

Implementace SSH klientů i serverů (SSH démon) je dostupná téměř pro jakoukoliv 

platformu. Většinou jsou dostupné jak komerční, tak i Open Source varianty. 

O oblíbenosti svědčí i to, že koncem roku 2000 používalo SSH 2 000 000 

uživatelů. 

 

6.3 PROTOKOL TELNET  

Telnet (Telecommunication Network) je protokol na aplikační vrstvě 

používaný v počítačových sítích a na Internetu pro spojení klient-server pomocí 

protokolu TCP. Uživateli umožňuje ovládat vzdálené zařízení 

pomocí terminálu s příkazovým řádkem, ale může zajišťovat i komunikaci 

mezi programy. 

Server standardně naslouchá na portu číslo 23. Protokol přenáší osmibitové 

znaky oběma směry (duplexní spojení) a je velmi jednoduchý. Jeho hlavní 

nevýhodou je absence šifrování přenášených dat, a proto je v současnosti využíván 

jen minimálně. Jeho částečným nástupcem je protokol SSH. 

Když byl telnet poprvé vyvinut v roce 1969, většina uživatelů počítačové sítě 

byla buď na univerzitách, ve vládě nebo ve velkých společnostech. Za této 

skutečnosti nebyla bezpečnost brána tak vážně jako po celosvětovém 

rozmachu internetu. Jak se zvyšoval počet uživatelů internetu, rostl také počet těch, 

kteří se zkoušeli nabourat do serverů ostatních. Tím vzrostla potřeba šifrování. 

Experti na počítačovou bezpečnost již nadále nedoporučovali použití telnetu 

pro vzdálený přístup k serverům pro následují důvody: Telnet standardně nešifroval 

žádná data odesílaná do internetu (včetně hesel), často se také dala komunikace 

přímo odposlouchávat a dále takto odposlechnutá hesla zneužít; kdokoliv kdo měl 

přístup do routeru, switche nebo hubu umístěného na síti mezi dvěma zařízeními, kde 

byl telnet používán, mohl zachytit celou jejich komunikaci a získat tak hesla a vše co 
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bylo napsáno použitím několika běžných programů jako tcpdump a Wireshark. 

Většina implementací TELNETu postrádala jakékoliv ověřování, které by bylo 

schopno zajistit, aby nemohlo docházet k odposlouchávání. Většina běžně užívaných 

klientu telnetu měla několik zranitelných míst zjištěných v průběhu let. 

Tyto bezpečnostní nedostatky způsobily rapidní opouštění od použití telnetu, 

zvláště pak v internetu ve prospěch protokolu ssh, který byl poprvé uvolněn v roce 

1995. SSH poskytovalo většinu funkcí telnetu a navíc silné šifrování, které bránilo v 

získávání hesel a veřejný klíč, který sloužil k ověření vzdáleného počítače. 

Jak se stalo u mnoha původních internetových protokolů, vznikla rozšíření, 

která telnetu dala TLS bezpečnost a SASL ověřování a snažila se opravit původní 

nedostatky. Stále však byly části protokolu, které tyto rozšíření nepodporovaly. 

6.4 API 

API je zkratka anglických slov application programming interface, což 

znamená rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové 

inženýrství v programování. Jde o sbírku procedur, funkcí či tříd 

nějaké knihovny (ale třeba i jiného programu nebo jádra operačního systému), které 

může využívat programátor, který knihovnu využívá. API určuje, jakým způsobem 

se funkce knihovny mají volat ze zdrojového kódu programu; rozhraní knihovny, 

které se využívá po přeložení programu do binární podoby a během jeho běhu, se 

nazýváABI. 

Důležitá jsou například grafická API jako OpenGL a DirectX, která jsou 

standardizována, a programátor je může v programu využít. Způsob jejich vykonání 

pak záleží na konkrétním počítači, na výkonnosti grafické karty, případně může být 

vykreslování kompletně softwarově emulováno nějakou programovou knihovnou 

(např. Mesa). 

  Poměrně známý systém Mikrotik zveřejnil rozhraní svého API na adrese: 

http://wiki.mikrotik.com/wiki/API 
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6.5 SNMP  

Protokol SNMP je asynchronní, transakčně orientovaný protokol založený na modelu 

klient/server. Strana, která posílá požadavky (snmp klient), může být např. 

jednoduchý snmp browser či složitý NMS (Network Management Systém), na straně 

zařízení je snmp agent (snmp server), který na požadavky odpovídá. Výjimku tvoří 

tzv. trapy, které agenti vysílají asynchronně při výskytu jednotlivých události 

(výpadek proudu, ventilátoru, překročení mezních údajů, objevení nového zařízení). 

Samozřejmě je nutné předem definovat adresu, kam se informace posílá. Pro přenos 

dat se používá protokol UDP, přičemž je definováno přesně místo, kam se mohou 

připojovat uživatelské aplikace jednotlivých firem, které spravuje organizace IANA 

(Internet Assigned Numbers Authority - doslova: Internetová autorita pro přidělování 

čísel). 

Hlavní výhodou např. proti http protokolu je schopnost agenta vyslat 

asynchronně informaci o vzniklé události. V protokolu TCP/IP se využívá transportní 

služba bez spojení - protokol UDP. Pro komunikaci se využívá port 161, trap je 

odesílán na port 162. 

Podpora protokolu SNMP je implementována do celé řady jazyků určených 

pro tvorbu dynamických stránek (např. PHP, ASP, Java, Perl, Python a další). Díky 

existujícím modulům je tak možné v relativně krátké době umožnit přes protokol 

SNMP přístup k datům, která poskytuje periferní zařízení systému, a to jak pro čtení, 

tak pro zápis. 

 

6.6 IP ACCOUTING 

Protokol pro předávání informací o přenosu dat. IP accounting je služba běžící na 

síťovém prvku, která počítá počet přenesených dat pro jednotlivé adresy. Tento 

provoz se může rozlišovat podle typu rozhraní, nebo podle uživatelského jména 

síťové služby. Započítávány jsou pouze takové pakety, které prošli routerem dále, a 

nebyly zahozeny.  
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6.7 VOLBA KOMUNIKA ČNÍHO PROTOKOLU: 

Jelikož jsem chtěl navrhnout co nejuniverzálnější systém měl by umět své 

komunikační možnosti upravovat a doplňovat. Proto budou komunikační možnosti 

formou modulů, které bude možné libovolně využívat. Jako základní jsem zvolil 

protokol SSH v2, který je zabezpečený a zaručeně umožňuje komunikaci se 

zařízeními s OS Linux, BSD, RouterOS, Cisco IOS a i některými proprietárními FW. 

Dalším důvodem k volbě protokolu SSH byla knihovna PHP SSH2, která 

implementuje komunikaci pomocí protokolu SSH přímo ze skriptů PHP a umožňuje 

tak provádět přenosy souborů (upload i download) a dále umožňuje správu 

operačního systému stroje, na který se připojujeme.  

 Jako další možnost bych volil použití protokolu SNMP, pro který 

implementuje PHP sadu funkcí. Bohužel v současné verzi nepodporuje PHP 

knihovna připojení na SNMP agenta pomocí verze 3 SNMP protokolu, tudíž jsem 

použití SNMP v této práci neuvažoval.  

 Protokol Telnet jsem zavrhl z důvodu minimální bezpečnosti a v současné 

době již kvalitním nahrazením protokolem SSH. 

 Rozhraní API je velmi specifické pro každý operační systém, bezpečnost 

komunikace je také na nižší úrovni, a implementací rozhraní API pro jeden systém 

pokryji pouze část síťových zařízení a tudíž je efektivita takové komunikace nižší. 

 Protokol IP accountig umožňuje pouze statistické informace o přenesených 

datech a proto je lepší využít služeb SNMP, které nám poskytne mnohem více 

informací.  
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7. PHP A SSH: 

Jelikož je vlastní komunikace informačního systému a síťových zařízení 

pokročilejší záležitost, která vyžaduje informační systém v pokročilejším stádiu 

vývoje než předpokládá tato práce, předvedu alespoň ukázku komunikace na 

základě, které je možné pokračovat na vývoji systému. Ukázku předvedu pod 

operačním systémem Linux distribuce Debian. Pro správnou funkci potřebujeme 

nainstalovat knihovnu SSH2. Předpokládám funkčnost kompilátoru a přítomnost 

všech zdrojových kódu systému nutných ke kompilaci. 

Pomocí programu apt-get nainstalujeme potřebné softwarové balíčky: 

 

apt-get update 

apt-get install php5-dev php5-cli php-pear build-es sential libssl-

dev zlib1g-dev dh-make-php php5-dev 

 

Stáhneme knihovnu  LIBSHH2 ze stránek projektu: http://www.libssh2.org/ 

 

cd /usr/src 

wget http://prdownloads.sourceforge.net/libssh2/libssh2-

1.0.tar.gz?download  

tar -zxvf libssh2-* 

cd libssh2-*/ 

./configure 

make all install 

 

Nyní potřebujeme libssh2 spojit s PHP. K tomu můžeme využít PECL modul, který 

nainstalujeme takto: 

 

pecl install -f ssh2 

 

Nakonec se ujistíme aby se modul načítal po startu PHP. Do souboru php.ini (pro 

CLI: /etc/php5/cli/php.ini ,  

pro Apache modul /etc/php5/apache2/php.ini ) přidáme: 
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extension=ssh2.so 

 

Přidáme jej pod sekci "Dynamic Extensions ". 

Na stránkách  http://www.php.net/manual/en/ref.ssh2.php jsou dostupné všechny 

funkce knihovny. 

Ukázka PHP skriptu pro připojení pomocí knihovny net:ssh2 

$IP_ADDRESS = 10.10.10.1;  // adresa stroje na kter ý se chceme p řihlásit 
$prikaz = "prikaz";  // prikaz který se ma provest 
$methods = array(            // metody p řihlašování pro systém Mikrotik 
'kex' => 'diffie-hellman-group1-sha1', 
'client_to_server' => array( 
'crypt' => '3des-cbc', 
'comp' => 'none'), 
'server_to_client' => array( 
'crypt' => 'aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc', 
'comp' => 'none')); 
$callbacks = array('disconnect' => 'my_ssh_disconne ct'); 
 
if(!($connection = ssh2_connect("$IP_ADDRESS", 22, $methods, $callbacks))) 
        { 
        die("Fail: Unable to establish connection") ; 
        } 
        // pokud mame vytvorenou connection tak se zkusime authentizovat 
        else 
        { 
                //funkce na prihlaseni pomoci hesla  
                if(!@ssh2_auth_password($connection , $USER, $PASSWORD)) 
                { 
                die("Fail: Wrong password"); 
                } 
                else 

{  
$stream = ssh2_exec($connection, $prikaz); 

                        stream_set_blocking($stream , true); 
                        $i=0; 
                        while ($line = fgets($strea m)) 
                        { 
                        flush(); 
                        echo $line; 
                        $i++; 
                        } 
                         fclose($stream); 
 } 
        } 
return $line; 
} 
 

foreach($line as $radek) 

{ 

echo $radkek;   // vypise vypis který vrati prikaz 

} 
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Na začátku skriptu definujeme cílovou adresu stroje, na kterém se má 

vykonat příkaz a nastavujeme parametry spojení SSH. Dále se zkusíme připojit, 

pokud se nám to nepodaří skript skončí s chybovým hlášením, pokud se nám to 

podaří vytvoří se nám spojení. Poté musíme toto spojení autentizovat. Knihovna 

umožňuje autentizaci pomocí SSH klíčů nebo pomocí hesla. V ukázkovém skriptu 

používám přímo heslo. Metoda použití přímého hesla má nevýhodu v uložení hesla 

v  databázi, které může být ukradeno. Lepší variantou je používat k přihlašování SSH 

klíče a heslo použít pouze pro první přihlášení nutnému k nahrání SSH klíče. Pokud 

se autentizace nepodaří skript skončí s chybovým hlášením, jinak máme k dispozici 

spojení, přes které můžeme zadávat příkazy vzdálenému stroji pomocí funkce 

ssh2_exec  , které předáme jako parametr spojení a požadovaný příkaz. Funkce 

nám vrací stream a ukládá do něj výstup ze vzdáleného stroje. Tento výstup můžeme 

dále zpracovávat.  

Tento skript můžeme definovat jako obecnou funkci proved_prikaz, která 

jako vstupní parametry přebírá adresu vzdáleného síťového prvku a příkaz, který se 

má na vzdáleném prvku vykonat a heslo pro přístup na požadovaný prvek. Funkce 

poté vrací výsledek provedeného příkazu uložený jako pole.  

 

function proved_prikaz($adresa, $prikaz, $uzivatel,  

$heslo) 

{… 

kod funkce 

return $line; 

…} 

 

Ukázka použití (Pro zařízení s OS Mikrotik): 

$Jmeno_routeru=proved_prikaz(“10.10.10.1”,”/system 

identity print”, “UZIVATEL”,“HESLO”); 

 

Výše uvedený příklad nám uloží do proměnné $Jmeno_routeru   jméno síťového 

prvku.   
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8. MODEL DATABÁZE 

Pro návrh databáze jsem použil software Case Studio 2 

8.1 SYSTÉMOVÉ TABULKY, PRO ZAJIŠT ĚNÍ BĚHU SYSTÉMU  

 

Obrázek č.1: Datový model jádra systému 

• UZIVATEL  – tabulka s přihlašovacími údaji správců systému. Heslo je 

uloženo v HASH podobě pomocí šifrovací funkce SHA. Před samotným 

zašifrováním je k heslu ještě připojen náhodný řetězec znaků, který zvyšuje 

sílu hesla a snižuje tak pravděpodobnost odvození hesla podle HASH. 

• ROLE  – seznam rolí, které mohou být uživatelům přiřazeny 

• ROLE_UZIVATELE  – relační tabulka přiřazující jednotlivým uživatelům 

různé role.  

• MODUL  – seznam modulů, které jsou v systému 

• ROLE_MODUL  – nastavení přístupů jednotlivých rolí k modulům 

• STAV – seznam stavů jednotlivých entit 

• PRECHOD –seznam přechodů mezi stavy entit 

• ROLE_PRECHOD – relační tabulka, přiřazující rolím určité přechody 
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8.2 TABULKY S KONTAKTY 

  Tabulky reprezentují adresář kontaktů. Kontakty jsem rozdělil do více tabulek 

tak, aby splňovali třetí normální formu. Na tyto tabulky jsou napojeny další, které 

využívají kontaktní informace. 

 

 

Obrázek č.2: Datový model kontaktů 

• ADRESA – obsahuje všechny poštovní adresy. 

• KONTAKTNI_UDAJE  – obsahuje Informace o kontaktech na určitých 

adresách 

• DALŠÍ_UDAJE  – obsahuje další dodatečné kontaktní údaje určitých 

kontaktních údajů, jako jsou telefony, emaily apod..  
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8.3 TABULKY P ŘÍPOJEK, ADRES A INFRASTRUKTURY SÍT Ě: 

Tabulky popisující infrastrukturu sítě, přípojky zákazníků a jejich adresy. 

Pomocí tabulky adres jsou pak jednotlivé přípojky propojené s infrastrukturou sítě. 

 

Obrázek č.3 Datový model správy sítě a přípojek 

• BOD_SITE – entita reprezentující fyzický bod, který je umístěn na určité 

adrese a přes relační tabulku může mít kontaktní údaje, které nějakým 

způsobem s bodem spojen. 

• BOD_KONTAKT  – relační tabulka pro propojení bodů sítě s kontakty 

• SITOVY_PRVEK  – Entita, která obsahuje informace o jednotlivých 

fyzických zařízeních umístěných na bodě sítě, např. router nebo switch.  

• INTERFACE – Entita ve které jsou uloženy informace o rozhraních 

jednotlivých síťových prvků.  
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• PROPOJENI_INTERFACE – vazební tabulka propojující dva a více 

interface jako ve fyzickém propojení infrastruktury. 

• IPV4_ROZSAH – Entita s číselníkem rozsahů ip adres.  

• IPV4_ADRESA – Entita s adresami, které mohou být přiřazeny k přípojce 

nebo k interface. Podle rozsahu se dá určit na jaký interface je připojena 

přípojka. 

• PRIPOJKA -Entita s technickými informacemi o přípojkách. Každá přípojka 

obsahuje kontaktní a fakturační údaje z kontaktů, dále informace o službě 

poskytované přípojkou a k přípojce může být přiřazeno více IP adres.  

• SLUZBA - Entita s definovanými službami, které je možné poskytovat 

pomocí přípojek.  
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9. MODELY PROCESŮ 

9.1 HLAVNÍ PROCES: 

Představuje logické propojení realizovaných aplikačních modulů.  

Obrázek č.4: Model hlavního procesu 
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9.2 SEZNAM ADRES: 

Proces pro správu poštovních adres reprezentuje řídící a datové toky při 

přidávání a editaci jednotlivých položek v entitě adresy. Záznam je na jiných entitách 

nezávislý a je možno jej snadno upravovat. 

 

Obrázek č.5: Proces pro správu poštovních adres 

9.3 PROCES SPRÁVY KONTAKTNÍCH ÚDAJ Ů: 

Na modelu lze vidět závislost kontaktních údajů na tabulce adres, z níž 

získává data pro práci s kontaktními údaji.  

Obrázek č.6: Proces správy kontaktních údajů 
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Pomocí navigace se lze dále dostat do procesu pro správu přípojek a dalších 

údajů.  

9.4 PROCES SPRÁVY PŘÍPOJEK 

Proces přípojek využívá velké množství tabulek pro zobrazení všech požadovaných 

informací. V mém systému je to hlavní entita, jejíž správa je v tomto projektu 

hlavním cílem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.7: Proces správy přípojek 
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9.5 SPRÁVA DALŠÍCH ÚDAJ Ů  

Proces dalších údajů pro správu dodatečných kontaktních údajů k jednotlivým 

osobám a firmám.  

 

Obrázek č.8: Proces správy dalších údajů 

9.6 SPRÁVA IP ADRES 

Posledním procesem je správa IP adres. Na modelu lze vidět, že do něj nelze 

přistupovat přímo, ale pouze z modulu přípojky.  

 

Obrázek č.9: Proces správy IP adres 
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10. ŽIVOTNÍ CYKLUS ENTITY 

10.1 VÝZNAM ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Životní cyklus entity je analýza toho, co se může stát během života každé 

entity, které procesy ovlivňují entitu daného typu, její atributy a vztahy. Do životního 

cyklu se často zavádí indikátory stavu entity. Indikátory dovolují určit stav entity 

uvnitř životního cyklu a přípustnost přechodů mezi stavy. V mém případě jsem do 

každé entity, u které se dá očekávat práce s životním cyklem vytvořil atribut 

„STAV“.  

10.2 ŽIVOTNÍ CYKLUS ENTITY P ŘÍPOJKA 

 

Obrázek č.10: Vývojový diagram životního cyklu entity přípojka 

10.3 TABULKA STAV Ů V DATABÁZI: 

Všechny stavy entit jsou evidovány v systémové tabulce stavů. Tato tabulka 

se skládá z dvousegmentového primárního klíče ID_STAV a NAZEV_ENTITY. Na 

základě této tabulky jsou definovány přechody mezi stavy uložené v tabulce 

přechodů. 
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ID_STAV NAZEV_ENTITY STAV VYZNAM POC_STAV KON_STAV 

1 pripojka 0 Nová 1 0 

2 pripojka 1 Aktivní 0 0 

3 pripojka 2 Deaktivovaná 0 0 

4 pripojka 3 Storno 0 1 

5 pripojka 4 Demontovaná 0 1 

Tabulka č.2: Tabulka stavů entit entit 

10.4 TABULKA P ŘECHODŮ 

Každý přechod mezi stavy je popsán pomocí tabulky přechodů. Skládá se 

jednoho primárního klíče ID_PRECHOD a dvousegmenotvého cizího klíče 

NAZEV_ENTITY a ZE_STAVU.  

ID_PRECHOD NAZEV_ENTITY ZE_STAVU DO_STAVU POPIS_PRECHODU 

1 pripojka 0 1 Aktivace 

2 pripojka 0 3 Storno 

3 pripojka 1 2 Deaktivace 

4 pripojka 2 1 Reaktivace 

5 pripojka 2 4 Demontáž 

Tabulka č.3 Tabulka přechodů entit 

10.5 ROLE – PŘECHOD 

Abych mohl snadno ovlivnit oprávnění jednotlivých rolí provádět různé 

přechody, vytvořil jsem v databázi vazební tabulku pro vazbu M-N mezi tabulkou 

přechodů a tabulkou rolí. Díky této tabulce lze velmi snadno ovlivnit jaká role může 

vykonávat jaký přechod.  
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11. NÁVRH SYSTÉMU 

11.1 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ 

Jelikož je tento informační systém moje první webová aplikace a tudíž 

nemám mnoho praktických zkušeností s jejím návrhem, je zde uvedený návrh 

uživatelského rozhraní stroze funkcionalistický a jednoduchý.  

Hlavní obrazovka je pomocí ccs stylů rozdělena na 3 fixně umístěné části. 

První část je záhlaví stránky, ve kterém je umístěn název systému, případně logo a 

další informace. Druhou částí je menu po levé části obrazovky. Toto menu se 

dynamicky mění podle přiřazených rolí aktuálně přihlášeného uživatele. Poslední 

třetí částí je hlavní část, ve které se zobrazují moduly vybrané v levém menu. 

 

 

 

 

 

Obrázek č.11 – rozvržení uživatelského rozhraní 

Výchozím souborem systému je soubor index.php. Přes tento soubor jsou volány 

všechny dotazy a je tak zajištěna lepší kontrola vstupních dat a bylo možné snadněji 

implementovat kontrolu přihlášeného uživatele.  

Část pro zobrazení modulů 

Dynamické menu Záhlaví stránky 
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Každý modul reprezentuje v adresářové struktuře jeden soubor. Jméno tohoto 

souboru je předáváno jako parametr $page  v adrese url. Pokud je hodnota 

parametru $page nastavena na hodnotu některého z modulů, soubor index.php tuto 

stránku zobrazí v části pro zobrazení modulů (třetí oblast naformátovaná pomocí 

ccs). Pokud zadáme do parametru $page neplatnou hodnotu zobrazí se nám chybové 

hlášení. 

V návrhu a realizaci jsem se snažil o co nejvíc jednotný návrh filozofie 

ovládání modulů:  

 

 

 

 

 

 Obrázek č.12 – Standardní rozvržení modulu 

Modul je uveden svým názvem, aby uživatel věděl s jakým modulem pracuje. Po názvu 

následuje tlačítko k přidání položky. Jeho umístění nahoře je úmyslně z důvodu 

snadného přístupu bez nutnosti rolovat stránku. Dále následuje filtr, pomocí kterého 

můžeme filtrovat položky v seznamu. Jednotlivé prvky jsou pomocí css stylů 

barevně odlišeny pro snadnější orientaci v seznamu. Pomocí záhlaví seznamu je 

možné seřadit sloupce podle jejich obsahu. Každá položka seznamu je 

Název modulu 

Tlačítko pro přidání položky 

Filtr (QF) 

Stránkování Odkaz na detail položky 
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reprezentována v prvním sloupečku odkazem, který uživatele přesune na detail 

záznamu, kde jsou k němu zobrazeny všechny potřebné údaje. Seznam obsahuje 

pouze nejnutnější sloupečky užitečné pro filtrování seznamu kvůli přehlednosti a 

velikosti celého seznamu. Pod seznamem se nachází tlačítka stránkování, které 

fungují i pro vyhledané položky. 

11.2 POPIS FUNKCÍ SYSTÉMU: 

Jak již bylo zmíněno, informační systém se skládá z několika modulů. Každý tento 

modul je napsán v samostatném souboru nazev_modulu.php .  

11.2.1 Modul adresy: 

Tento modul má za úkol evidenci poštovních adres. Modul je rodičovským 

modulem pro všechny údaje uvedené v systému. Modul umí adresy přidávat, 

vyhledávat v nich a přehledně je zobrazovat. Dále umožňuje pro podřízené moduly 

předávat hodnotu primárního klíče zvolené položky (při zadávání hodnoty do 

podřízené tabulky pomocí LOV). 

11.2.2 Modul kontaktní údaje 

Modul obsahuje správu kontaktních údajů, které jsou podřízené určitým 

adresám. Tyto údaje je možno přidávat, vyhledávat v nich a zobrazovat. Také 

umožňuje předávání hodnotu primárního klíče dalším modulům. 

11.2.3 Modul další údaje  

Zde probíhá správa dodatečných kontaktních údajů. V mém projektu počítám 

s elektronickou poštou a telefonním číslem. Je to modul podřazený modulu kontaktní 

údaje, a umožňuje k jednomu kontaktu přidávat více elektronických adres a 

telefonních čísel. Dále je možné zvolit, které položka bude hlavní (Která se má 

zobrazit v seznamech, kde lze zobrazit pouze jednu položku). Další údaje je možné 

přidávat, vyhledávat v nich a jelikož nemá podřazenou tabulku je možné je i editovat. 

V systému má tento modul označení v menu „Telefony a emaily“ 

11.2.4 Modul přípojky 

Umožňuje přidávání, zobrazování, vyhledávání a editování přípojek 

zákazníků. Přípojka obsahuje dva cizí klíče z tabulky kontaktní údaje, kde jeden 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 48 

ukazuje na kontaktní (dodací) údaje, a druhý ukazuje na fakturační údaje. Dále 

přípojka odkazuje pomocí cizího klíče na vybranou službu poskytovanou pomocí 

přípojky, a ukládá technické informace o přípojce. 

11.2.5 Modul IP adresy 

Není přístupný přímo z menu, jelikož umožňuje pouze evidenci adres k určité 

přípojce. Je tedy nutné do tohoto modulu přistupovat z detailu přípojky. Je zde 

možné libovolně přidávat, mazat a editovat IP adresy ke konkrétní přípojce.  

11.2.6 Popis jádra systému a modulu admins 

Jádro systému se skládá ze tří souborů. Z konfiguračního souboru config.php, 

ze souboru s funkcemi fce.php a hlavního souboru index.php. Soubor index.php 

implementuje funkce přihlašování a odhlašování správců systému, načítá požadované 

moduly a zajišťuje základní systémovou bezpečnost pomocí ověřování aktuálně 

přihlášeného uživatele. V souboru fce.php jsou umístěny všechny důležité funkce 

použité v systému, zejména funkce pro ověřování uživatele.  

Modul admins se stará o správu uživatelů systému. Je zde možné přidávat a 

měnit údaje a role. Změnu role a editaci ostatních uživatelů může provádět pouze 

uživatel s oprávněním ROOT, ostatní uživatelé mohou editovat pouze svůj účet.  

11.3 DALŠÍ DOPORUČENÍ ROZVOJE SYSTÉMU 

V dalším rozvoji, který je nad rámec této práce, plánuji implementaci funkcí 

pro komunikaci se síťovými prvky, které bude propojené s tabulkami pro správu sítě, 

pokročilejší řízení stavů jednotlivých entit a případně monitorovací část získávající 

data z protokolu snmp.  

 

11.4 INFORMACE O VZOROVÉ APLIKACI: 

Aplikace umožňuje správu kontaktů a přípojek poskytovatele. Ve vzorové 

databázi jsou uložena ukázková data. Jako uživatelé jsou vytvořeni admin, operator a 

obchodnik (hesla jsou stejná jako přihlašovací jména). 
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12. ZÁVĚR 

V úvodu této práce jsem rozebral důvody, které nutí poskytovatele 

internetových služeb k nasazování informačních systémů pro správu přípojek 

zákazníků a správu sítě. Specifikoval jsem požadavky na vlastnosti takového 

informačního systému, rozebral jsem existující řešení a zhodnotil jejich klady a 

zápory. Poté jsem zvažoval volby použití tenkého nebo tlustého klienta, kde jsem 

zvolil klienta tenkého s hlavním důvodem snadného přístupu odkudkoliv. Postupně 

jsem porovnával vlastnosti databázových strojů a pro realizaci systému jsem zvolil 

použití MySQL jako databázového stroje,  jazyka PHP pro tvorbu webové aplikace a 

server APACHE pro samotný webový server.  

Dále jsem se zabýval volbou možných komunikačních protokolů pro 

komunikaci se síťovými prostředky, kde jsem vycházel z vlastností zařízení 

používaných v sítích. Jako nejlepší jsem zvolil protokol SSH ve verzi 2 (Secure shell 

- navržen jako náhrada za telnet a další nezabezpečené vzdálené shelly), jelikož je 

bezpečný, umožňuje zpřístupnit všechny funkce sítového prostředku a PHP 

umožňuje připojení protokolem SSH pomocí Linuxové knihovny SSH2. Pomocí 

knihovny jsem vytvořil univerzální funkci na spouštění příkazů na vzdálených 

strojích a ověřil jsem její funkčnost v reálné síti pomocí příkladu.  

Nakonec jsem navrhoval informační systém, který umožňuje ISP evidenci a 

správu přípojek internetového připojení. Během návrhu jsem se snažil o co 

nejuniverzálnější návrh datového modelu tak, aby se dala všechna data využít 

pomocí relací v dalších entitách, a aby případné úpravy (nebo spíše doplnění) 

datového modelu byly snadné. Vzhledem k rozsahu této práce jsem aplikaci 

zrealizoval pouze nad částí tabulek a to tak, aby se systém dal již aplikovat do praxe 

a začít využívat. Hlavní entitou je proto Přípojka. Schémata procesů dokumentují 

datové a řídící toky, podle kterých je řešena navigace v rámci systému. Nakonec 

jsem popsal vzhled a vlastnosti samotné aplikace.  
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PŘÍLOHY 

A  OBSAH CD 

Adresář bp_text: 

Obsahuje tuto práci v elektronické podobě ve formátech PDF a DOCX. 

 

Adresář bp_funkce: 

Soubor php obsahující funkci pro komunikaci přes ssh. 

 

Adresář bp_databaze: 

Obsahuje soubor SQL s vyexportovanou vzorovou databází se vzorovými 

daty. 

 

Adresář bp_aplikace: 

Obsahuje soubory PHP s vlastní webovou aplikací.  

 

Adresář bp_nástroje: 

Obsahuje nástroje pro vývoj a provozování aplikace pod OS Windows 


