
VYSOKÉ UČENÍ

TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií

Ústav telekomunikací

Diplomová práce
magisterský navazující studijní obor

Telekomunikační a informační technika

Student: Bc. Filip Dvořák ID: 47235

Ročník: 2 Akademický rok: 2011/2012

NÁZEV TÉMATU:

Využití znalosti topologie páteřních sítí pro určování fyzické polohy stanic v síti
Internet

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Seznamte se s principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v síti Internet. Dále se seznamte s

experimentální sítí  PlanetLab – http://www.planet-lab.org/. Nastudujte a naprogramujte lokalizační

algoritmus Octan. Pomocí uměle vytvořených vstupních dat ověřte správnou činnost realizovaného

algoritmu. Algoritmus nasaďte v experimentální síti PlanetLab a proveďte lokalizaci stanic ve zvolených

zemích Evropy.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] WONG, B., STOYANOV, I., SIRER, E. Octant: A comprehensive Framework for the Geolocalization

of Internet Hosts. Symposium on Networked System Design and Implementation. USENIX, 2007.

[2] MATRAY, P.,   HAGA, P.,   LAKI, S.,   CSABAI, I.,   VATTAY, G.   On the network geography of the

Internet. International Conference on Computer Communications. IEEE, 2011.

[3] PlanetLab Consortium. PlanetLab: An open platform for developing, deploying, and accessing

planetary-scale services. URL: <http://www.planet-lab.org> [cit. 10. 10. 2011].

Termín zadání: 6.2.2012 Termín odevzdání: 24.5.2012

Vedoucí práce: doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Konzultanti diplomové práce:

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Předseda oborové rady



UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí

zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků

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

důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.



 

 

Anotace  

Diplomová práce pojednává o moderních geolokačních metodách a popisuje základní principy 

jejich činnosti. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou.  

První část je věnována teoretickému popisu těchto metod a objasnění základních pojmů 

a mechanismů využívaných při určování fyzické polohy stanice na základě její IP adresy.  

Obsáhlejší druhá část práce se zabývá popisem realizace algoritmu metody Octant 

v programovacím jazyce Java a jeho nasazení v experimentální síti PlanetLab. Důležitým 

předpokladem je i vytvoření tzv. množiny referenčních bodů a cílů, které jsou nutné pro 

otestování celého algoritmu metody Octant.   

Dosažené výsledky v přesnosti odhadu polohy cílů metodou Octant a jejich porovnání s výsledky 

aktivních metod CBG, SOI a pasivní metody GeoIP jsou uvedeny na konci této práce. 

 

Annotation 

The thesis discusses about modern geolocation methods and it describes the basic principles of 

their work. The work is divided into 2 parts - the theoretical one and the practical one. 

The first part of the thesis is focused on the description of these methods and on the explanation 

of its basic concepts which are used for determining of the physical position of the station 

according to its IP address. 

The second more extensive part of the work focuses on the description of the realization of 

algorithm in the Octant method in the programming language of Java and its use in the 

experimental net of PlanetLab. One important thing is to create a set of reference points and 

targets, which are necessary for the testing of the whole algorithm of the Octant Method. 

The results of estimated accuracy of target location obtained by the Octant method and their 

comparison with the results obtained by active methods of CBG, SOI and with the passive method 

of GeoIP are listed at the end of this work. 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je seznámit s principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v síti 

Internet a s experimentální sítí PlanetLab – http://www.planet-lab.org/. Nastudovat 

a naprogramovat lokalizační algoritmus Octant. Jeho funkčnost ověřit v síti PlanetLab a provést 

lokalizace vybraných cílů v rámci Evropy. 

Na následujících stránkách jsou tyto úkoly podrobněji rozepsány. V prvních kapitolách se věnuji 

popisu geolokačních metod, které jsou rozděleny podle obecných principů jejich práce. První 

skupinou jsou metody, vyhledávající polohu cílové stanice v databázi, například podle IP adresy. 

Nazývají se pasivní geolokační metody a patří mezi ně třeba metoda GeoIP. Druhou skupinou jsou 

pak metody aktivně se podílející na měření v síti s následnou lokalizací cílového uzlu. Jedná se 

například o metody CBG, SOI nebo již zmiňovaný Octant, využívající zpoždění v síti.  

Metodě Octant je věnována celá kapitola číslo čtyři, ve které jsou popsány veškeré postupy 

a mechanismy - od zadání cílové IP adresy až po vypočítání a omezení oblasti, kde se hledaný cíl 

s největší pravděpodobností nachází. 

Od této části je již práce ryze prakticky zaměřená. To znamená, že následující kapitoly pojednávají 

o realizaci metody Octant v programovacím jazyce Java, ověření funkčnosti na umělých datech, 

její následné nasazení a testování v experimentální síti PlanetLab.  

Protože je tato práce součástí většího projektu - pod vedením Doc. Ing. Dana Komosného PhD. - 

zabývající se IP geolokačními technikami, naskytla se možnost porovnat vytvořenou metodu 

Octant s ostatními metodami začleněnými do tohoto projektu. Jedná se o aktivní metody CBG 

(zpracovává Bc. Petr Harth), SOI (Jakub Chmelař) a GeoWeight (Bc. Peter Tropp) a pasivní metodu 

GeoIP (Tomáš Sousedík). Protože však aktivní metody využívají ke své práci množinu orientačních 

bodů (uzlů ze sítě PlanetLab), musel být takový seznam uzlů vytvořen.  

Nejprve bylo nutno vytvořit 40 referenčních (tzn. stejných pro všechny metody) orientačních 

bodů, které budou sloužit pro korekci naměřených hodnot zpoždění s následným přepočtem na 

vzdálenost. Vytvoření tohoto seznamu měl za úkol Jakub Chmelař. Získání seznamu 76 uzlů, které 

se budou vyhledávat (referenční cílové uzly), bylo svěřeno skupině Bc. P. Harth, Bc. F. Dvořák a Bc. 

P. Tropp. Úspěchy a neúspěchy při tvoření obou seznamů včetně jejich přesnosti jsou zhodnoceny 

v předposlední kapitole.      

Celá poslední kapitola je věnována vyhodnocení uskutečněných měření všech metod. Jsou zde 

posouzeny přesnosti (v tomto kontextu je přesnost chápána jako vzdálenost odhadnuté polohy 

cíle od jeho skutečné polohy) jednotlivých metod a zároveň přehledně znázorněny pomocí 

kumulativní distribuční funkce.  
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1. Definice geolokace 

Geolokace je metoda, pomocí které získáme geografickou polohu námi zvoleného objektu (např. 

počítače nebo mobilního telefonu) na základě dostupných dat.  Zjistit polohu lze více či méně 

přesně na základě IP adresy, Wi-Fi sítě, mobilního telefonu nebo pomocí GPS přijímače a jejich 

následné porovnání s určitou databází nebo údajů, získaných z měření v síti. První způsob je 

využíván tzv. pasivními geolokalizační metodami a druhý způsob používají geolokační metody, 

které nazýváváme aktivními.   

Zjištěnou polohu uživatele (stanice) pak využívá celá řada aplikací a služeb LBS (Location Based 

Services). O tyto služby je stále větší zájem. Například služba Foursquare se rozrostla z původních 

100 000 členů (duben 2009) na dnešních 15 000 000 (září 2011). Potenciál v těchto službách vidí 

i jeden z největších hráčů v „sociálních sítích“, firma Facebook, protože v letošním roce koupila 

firmu Gowalla, která dříve konkurovala právě službě Foursquare. [1] 

 

Geolokace v praxi a služby LBS 

I když je těchto služeb velké množství, uvádím jen zástupce těch největších. Například zábavnou 

službu Foursquare (www.foursquare.com), nebo Facebook Place. Foursquare, určený pro mobilní 

telefony, je založen na sdílení zajímavých míst mezi uživateli. 

 Lze tak například ohodnotit dobrou restauraci a její pozici následně sdílet s ostatními členy této 

služby. Facebook Place je používán na stejnojmenném portálu k oznamování, z jakého místa 

přihlášený uživatel napsal svůj příspěvek. [2] 

Dalším způsobem, kde je možno využít známou polohu uživatele, je cíleně zaměřovat obsah 

webových stránek podle polohy. Tento způsob využití je souhrnně nazýván jako geotargeting. 

Zjistí-li webová stránka polohu uživatele, může změnit jazyk zobrazování, a také nabídnout 

uživateli relevantní obsah. Např. uživateli přistupujícímu z Brna (Česká republika), se na stránce 

firmy zabývající se mezinárodním prodejem směrovačů, po kliknutí na její servisní střediska 

zobrazí jen střediska v České republice nebo jen v okolí Brna. To je ovšem ideální případ. Velmi 

totiž záleží na způsobu získání polohy. Většinou je v této oblasti využíváno pasivních geolokačních 

metod, a to znamená vyhledání IP adresy v určité databázi. V případě veřejných databází (např. 

RIPE) je poloha zjištěna na úrovni země a při použití placené databáze (např. firma Etarget v ČR 

nabízí databázi s přesností na regiony) se poloha může zpřesnit až na úroveň měst, popř. částí 

měst. 
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Další možná využití geolokace: 

· Cílená reklama 

Uživateli se zobrazují v prohlížeči reklamy s nabídkami věcí/služeb lokálních firem. 

· Vyhledávání  

Vyhledávač, jako je např. Google, po zadání slova „restaurace “ do pole vyhledávání vrátí 

geograficky odpovídající výsledky. Uživateli se vrátí nalezené restaurace jen v jeho zemi, 

městě a ne např. na druhém konci světa. [3]   

· Spam 

Je možno filtrovat zprávy ze zemí, kde není spamová politika, nebo je na velmi nízké 

úrovni. 

· VoIP telefonie 

Poskytovatelé nabízejí své VoIP servery s možností přístupu odkudkoliv, a proto není 

zjištění pozice volajícího účastníka tak jednoduché, jako v případě tradičního telefonu. 

V případě nouzového volání musí být záchranné složky schopny lokalizovat pozici 

volaného. Proto má každý VoIP registrátor zaveden centrální registr, kam se ukládají údaje 

o pozici VoIP telefonů, získaných od klientů při prvním objednání služeb. Jedná se hlavně 

o ústředny nebo napevno nainstalované sady.  

Pokud uživatel využívá výhodu VoIP spojení - mobilitu, tak je určení pozice složitější a musí 

se tak spoléhat na některou z geolokačních metod. Pomoci při lokalizaci může i to, že 

některá čísla jsou geografická. To znamená, že jejich prefix je vázán s nějakou oblastí (v ČR 

jsou to kraje). [4] 
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2. Pasivní geolokační metody 

Pasivní geolokační metody využívají dostupných databází, se kterými porovnávají získaná data 

(např. IP adresu), a tímto způsobem získávají pozice cílových stanic. Jejich přesnost se odvíjí od 

kvality a důvěryhodnosti záznamů v dostupných databázích.  

Dle údajů, se kterými pracují, je možné je rozdělit na několik typů.  

2.1. Lokalizace na základě IP adresy 

V globální síti mají všechny stanice svou adresu (32bitovou), která je identifikuje. Rozdělování IP 

adres zastřešuje organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Ta je zastoupena 

v jednotlivých částech světa tzv. RIR (Regional Internet Registry). Pro Evropu a blízký východ je to 

RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre). Dalším dělením se dostaneme ke 

společnostem, které komunikují přímo se zákazníky v jednotlivých zemích1
. Tyto společnosti 

rozdělují rozsahy IP adres lokálním poskytovatelům internetového připojení a ty pak jednotlivým 

zákazníkům. Každá ze společností si samozřejmě vede databáze se záznamy, komu byla ta či ona 

IP adresa přidělena. Nejznámější volně dostupné databáze jsou Whois a GeoIP (nabízí zdarma jen 

databázi na úrovni státu). [5] [6] 

2.2. GeoIP 

Geolokační služba GeoIP je vyvíjena a spravována americkou firmou MaxMind, která se zároveň 

stará i o plnění a ověřování stejnojmenné databáze. Princip této služby je jednoduchý. Uživatel 

nebo firemní zákazník si za příslušný poplatek zakoupí databázi, kde jsou - jednoduše řečeno - 

uloženy geografické polohy rozličných IP adres. Pochopitelně databáze neobsahuje seznam všech 

existujících IP adres a jejich pozic, ale je logicky členěna podle zeměpisných oblastí 

s odpovídajícími bloky adres. Toto opatření nejen urychluje vyhledávání, ale i zmenšuje velikost 

výsledné databáze. 

 Zakoupená databáze se může například propojit s internetovými stránkami a za pomoci 

vyhledávacího skriptu či programu zjišťovat, z jakého místa se daný uživatel připojil. Například 

zákazníkovi z Německa přistupujícímu na e-shop, který využívá služby GeoIP, se automaticky 

přepnou stránky do německého jazyka a zároveň bude mít nastaveny ceny produktů v eurech.  

Hlavním problémem této metody je důvěryhodnost dat. Většina dat je totiž získána z formulářů, 

které musí uživatel vyplnit při různých registracích. Protože určité procento z takto získaných dat 

nemusí být pravdivé, musí je před samotným uloženým do GeoIP databáze firma MaxMind ještě 

                                                           
1
 Seznam pro ČR je možno nalézt na stránkách https://www.ripe.net/membership/indices/CZ.html 
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ověřit. MaxMind udává přesnost své databáze 99,8% na úrovni země, 90% na úrovni státu a 80% 

na úrovni města, kdy hledaný cíl leží v okruhu 40km.   

Naopak velkou výhodou je rychlá odezva na dotaz o zjištění polohy a také pravidelná aktualizace 

databáze. U vyšších verzí je prováděna aktualizace týdně s tím, že průměrně je 1 až 2% databáze 

změněno či opraveno. [5] 

 Přesnost a strukturu získaných údajů při určování polohy uzlu (IP adresa 217.197.156.12) 

nacházejícím se ve městě Kroměříž je možno vidět v tabulce níže. 

 

Tab.  2.1 Odhad polohy metodou GeoIP 

Typ databáze 
Země Region 

Město 
Souřadnice 

ISP 
Kód Název Kód Název Délka Šířka 

Dostupná za 
poplatek 

CZ 
Czech 

Republic 
90 

Zlínský 
kraj 

Kvasice 49.2397 17.4710 
NWT 

a.s. Volně 
dostupná 

CZ 
Czech 

Republic 
90 

Zlínský 
kraj 

Zdounky 49.2293 17.3142 

 

Poloha hledaného počítače byla určena placenou databází (GeoIP City, první řádek) do města 

Kvasice, které se nachází asi 8km od jeho skutečné fyzické polohy. V případě použití volně 

dostupné databáze s názvem  GeoLite City byla určené pozice město Zdounky. Nepřesnost od 

fyzické polohy byla cca 11km. Ostatní získané údaje byly správné.  

2.3. Lokalizace na základě systému DNS 

Nejprve bude vhodné krátce si zopakovat, co se pod zkratkou DNS (Domain Name System) skrývá. 

Zjednodušeně lze říci, že DNS je skupina serverů, která slouží pro překlad IP adres (IPv4 -

77.75.73.138, IPv6 - 2a02:598:2:0:0:0:0:109) na lépe zapamatovatelné doménové názvy (IPv4 – 

mapy.seznam.cz, IPv6 – ipv6.mapy.seznam.cz) a naopak. Princip je znázorněn na obrázku níže, kde 

uživatel zadal do svého prohlížeče adresu www.mapy.seznam.cz. 
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Uživatel
Lokální DNS 

server

Root DNS server –  [A-M].root-servers.net

DNS server delegující TLD 

doménu .cz

b.ns.nic.cz. [194.0.13.1]

DNS server delegující doménu 
seznam.cz

ms.seznam.cz. [77.75.77.77]

www.mapy.seznam.cz

77.7573.138

1

2

3

4

5

mapy.seznam.cz?

F.root-servers.net

TLD (Top-level domain)

Odpověď získána za 52ms

19ms

22ms

11ms

 

Obr. 2.1 Princip DNS 

 

Kromě IPv4 adresy (popř. doménového jména) mohou DNS servery vrátit i další užitečné 

informace. Jedná se například o záznamy typu (v závorkách je uvedena odpověď pro 

www.seznam.cz, aplikací nslookup ve Windows) [7] [8]: 

· A (address record)  

Zde se uvádí již zmíněná IPv4 adresa. Pro náš příklad  - 77.75.76.3. 

· AAAA (IPv6 address record) 

Zde se uvádí IPv6 adresa. Pro náš příklad odpověď není. Společnost Seznam.cz, a.s. na 

této adrese IPv6 nepodporuje. 

· CNAME (canonical name record)  

Zde se uvádí další možné názvy pro stejnou doménu. V našem případě není hodnota 

uvedena. 

· MX (mail exchange record) 

Uvádí doménový název poštovního serveru, na který se doručuje pošta určená pro danou 

doménu. V případě, že je zde těchto záznamů více, existují záložní poštovní servery. Ty 

jsou rozlišeny prioritou – největší číslo u názvu = nejmenší priorita.  

Pro náš případ 60 pro mx60.seznam.cz, 50 pro mx50.seznam.cz. 

· NS (Authoritative name server) 

Záznam udává doménové jméno DNS serveru, kde jsou informace o doménách, a to buď 

ve formě IP adresy náležící k danému doménovému jménu, nebo jako odkaz na jiný 

doménový server. Pro náš případ: ns.seznam.cz., ms.seznam.cz. 
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· Další záznamy jsou například TXT (volitelná poznámka), SOA (informace v ní se využívají 

v zónových přesunech mezi DNS servery), DNSKEY (tento klíč se využívá u asymetrického 

šifrování DNS záznamů - uživatel tak pozná, zda odpověď DNS serveru je, nebo není 

oprávněná) a další. [9] 

 

Nejdůležitější záznam pro tuto práci je skryt pod položkou LOC2
 (LOC Records). Tento záznam 

poskytuje informace o poloze domény. Následuje příklad s doménou myvideostore.com. Musí se 

použít linuxová aplikace dig (nslookup totiž nepodporuje záznamy LOC [8]). V příkazovém řádku se 

napíše příkaz dig LOC myvideostore.com.  

 

Odpověď bude ve formátu <název domény> <TTL
3
> <class> LOC ( d1 [m1 [s1]] {"N"|"S"} d2 [m2 

[s2]] {"E"|"W"} alt["m"] [siz["m"] [hp["m"] [vp[„m“]]]]). Kde jednotlivé symboly označují [10] : 

Tab.  2.2 Proměnné v odpovědi DNS LOC 

Proměnná Hodnota Popis 

d1 [0 až 90] zeměpisná šířka - stupně 

d2 [0 až 180] zeměpisná délka - stupně 

m1,m2 [0 až 59] minuty šířka / délka 

s1, s2 [0 až 59.999] sekundy šířka / délka 

alt 
[-100000.00 až 

42849672.95] 
nadmořská výška v metrech 

siz, hp, vp [0 až 90000000.00] 
velikost elipsoidu (size) a jeho 

rozptyl (horizontal, vertical precision) v metrech 

 

V příkazovém řádku se tedy objeví tyto údaje. Viz obrázek 2.2. V programu Wireshark je tento 

dotaz zachycen a zobrazen na obrázku 2.3. 

 

 

Obr. 2.2 DNS LOC záznam 

                                                           
2
 Záznam LOC obsahuje informaci o zeměpisné šířce, délce a nadmořské výšce ve formátu souřadnicového 

systému WGS84 - kartézská soustava souřadnic s počátkem v těžišti Země, kde osa z je identická s osou 

rotace Země a osy x, y leží v rovině rovníku.  [40] 
3
 TTL (Time To Live) je čas v sekundách, který udává, jak dlouho bude DNS informace uložena v paměti 

(cache) serveru/uzlu. Větší hodnota snižuje zátěž v síti, ale zároveň snižuje aktuálnost informace.   
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Obr. 2.3 DNS dotaz/odpověď (DNS QUERY/DNS QUERY RESPONSE) zachycené v programu Wireshark 

 

Výhody a nevýhody jsou obdobné jako u ostatních metod používajících databáze. Nejdůležitějším 

prvkem je zde opět důvěryhodnost a aktuálnost databází. Bohužel tyto záznamy, které se začaly 

používat okolo roku 1997, se např. z bezpečnostních důvodů nerozšířily do takové míry, aby bylo 

možno přesně určovat větší množství stanic.  

2.4. Lokalizace na základě Wi-Fi sítě 

V roce 2010 se objevila velká aféra společnosti Google, která při mapování území pro službu 

Google Street View sbírala informace o bezdrátových sítích. I přes počáteční problémy se této 

společnosti podařilo vytvořit obrovskou databázi bezdrátových bodů (MAC
4
 adres a SSID) spolu 

s jejich pozicí. Tato databáze je neustále doplňována pomocí „chytrých“ telefonů se systémem 

Android. Tyto zmiňované telefony v pravidelných intervalech zkoumají své okolí a poté odesílají 

data o umístění a síle signálu dostupných Wi-Fi sítí spolu i s unikátním identifikátorem telefonu 

a svou polohou, určenou např. GPS modulem v telefonu. Databáze je také schopna sama opravit 

případné nepřesnosti, které vznikly např. přestěhováním směrovače. Oprava je uskutečněna, když 

je MAC adresa směrovače několikrát zaznamenána na jiném místě. [11] [12] 

 

                                                           
4
  Je jedinečný (Ethernet - 48bit) identifikátor síťového zařízení (NIC), který používají protokoly na spojové 

vrstvě (model ISO/OSI) 
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Tuto databázi je možno využít pro lokalizaci jednotlivých stanic. Například pokud budeme chtít 

zjistit polohu uživatelů, připojujících se na naši internetovou stránku, stačí na ní umístit 

jednoduchý kód (programovací jazyk - JavaScript) a zavolat funkci  

navigator.geolocation.getCurrentPositio(). Té je předán jediný parametr, a to funkce, která je 

zavolána pro zjištění pozice, a které předáme objekt se zjištěnými informacemi o okolních Wi-Fi 

sítích. Uživateli se po připojení zobrazí v prohlížeči dotaz, zda chce informace potřebné k lokalizaci 

poskytnout. Po odsouhlasení je odeslán dotaz za pomoci protokolu HTTP - POST
5
 na adresu 

využívající zabezpečeného protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - 

https://www.google.com/loc/json ve  formátu JSON
6
 (JavaScript Object Notation) [12] [13] [14]: 

 

{"version": "1.1.0", 

"wifi_towers":  

[{"mac_address": "00-0e-2e-7d-7d-0e", 

"signal_strength": -49, 

"ssid": "default"}]} 

 

V požadavku je vidět název Wi-Fi sítě (tzv. SSID - Service Set Identifier) spolu s MAC adresou 

bezdrátového zařízení a síla signálu. Pokud kolem uživatele vysílá více Wi-Fi sítí odešlou se 

informace i o nich a výsledná pozice bude přesnější.  

Odpověď s výslednou pozicí má tvar: 

 

{"location": 
{ 
 "latitude":50.1001961, 
 "longitude":14.4228038, 
 "accuracy":150.0 
}, 
access_token":"2:Ta5Y_rSUZbO4rpJD:_FXkzUcxD1OWG-YM" 
}   

 

V odpovědi je obsažena informace o zeměpisné šířce/délce a přesnosti udávané v metrech. Dále 

je vidět i položka acces_token, která je tzv. identifikátor. Ten se používá při dalších dotazech na 

lokalizaci stejného uživatele. Odeslaný požadavek byl také zachycen v programu Wireshark a je 

zobrazen na následujícím obrázku. [12] 

 

                                                           
5
 POST odesílá uživatelská data na server. Používá se například při odesílání formuláře na web. Nevýhodou 

je to, že data předávaná metodou POST jsou obsažena v HTTP požadavku v textové podobě. 
6
 Realizován pomocí objektů, objekt je netříděná množina párů název:hodnota ve formátu: 

{string:hodnota,string:hodnota,…….} 
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Obr. 2.4 Odeslání požadavku lokalizace pomocí Wi-Fi na adresu http://www.google.com/loc/json 

 

Vypočtenou pozici si můžeme zobrazit pomocí služby google maps (viz obrázek níže). Vzhledem 

k tomu, že dosah Wi-Fi sítí je vcelku malý (ve městě 100 až 150 metrů), výsledná pozice je 

poměrně přesná. 

 

 

Obr. 2.5 Geolokace pomocí Wi-Fi sítí (http://maps.google.cz/) 
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3. Aktivní geolokační metody 

Tyto metody se na rozdíl od dříve popsaných odlišují tím, že aktivně provádějí měření v síti. 

Získaná data tedy neporovnávají s databází, ale pomocí složitých matematických vzorců a sady 

referenčních bodů vypočítávají pozici cíle (lokalizace jednoho bodu) nebo oblasti, ve které cílový 

uzel leží (lokalizace oblasti). V této kapitole se budeme zabývat metodami, které využívají hodnot 

zpoždění na linkách.  

Pro uvedení čtenáře do problematiky je vhodné nejprve vysvětlit, co to vlastně zpoždění je, co ho 

způsobuje a objasnit některé termíny, která se dále v textu vyskytují. 

3.1. Definice zpoždění a jeho druhy 

Zpoždění můžeme definovat jako čas, který uplyne od odeslání zprávy zdrojovým uzlem, až po její 

přijetí na uzlu cílovém. Můžeme jej rozdělit podle místa vzniku na zpoždění způsobené buď 

přenosem médiem, aktivními prvky, nebo zdrojovou/cílovou stanicí. [15] 

 

Přenosové zpoždění  

Toto zpoždění vznikne při přenosu světelného nebo elektrického signálu přes samotné médium.  

Jeho velikost je dána použitým médiem a samozřejmě také jeho délkou. Obecně lze poznamenat, 

že signál se šíří v optickém vlákně rychlostí 0,65*c, kde c je rychlost světla a 0,75*c v metalickém 

vedení. U vzdálenosti do 1000km je toto zpoždění zanedbatelné. V případě větších vzdáleností je 

nutno s tímto zpožděním počítat a zahrnout ho do výsledného výpočtu. [15]    

 

Zpoždění způsobené aktivními prvky v síti 

Během své cesty musí paket (přesněji datová jednotka) projít řadou aktivních prvků, které ho 

analyzují a pak dále rozhodnou, jakým směrem půjde. Každá tato operace (směrování) připočítá 

svůj díl k celkovému zpoždění.  

Paket přijde na aktivní prvek, a protože ten může zpracovat jen jednu datovou jednotku v čase, 

zařadí se do vstupní fronty a vyčkává na své zpracování.  Po vstupu paketu do 

směrovače/přepínače následuje jeho analýza a pomocí vnitřních procesů je vyslán na výstupní 

port. V případě zahlcení výstupní linky je opět zařazen do příslušné vyrovnávací paměti. Aby se 

proces urychlil, je využíváno například cíleného výběru pomocí kruhového algoritmu round robin, 

nebo pomocí prioritního zpracování. I přes sofistikované metody a techniky jaké tato zařízení 

nabízejí, ovlivňují výsledné zpoždění nejvíce. Pochopitelně také záleží na počtu zařízení, které 

paket po jeho cestě zpracují. [16]   
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Zpoždění způsobené zdrojovou/cílovou stanicí 

Dalším zpožděním, jež ovlivňuje výsledný čas, je to, které vznikne při zpracování a vyslání dat na 

cílové/zdrojové stanici. [17] [15] 

 

Zpoždění je možno také dále rozdělit na zpoždění: 

· Jednosměrné 

Čas mezi odesláním paketu zdrojem a jeho přijetí cílem. 

· Obousměrné (RTT - Round-trip delay time) 

Čas, který zahrnuje cestu paketu tam i zpět, a také jeho zpracování v cílové stanici. 

S tímto typem zpoždění pracují aktivní geolokační metody nejčastěji. Přesněji řečeno jen 

s jeho polovinou. Předpokládá tedy tzv. symetrické zpoždění, kdy doba přenosu k cíli je 

stejná jako doba od něj.  

Velkou výhodou je fakt, že cílová stanice odpovídá na měření automaticky, a tak není 

nutno, aby na ní běžel podpůrný program. 

3.2. Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) 

Tento protokol slouží k oznamování nestandardních situací v síti. Jedná se většinou o oznámení 

zdrojovému uzlu nebo směrovači, že při přenosu IP paketu nastala chyba. Tyto chyby vznikají 

například tím, že směrovač musel zrušit paket při překročení TTL7
, nebo nemá ve 

směrovací tabulce záznam o cílové síti, do které je paket směrován. [18] 

K určení oznamované chyby slouží dvě jednobajtová pole (Typ, Kód) v záhlaví ICMP paketu, které 

má vždy velikost 8 bajtů. V následující tabulce jsou vybrány jen některé typy ICMP paketu. [19] 

 

Tab.  3.1 Typy a kódy zpráv protokolu ICMP 

Typ 

(hrubé 
rozdělení) 

Kód 

(upřesňující 
rozdělení) 

Podrobnější popis 

0 0 odpověď na požadavek o odezvu (echo reply) 
 

3 

cílový uzel není dostupný (destination unreachable) 

3 nedosažitelný port - UDP (port unreachable) 

4 
nutná fragmentace paketu, ale není povolena 

(Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set) 

5 směrování selhalo (source route failed) 

8 0 požadavek na odezvu (echo request) 

11 

časovač vypršel (Time Exceeded) 

0 překročena hodnota TTL – generováno směrovačem 

1 
nepodaří se znovu sestavit paket, např. chybí některý z fragmentů – 

generováno uzlem 

                                                           
7
 TTL (Time To Live) je osmibitová část IPv4 hlavičky udávající tzv. životnost paketu. Při každém skoku je 

hodnota TTL snížena. Po jejím překročení se vygeneruje ICMP zpráva zdrojovému uzlu a paket je zahozen. 

Tímto mechanismem se brání nekonečnému cyklování paketů v síti.   
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Zprávy typu Echo reply (0) a Echo request (8) využívá síťová aplikace zvaná ping (Packet InterNet 

Groper). Tato aplikace slouží ke zjištění, zda je cílový uzel aktivní, a také zobrazí obousměrné 

zpoždění (RTT).  

3.3. Metody lokalizující cíl jako jeden bod 

Výsledkem práce těchto metod je získání pozice jednoho bodu - cíle. Jedná se například o metodu 

GeoPing nebo GeoTrack. 

 

3.3.1. GeoPing 

Metoda používá ke své činnosti tři druhy stanic. Jedná se o tzv. sondy (probe), jež provádí měření 

zpoždění. Dále orientační body (anglicky označované termínem landmarks
8
), u kterých známe 

jejich geografickou pozici. A jako poslední cílová stanice/uzel (target node), jejíž pozici hledáme. 

Obecný princip metody je založen na porovnávání měřených časů mezi sondami, orientačními 

body, cílovou stanicí a je zobrazen na obrázku 3.1. [20] 

Sondy získají pomocí ICMP dotazů (ping) hodnoty zpoždění mezi nimi a jednotlivými orientačními 

body. Ze změřených časů je sestaven tzv. vektor zpoždění (delay vector) – nazveme jej DVX, kde x 

je číslo orientačního bodu. Obdobný vektor zpoždění je sestaven také pro zpoždění mezi sondami 

a cílovým uzlem – DVC. Výsledné vektory DVX jsou poté porovnávány s vektorem DVC.    

Výsledné určení polohy počítá s faktem, že pokud jsou si změřená zpoždění podobná, je podobná 

i geografická poloha. Poloha cílové stanice je tedy určena polohou orientačního bodu, který má 

podobné hodnoty zpoždění ve vektoru zpoždění. 

Už z podstaty fungování této metody je zřejmé, že její přesnost bude silně ovlivněna výběrem 

a počtem orientačních bodů. Bohužel i přes velké množství těchto bodů se může geografická 

vzdálenost od cíle velmi lišit. Nikdy nelze totiž pokrýt všechny možnosti umístění cílového bodu. 

Nejpřesnějších výsledků lze dosáhnout rovnoměrným rozprostřením většího množství 

orientačních bodů. Jejich počet by měl být co největší a znalost pozice co nejpřesnější. Počet sond 

by měl být mezi 7 až 9, protože při tomto počtu pracuje metoda nejefektivněji. [21] [20] 

 

Vektory zpoždění pro příklad na obrázku 3.1 by mohly mít hodnoty uvedené v tabulce 3.2. DV1 je 

získán z prvního orientačního bodu – obr. 3. část 1, DV2 z druhého orientačního bodu – část 2, DVC 

ze sond k cíli – část 3. 

 

                                                           
8
 Jedná se o soustavu uzlů (bodů), u kterých je pozice známa přesně, nebo s určitou tolerancí. Přesnost polohy těchto 

bodů je důležitým činitelem při získávání pozice cíle. Obecně platí, že čím přesnější je jejich pozice, tím přesnější je 

získaná pozice cíle. 
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Tab.  3.2 Vektory zpoždění 

 
Sonda 1 

[ms] 

Sonda 2 

[ms] 

Sonda 3 

[ms] 

Sonda 4 

[ms] 

DV1 89 101 130 121 

DV2 135 136 35 38 

DVC 90 99 135 122 
 

 

Hodnoty DV1 a DVC jsou podobné, proto je výsledná pozice určena dle prvního orientačního bodu. 

(obr. 3.1 část 1). 
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Obr. 3.1 Obecný princip metody GeoPing 

 

3.3.2. GeoTrack 

Tato metoda využívá aplikaci zvanou traceroute. Tato aplikace pracuje tak, že odesílá pakety – 

ICMP (kód 0, typ 0) dotazy s postupně se zvyšující dobou životnosti - TTL. Její princip je vidět na 

obrázku níže.  

Nejdříve jsou odeslány tři pakety s hodnotou TTL=1 na cílovou IP adresu. Pak se hodnota TTL zvýší 

na TTL=2 a znovu se odešlou tři pakety. Směrovač, na který pakety přijdou, sníží hodnotu TTL 

o jedna. Pak analyzuje IP hlavičku, je-li je TTL=0, odešle ICMP odpověď (kód 10, typ 0) směrem ke 
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zdroji. Na obrázku 3.2 jsou řádky se zdroji označeny černou barvou, a je také vidět, jak se aplikace 

dotazuje na doménová jména směrovačů9
 pomocí reverzních DNS dotazů (červená šipka). Pomocí 

této aplikace lze tedy „objevit a kontaktovat“ všechny směrovače, které se nacházejí na cestě 

k cílové adrese a zjistit jejich doménová jména.   

Právě tato doménová jména využívá metoda GeoTrack k získání pozice hledaného uzlu. 

V doménových jménech jsou často uloženy informace, které nám polohu cíle pomohou určit.  

Jedná se například o mezinárodní číslo země, poštovní směrovací číslo nebo kód města. Tyto 

informace jsou poskytnuty od vlastníka směrovače. Většinou jde o lokální poskytovatele internetu 

a informace slouží většinou pro jeho administraci. [22] [21] 

Pokud doménové jméno směrovače poskytne určitou geografickou informaci, je směrovač 

metodou GeoTrack označen jako použitelný (recognizable). Pozice posledního použitelného 

směrovače na cestě k cíli určuje zároveň i pozici cíle.   

      

 

Obr. 3.2 Výpis z programu Traceroute 

 

Nevýhod této metody je hned několik: 

· Informace obsažené v doménovém jméně nemají jednotný standard. Např. firma UPC 

Česká republika, a.s. pojmenovává své směrovače číselným kódem, který reprezentuje 

přesnější pozici a zkratkou města, ve kterém se daný směrovač nachází. Ve směrovačích 

provozujících firmou NWT a.s. se objevuje celé jméno města.    

· Poslední použitelný směrovač může být od skutečné pozice cíle velmi vzdálen. 

· Informace o pozici směrovače nemusí být pravdivá 

 

                                                           
9
 Přesněji je doménové jméno přiřazeno na rozhraní směrovače (IP adrese) a ne celému směrovači. 
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Jako zjednodušená ukázka metody GeoTrack může sloužit zadání příkazu tracert na adresu 

www.zyvideostore.com. Poslední směrovač před cílovým uzlem má jméno – INGRAM-

ENTE.car2.Nashville1.Level3.net. Z názvu je patrné, že se nachází ve městě Nashville, stejně jako 

hledaná pozice hledaného serveru. Tato skutečnost byla ověřena emailovým dotazem. V tomto 

případě by se tedy metoda osvědčila. 

3.4. Metody lokalizující oblast výskytu cíle 

Tyto metody se od dříve popsaných liší v tom, že výsledkem jejich práce je vymezení oblasti, ve 

které cílová stanice s největší pravděpodobností leží. Jedná se například o metody CBG 

(Constraint-Based Geolocation), TBG (Topology-based Geolocation) nebo Octant (samostatně 

popsán v kapitole 4).  

Základním kamenem těchto metod je měření zpoždění mezi orientačním bodem a cílem. Výsledný 

čas je přepočítán na geografickou vzdálenost. Zde je nutno poznamenat, že každá z metod 

přistupuje k této problematice trochu odlišně. Některé si přepočet „zjednodušují“, a tak výsledná 

pozice není příliš přesně odhadnuta (např. metoda CBG, která používá na výpočet tzv. „best line“ 

pouze lineární funkce).  

Pokud označíme získanou geografickou vzdálenost jako d, pak se poloha cílové stanice nachází 

v množině bodů, které leží ve stejné vzdálenosti d od pevně daného bodu. Tento pevný bod 

představuje orientační bod, ze kterého bylo měření prováděno. V geometrickém zobrazení se 

jedná o kružnici.  

Je očividné, že získat pozici cílového bodu nelze, pokud jsou známy jen hodnoty z měření pouze 

z jednoho orientačního bodu. V praxi se používá i přes 90 orientačních bodů, z nichž se získává 

zpoždění k cíli. Následně je sestavena množina kružnic a z jejich průniků je sestavena spojitá 

oblast, ve které se cílový uzel nachází. [22] 

  

3.4.1. CBG (Constraint-Based Geolocation) 

Metoda CBG využívá ke své činnosti jen orientačních bodů, u nichž je pozice známa. Každý 

z orientačních bodů změří zpoždění k cíli a pomocí koeficientu r toto zpoždění vynásobí, a tím 

vytvoří množinu bodů, které představují polohu cílového uzlu. Geometricky lze tuto hranici 

vyjádřit kružnicí, na které leží polohy cílového bodu, se středem v aktuálním orientačním bodu. 

Následně se provede tzv. multiraterace (obdobně jako v systému GPS) a je určena oblast, ve které 

se cílový uzel s největší pravděpodobností nachází. [23] 

Ač se postup v předchozím textu může jevit jako jednoduchý, v praxi tomu tak není. Proto bude 

v následujícím textu rozepsáno získání koeficientu r a popsán mechanismu multiraterace. [20] 
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Nalezení koeficientu r  

V ideální síti, kde existují jen přímá propojení, by se hodnota r rovnala 2/3 rychlosti světla. Což 

odpovídá rychlosti šíření signálu v optickém vlákně. V reálných sítích je nutno předpokládat řadu 

problémů. Počínaje nepřímým směrováním, zpožděním na směrovačích a konče zahlcenými 

linkami. Vlivem těchto událostí, které „putující paket zpomalí“, se musí hodnota r nějakým 

způsobem upravit, aby bylo možno zjistit odpovídající závislost geografické vzdálenosti na 

zpoždění. Děje se tak na základě mechanismu, který bychom mohli nazvat kalibrování orientačních 

uzlů. [20] [23] 

 

· Kalibrace orientačních bodů 

Každý orientační bod změří zpoždění k ostatním orientačním bodům. Těmto hodnotám 

posléze přiřadí i vzdálenosti k těmto bodům a vloží je do grafu, kde osa x vyjadřuje 

vzdálenost a osa y zpoždění. (Pozn. poloha všech orientačních bodů je známa.) 

Pro získání odpovídajícího poměru je nutno nalézt takové řešení, které nejlépe vystihuje 

poměr mezi zpožděním a vzdáleností akceptovatelnou všemi orientačními body. Řešení 

představuje přímka, nad kterou se nacházejí všechny hodnoty zpoždění k ostatním 

orientačním bodům. Tato přímka se nazývá best line a představuje hodnoty koeficientu r. 

[20] [23] 

(Pozn. Lineární řešení metody CBG – přímku nahrazuje metoda Octant komplexním 

řešením. Přímka je nahrazena funkcí, která se skládá z dílčích jednoduchých funkcí 

navazujících na sebe ve styčných bodech. Viz kapitola 4).     

 

Po získání koeficientu r je pak možno přeměnit zpoždění, naměřené jednotlivými orientačními 

body k cílovému bodu, na hranice omezení. Hranice omezení jsou reprezentovány kružnicemi, jež 

udávají možnou polohu cíle. Bližší určení oblasti výskytu cíle se pak určuje pomocí mechanismu 

multiraterace. [20] 

 

Multiraterace 

Multiraterace je mechanismus, který, jak již bylo řečeno, umožnuje nalezení neznámého bodu na 

základě času a vzdálenosti, kterou signál putuje od cíle k bodům se známou polohou. V našem 

případě jsou to orientační body, z nichž má každý vytvořenu hranici omezení. Výsledkem je 

nalezení oblasti, ve které leží cílový uzel. Princip je znázorněn na obrázku níže.  
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Obr. 3.3 Metoda CBG 

 

Na obrázku 3.3 je vidět určení oblasti, ve které cíl nejpravděpodobněji leží. Možným řešením, jak 

z této oblasti získat cílový bod, je vyjádřit si ji jako mnohoúhelník s vrcholy v bodech, ve kterých se 

protínají jednotlivé kružnice (hranice omezení) a určit jeho těžiště. 

 

3.4.2. Speed of Internet (SOI) 

Metoda SOI je velmi podobná předešlé metodě CBG. Fungují v ní obdobné principy, jako je 

například multiraterace. Liší se ve vytváření tzv. best line, která se využívá při přepočtu vzdálenosti 

ze zpoždění.  

Autorům této metody se podařilo změřit, a poté i ověřit, že s velkou pravděpodobností (80 %) je 

vzdálenost mezi stanicemi taková, jakoby data putovala linkou 4/9 rychlosti světla. Pro zbylých 

20 % použili poměr 2/9 rychlosti světla. Místo složitého vypočítávání poměru zpoždění - 

vzdálenost tedy stanovuje metoda SOI pevný poměr. [20] 

Oproti metodě CBG tedy SOI nemusí měřit zpoždění mezi orientačními body. Hranice omezení 

vytvoří jen na základě přepočtu zpoždění na vzdálenost s koeficientem 4/9 rychlosti světla.                   

I s tímto pevným poměrem pracuje s podobnou přesností jako složitější metoda CBG. [24] 

 

3.4.3. GeoWeight 

Metoda GeoWeight vychází z metody CBG. Podobně jako CBG tedy vytváří hranice omezení 

a pomocí mechanismu multiraterace určuje oblast, kde se cíl s největší pravděpodobností nachází. 

Největší změnou je tvorba hranic omezení. Metoda GeoWeight rozdělí získané zpoždění mezi 

orientačním bodem a cílem na stejně veliké úseky a přiřadí jim váhy. Velikost těchto váhových 

koeficientů určuje, s jakou pravděpodobností se cílový bod nachází v daném úseku. Čím je větší 
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hodnota váhy, tím je pravděpodobnější, že se zde cíl nachází. Měřením z více orientačních uzlů se 

získá řada překrývajících se kružnic. Metoda GeoWeight sečte hodnoty vah jednotlivých úseků 

a oblast s největší vahou je určena jako nejpravděpodobnější oblast výskytu cíle. [25] 

Princip metody GeoWeight s třemi orientačními body (L1, L2, L3) a cílem je zobrazen na obrázku 

3.4.    

 

Tab.  3.3 Příklad váhové tabulky metody GeoWeight 

Orientační 
bod 

Velikost 

zpoždění [ms] 
0-250[km] 250-500[km] 500-750[km] 750-1000[km] 

L1 100 0 0 0,2 0,8 

L2 35 0,2 0,2 0,2 0 

L3 15 0,7 0,6 0,1 0 

 

V tabulce 3.3 jsou uvedeny velikosti naměřených zpoždění z jednotlivých uzlů k cíli, a také úseky 

vzdáleností. Pro každý úsek je vypočítána váha a přiřazena aktuálnímu uzlu. Její velikost obecně 

vyjadřuj, jak moc je daný úsek důvěryhodný pro označení cílového bodu. Například u měření 

z uzlu L1 je vidět, že nejpravděpodobněji leží cíl v jeho posledním úseku (750-1000km). Výsledné 

určení oblasti polohy cíle je nakonec zjištěno součtem vah jednotlivých úseků. Na obrázku 3.4 jsou 

to úseky L1 -0,8; L2- 0,7 ; L3 – 0,6. Součet vah je nejvyšší – 2,1 a oblast (mnohoúhelník) je 

vyznačena červenými body.  
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Obr. 3.4 Obecný princip metody GeoWeight 
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3.5. Omezení aktivních geolokační metod 

Ač se oblast týkající se geolokace neustále vyvíjí, pořád naráží na řadu překážek, které její přesnost 

silně omezují. V následujícím textu jsou tyto problémy popsány. 

 

· Proměnlivé zpoždění v sítích 

Globální síť je složena z různých přenosových technologií a záložních spojů, a proto není 

možno garantovat stejnou rychlost přenosu, a tudíž i zpoždění. Úsek, kde je velikost 

zpoždění ovlivněna nejzásadněji nazýváme „poslední míle“. 

Poslední míle je termín pro označení připojení uživatele (stanice) do přenosové sítě. Tyto 

linky spojují „domácí uživatele“ s jejich poskytovatelem (ISP - Internet service provider). 

Jedná se většinou o spojení přes Wi-Fi, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) nebo 

kabelovým spojem. Většinou jde o linky, o jejichž kapacitu se dělí několik uživatelů 

současně. Některé geolokační metody se tímto problémem vypořádají tak, že změří 

zpoždění jen po poslední směrovač v přenosové síti. [17] 

 

· Nepřímé směrování 

Paket během své „cesty“ projde přes řadu směrovačů, které podle zadaných parametrů 

rozhodnou, na které rozhraní směrovače paket odešlou. Tato skutečnost vlastně ovlivní 

budoucí cestu paketu. Směrovače se rozhodují na základě tzv. metriky linek, zatížení linek 

nebo dalších parametrů, které mohou být nastaveny manuálně nebo automaticky. Paket 

tak při měření zpoždění (ping) nemusí putovat stejnou cestou zpět. To ovlivní i výsledné 

zpoždění.  

Proč vlastně paket mění svou cestu? Odpovědí může být hned několik. Jednou z nich je, že 

linka mezi směrovači, pojmenovanými například A a B, se rozpadne. Směrovač A 

informuje nebo je informován o rozpadu spojení na lince (v případě použití protokolu 

OSPF [Open Shortest Path First] zprávou LSA [Link-state advertisement])a začne odesílat 

pakety určené směrovači B na záložní rozhraní. Další možností, proč je paket směrován 

jinou cestou, je například zahlcení linky, kdy linka je přetížena velkým datovým provozem 

o vyšší prioritě, než má geolokačními metodami využívaný protokol ICMP (Internet Control 

Message Protocol). Většinou je priorita protokolu ICMP nastavena na nižší úroveň, aby 

neovlivňovala jiné toky dat. [16]  

Nepřímé směrování je u pokročilých geolokačních metod ošetřeno tzv. kalibrací 

orientačních bodů - (metoda CBG, Octant apod.).  
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· Skrytí stanice - NAT 

S rozvíjejícím se Internetem, jako globální sítě, se zásoby IP adres zmenšují. Blížící se čas 

jejich úplného vyčerpání měla zastavit služba „překlad síťových adres“, známá spíše pod 

zkratkou NAT (Network Address Translation). Zmenšování počtu IP adres sice služba 

pomohla, ale zároveň tím byla snížena i přesnost  geolokalizace. Důsledkem NAT (přesněji 

PAT [port address translation]) je totiž „skrytí“ několika stanic pod jednu veřejnou IP 

adresu. Lokalizace „skryté“ stanice je v tomto okamžiku tedy nemožná. Každý pokus o její 

lokalizaci skončí na zjištění polohy hraničního směrovače (ten je většinou majetkem ISP). 

Jedinou skutečnost, kterou v tomto případě můžeme využít a zároveň předpokládat je to, 

že ve většině případů se „skryté“ stanice nachází nedaleko hraničního směrovače. 

V budoucnu bude tento problém eliminován adresami typu IPv6, kdy bude mít každá 

stanice svou veřejnou IP adresu (nebo více). Objevuje se ovšem otázka s rozdělováním 

IPv6 adres a jejich následný záznam v databázi. Adres bude totiž obrovské množství (2128
) 

a udržovat tuto databázi asi nebude možné. Prakticky nebude možné využívat reverzní 

DNS pro IPv6, která vyplývá především z velkého množství IPv6 adres u jedné stanice, 

přičemž tyto adresy jsou navíc v čase proměnné.  [18] 

 

· IP – VPN (Virtual private network), Proxy server apod. 

V okamžiku, kdy uživatel bude připojen do sítě pomocí VPN nebo pomocí některého 

veřejného/privátního proxy serveru, bude jeho přesná lokalizace nemožná. Uživatel totiž 

nebude vystupovat pod svojí IP adresou, ale bude mít IP adresu sítě, do které bude přes 

zmiňované VPN připojen. Ta může být ovšem vzdálena od jeho pozice i přes půl světa. 

 

·  Zákaz cílové stanice „odpovídat“ na ICMP dotazy 

Jedná se o situaci, kdy administrátor stanice (serveru) zakáže z bezpečnostních důvodů 

odpovídat na ICMP dotazy. Nebude tak možné zjistit zpoždění k dané stanici a pokus o její 

lokalizaci selže.  
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4. Geolokační metoda Octant 

Metoda Octant představuje komplexní celek principů a postupů, které umožňují nalézt 

ohraničenou oblast nejpravděpodobnější polohy cílové stanice. Na dalších řádcích budou 

postupně vysvětleny a představeny všechny tyto postupy a vylepšení, které se podílejí na co 

největší přesnosti této metody.  

Dříve popsané metody využívaly ke své práci jen tzv. pozitivní informace (positive information), 

což jsou informace ohraničující místo, kde cíl s největší pravděpodobností leží. Jedná se většinou 

o kružnici se středem v orientačním bodě a poloměrem, který je získán převodem změřeného 

zpoždění od orientačního bodu k cíli, na reálnou geografickou vzdálenost. Poloměr kružnice určuje 

hranici, za kterou se už cíl nenachází. Octant, mimo pozitivních informací, využívá i tzv. negativní 

informace (negative information). Negativní informace udávají oblast, obvykle kružnici, ve které cíl 

neleží. [22] 

Obrovskou výhodou metody Octant je jeho modifikovatelnost. K vytvoření pozitivních nebo 

negativních informací může být využita, mimo zpoždění, i celá řada doplňujících mechanismů. 

Například pomocí databáze Whois se upřesní oblast, kde by se cílový bod mohl nacházet nebo 

pomocí geografických a demografických dat (oceán, neobydlené oblasti) se vyloučí místo, kde 

s vysokou pravděpodobností není. 

Octant využívá kombinací těchto informací k vytvoření tzv. hranic omezení (constraint). Jak je 

patrné z obrázku níže, hranice omezení (kružnice s poloměry RP, RN) ohraničují oblasti výskytu cíle 

- zpravidla platí, že cíl nemůže být dále než je poloměr RP a blíže než poloměr RN. [22] 

 

RP

RN

Orientační bod

Oblast, ve které se 
nachází cílová pozice

 hranice omezení 
získaná z poz. 

informací

 hranice omezení 
získaná z neg. 

informací
 

Obr. 4.1 Hranice vzdáleností pro primární orientační bod 

 

Obvykle jsou hranice omezení získány prostřednictvím převodu zpoždění na reálnou vzdálenost 

od množiny orientačních bodů, jejichž pozice jsou alespoň částečně známy, k cíli. Podle přesnosti 

polohy orientačních bodů je můžeme rozdělit: 
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· Primární orientační body (primary landmarks) 

Pozice těchto bodů je známa s nejvyšší přesností, a proto její vliv na konečný výpočet 

hranic omezení bude minimální. Pozice je určena například pomocí systému GPS (Global 

Positioning System) nebo převedením adresy na zeměpisné souřadnice. Obě hranice 

omezení pro primární orientační bod jsou zobrazeny na obrázku 4.1. 

 

· Sekundární orientační body (secondary landmarks) 

Pozice těchto bodů je známa jen přibližně a je vyjádřena ohraničenou oblastí. Jejich 

přesná poloha musí být určena libovolnou geolokalizační metodou jako takovou, kdy je 

poloha sekundárního orientačního bodu vlastně hledaným cílem. [22] 

 

Octant, na rozdíl od ostatních metod, může pracovat jak s primárními orientačními body, tak i se 

sekundárními. V případě použití prvně jmenovaných je z měření zpoždění v síti získáno mezikruží 

se středem v orientačním bodě, ze kterého měření vycházelo a poloměry RP a RN.  

U sekundárních orientačních bodů je situace složitější. Příkladem sekundárních orientačních bodů 

mohou být směrovače, které se nachází na cestě k cílové stanici. Poloha každého z nich je 

metodou Octant určena, a tak si každý z těchto směrovačů může vytvořit své hranice omezení. 

Zvýší se tím počet orientačních bodů, a tudíž i celková přesnost v odhadu oblasti výskytu cíle. [22] 

 

4.1. Přepočet zpoždění na vzdálenost 

V předchozím textu je jen obecně vysvětleno k čemu se hranice omezení používá a jak se vytváří. 

Protože se však jedná o jednu z klíčových vlastností metody Octant, bude podrobně popsána 

v této kapitole. 

K vytvoření hranic omezení je nutno převést hodnoty změřeného zpoždění na reálnou vzdálenost. 

Nejjednodušším řešením by bylo předpokládat, že rychlost šíření signálu je rovna  rychlosti 

světla a nezapočítávat jakékoliv přidané zpoždění (jako je např. zpoždění při zpracování nebo 

zvýšené zpoždění způsobené zatížením linky). Tento způsob, ač výpočetně nejrychlejší, se v praxi 

ukázal jako nepřesný (podle výsledků uvedených v práci autorů metody Octant). [22]  

 

Ačkoliv by metoda Octant mohla pracovat i tímto způsobem, častěji se volí postup, při kterém je 

přidané zpoždění zahrnuto do výpočtu. Získaná cílová pozice bude poté daleko přesnější - přesněji 

řečeno výsledná oblast umístění cíle bude menší. Pro názornost jsou jednotlivé kroky pro získání 

vzdálenosti ze zpoždění rozepsány. [22] 
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Postup vytváření hranic omezení metodou Octant je následující: 

· Každý orientační bod odešle po svém spuštění ICMP zprávu (ping) k ostatním orientačním 

bodům a spolu s odpovědí od každého z nich získá i velikost zpoždění k němu. Získané 

hodnoty si uloží do tabulky (correlation table).  

Uložené hodnoty poté v pravidelných intervalech aktualizuje opětovným odesíláním ICMP 

zpráv. Pomocí těchto aktualizací je metoda Octant schopna pružně reagovat na změny 

zpoždění při mimořádných událostech v sítí (např. aktivace záložní cesty apod.). 

  

· K jednotlivým hodnotám zpoždění v tabulce si každý orientační bod přiřadí vzdálenost 

k tomu orientačnímu bodu, od kterého toto zpoždění získal. Což je možné, protože poloha 

orientačních bodů je známa. Vznikne graf podobný tomu na obrázku 4.2 (zatím bez 

komplexní obálky).  

Dalším cílem je získání poměru zpoždění-vzdálenost, pomocí kterého bude orientační bod 

schopen přepočítat získané hodnoty zpoždění k hledanému cíli na reálnou geografickou 

vzdálenost a tím vlastně získat hranice omezení.  

Tento poměr se získá vytvořením tzv. komplexní obálky, jež obklopí všechny body (na 

obrázku 4.2 znázorněna černou čarou). Například když orientační bod změří zpoždění k cíli 

50ms, může určit, že hledaný cíl se od něj nenachází blíž než 2500 km (spodní strana 

obálky) a dál než 4000 km (vrchní strana obálky). První hodnota udává poloměr vnitřní 

(RN) a druhá vnější kružnice (RP). Pokud obě kružnice spojíme dohromady, vytvoří se 

mezikruží, které vytvoří tzv. hranici omezení (obrázek 4.1). 

Všechny body (obr. 4.2) jsou omezené z levé strany čárkovanou přímkou představující 

hranici tvořenou jen zpožděním, způsobeným šířením signálu ve vlákně (přibližně   

rychlosti světla). Z dřívějšího textu už je známo, že tato přímka by mohla také posloužit 

k získání pozitivních hranic omezení (poloměr RP). Kvůli nízké přesnosti se ale nepoužívá.  

[22] 
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Obr. 4.2 Graf zpoždění a vzdálenosti 

 

Algoritmus pro výpočet komplexní obálky není v práci A Comprehensive Framework for the 

Geolocalization of Internet Hosts ( [22]) přesněji zmíněn. Bude tedy využito tzv. směrnic 

přímek. 

 

Nejprve je vhodné připomenout si, co jsou to již zmiňované směrnice neboli směrnicová 

rovnice přímky, která se bude při výpočtu komplexní obálky používat. 

Směrnicová rovnice přímky 

Množina všech bodů X[x, y], jejichž souřadnice vyhovují rovnici  

 Î (4.5) 

je přímka, která je různoběžná s osou y. Tato rovnice se nazývá směrnicová rovnice přímky. 

Koeficient k označujeme jako směrnice přímky a je definován 

 . (4.6) 

Kde  je úhel, který svírá přímka s kladným směrem osy x. Koeficient q udává úsek, který přímka 

vytíná na ose y. [26] 

Směrnice k nám vyjadřuje velikost odchylky od osy x. 
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Obr. 4.3 Grafické zobrazení směrnice přímky 

 

Postup při výpočtu komplexní obálky je tedy následující (nejprve pro dolní hranici): 

· Máme řadu bodů o souřadnicích:  A (2,4), B (6,4), C (8,18) a D (12,10). 

· Nejdříve jsou seřazeny všechny body podle jejich souřadnic na ose x. Bod A má 

tedy nejmenší hodnotu souřadnice x. Další body jsou značeny vzestupně dle 

abecedy. 

· V dalším bodě je spojen nulový bod s bodem A přímkou. Tzn. je vypočítána 

rovnice přímky. (obrázek 4.4 vlevo) 

Tab.  4.1 Příklad výpočtu pro přímku určenou body 0, A 

Body určující 
přímku 

Rovnice přímky Příklad výpočtu 

Bod A (2,4) 

Bod O (0,0) 
 

   Bod C:    

     Bod D:   

Bod B:    

 

· Algoritmus zjistí, zda všechny ostatní body jsou nad touto přímkou – porovná, zda 

hodnoty levé strany rovnice přímky po dosazení souřadnic bodu budou větší než 

pravá strana rovnice přímky. Pro náš příklad tato podmínka neplatí pro body B 

a D.  

· Podmínka není splněna, proto je „koncový bod“ přímky vyřazen (bod A) 

a nahrazen dalším bodem v pořadí (v našem případě bodem B). (obrázek 4.4 

vpravo) 

Tab.  4.2 Příklad výpočtu pro přímku určenou body 0, B 

Body určující 
přímku 

Rovnice přímky Příklad výpočtu 

Bod B (6,4) 

Bod O (0,0) 
 

Bod C:    

     Bod D:   
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·  V dalším kroku je podmínka všech bodů nad přímkou splněna (obrázek 4.4 

vpravo) a tak je rovnici přímky uložena. 

· Následující krok poté „posune“ přímku na další body v pořadí. Musí ale platit, že 

koncový bod (bod B) první přímky je počátečním bodem druhé přímky. Pro náš 

případ bude program dále počítat s přímkou určenou dvěma body – B a C.  

· Program během své činnosti uchovává v paměti koncový bod přímky a vždy po 

uložení přímky ho porovná s posledním bodem v řadě (v našem případě bodem 

D). Pokud se rovnají, tak už neexistuje další bod a program se ukončí.   

· Pro výpočet horní obálky je situace podobná až na změnu kontrolní funkce. Ta 

bude kontrolovat umístění všech bodů pod aktuálně počítanou přímkou. 

 

 

Obr. 4.4 Postup výpočtu dolní obálky 

 

Tímto postupem, který provádí každý orientační uzel, je získán poměr mezi zpožděním a reálnou 

vzdáleností - tzn. soustava přímek, které tento poměr udávají. Každý orientační bod si tedy může 

vytvořit své hranice omezení. [20] [21] 

 

4.2. Lokalizace cílového umístění 

Ve chvíli, kdy každý z orientačních bodů zná svoje hranice omezení, je možno přistoupit 

k samotnému odhadu polohy cíle. Přesněji řečeno - zatím jen oblasti nejpravděpodobnějšího 

výskytu cíle. Velikost této oblasti závisí na velikostech hranic omezení (tj. šířce mezikruží). Největší 

hranice omezení mají ty uzly, které naměřily největší zpoždění k cíli. To znamená, že jsou od 

cílového uzlu vzdáleny nejdále. Protnutím pomyslných mezikruží od nejvzdálenějších po nebližší se 

hledaná oblast začne omezovat a její velikost zmenšovat (viz obrázek 4.5).  
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Obr. 4.5 Lokalizace cílového umístění 

 

Ovšem u nejvzdálenějších orientačních bodů je značně velká pravděpodobnost, že jejich získané 

zpoždění k cíli bude velmi ovlivněno událostmi a zpožděními na jednotlivých aktivních prvcích 

v síti. Jinak řečeno paket bude mít větší pravděpodobnost, že při průchodu sítí bude směrován 

jinými cestami ať už delšími či kratšími z důvodu zahlcení linky nebo jiné metriky apod. Odhad 

polohy od těchto orientačních bodů je proto méně důvěryhodný než od těch blíže umístěných. 

Aby byl dopad nejvzdálenějších orientačních bodů snížen a zvýšena průběžná přesnost, zavádí 

metoda Octant systém tzv. váhových opatření. To znamená, že každá nově vymezená oblast 

dostane svůj významový koeficient – váhu. Možné přidělený váhových koeficientů je zobrazeno na 

obrázku 4.5 vpravo dole. Váhový koeficient s nejnižší hodnotou budou mít oblasti, která byly 

získány protnutím hranic omezení nejvzdálenějších orientačních bodů. Se zmenšující se 

vzdáleností bude hodnota váhových koeficientů narůstat.     

 Používání váhových koeficientů také zajistí, že průběh hledání oblasti výskytu cíle neskončí 

žádným řešením – tj. řešení nebude prázdná množina. Pokud se oblasti nezmění váhový koeficient 

po přidání dalšího orientačního bodu, tak je pravděpodobné, že orientační bod obsahoval chybné 

nebo nepřesné hodnoty zpoždění a nebude zařazen do dalšího řešení. [22] 

 

Lokalizace jednoho bodu 

Cílový odhad hledané oblasti metodou Octant nemusí být konečný. Některé aplikace nebo služby 

totiž vyžadují přímý přístup k nalezené pozici. Jedná se například o webové stránky generující 
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obsah podle poštovního směrovacího čísla uživatele, který k vybrané stránce přistupuje. V případě 

větší oblasti by aplikace umístěná na internetové stránce nemohla toto číslo u uživatele zjistit. 

K výpočtu polohy jednoho bodu může využít metoda Octant matematickou výpočetní metodu, 

která je založena na využití náhodných veličin a teorii pravděpodobnosti, nazvanou Monte Carlo 

nebo vyjádřit ohraničenou oblast jako polygon a vypočítat jeho těžiště. Princip metody Monte 

Carlo je následující: do odhadnuté oblasti se vloží například tisíc bodů a každému z nich je 

přiřazena váha na základě součtu vzdáleností od tohoto budu k ostatním. Po několika pokusech 

(s rostoucím počtem pokusů roste i „přesnost“) je bod s nejmenší hodnotou váhy označen jako 

hledaný cíl. [27] [22] 

 

Další faktory ovlivňující měření zpoždění v síti a zhoršující přesnost jsou tzv. zpoždění na 

posledním skoku (last mile) a nepřímé směrování.    

4.3. Nepřímé směrování 

Z předchozího texu vyplývá, že velikost poloměru kružnice (hranic omezení) je úměrná délce trasy 

mezi orientačním a cílovým bodem. V praxi se prokázalo, že tomu tak v mnohých případech není. 

Například směrovač A zapsaný v Praze může paket určený pro směrovač v Brně odeslat nepřímou 

cestou přes směrovač v Ostravě. Místo vzdálenosti 185 km (Praha-Brno), tak půjde paket 413km 

(Praha-Ostrava) a velikost zpoždění se razantně zvětší. Tento možná až trochu nadnesený příklad 

ukazuje, že výsledné zpoždění z tohoto orientačního bodu by ovlivnilo velikost výsledné hledané 

oblasti. Metoda Octant je schopna problém tzv. nepřímého směrování řešit a kompenzovat jeho 

vliv na velikost hledané oblasti. [22] 

Děje se tak za použití mezilehlých směrovačů jako sekundárních uzlů a to v několika krocích. 

 

· Nejprve metoda Octant zjistí, které uzly se nacházejí na cestě mezi orientačním bodem 

a cílem. Využito může být například aplikace podobné programu traceroute. 

 

· Dále metoda Octant za pomoci reverzních DNS záznamů zjistí jejich doménová jména 

a pomocí vnitřních mechanismů zjistí jejich polohu. Tento bod je nejnáročnější a bude 

detailněji popsán dále. 

 

· Nakonec tyto polohy metoda Octant začlení do své množiny orientačních bodů a určí 

jejich hranice omezení. Další postup je již stejný jako u primárních orientačních bodů. 

Princip je zobrazen na obrázku 4.6. Hranice omezení (mezikruží) byla u orientačního bodu 

vynechána z důvodu přehlednosti. 
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Obr. 4.6 Nepřímé směrování 

 

Nejnáročnějším úkolem je zjištění přesné polohy směrovače. Hrubé určení polohy provádí metoda 

Octant vykonáním lokalizace po částech, kdy je zjišťována poloha směrovačů postupně od 

orientačního bodu k cílovému. Směrovače, u kterých je známa alespoň částečně jejich poloha, 

jsou v dalším kroku použity jako sekundární orientační body. 

Jemnější určení polohy směrovače (na úrovni města), pokud je to možné, se děje na základě jeho 

doménového jména. Mnoho ISP se při pojmenovávání směrovačů řídí standardními vzory. 

Například směrovač sl-bb11-nyc-3-0.sprintlink.net je páteřní (bb11) a nachází se v New York City 

(nyc), směrovač te-0-6-0-0.tr1.pop1.pra.sloane.cz
10

 se nachází v Praze (pra) a jeho doménové 

jméno dále obsahuje přesnější polohu, název zařízení a interface, na němž je IP adresa použita. 

Získání předchozích informací je možno díky nástroji undns. Tento skript byl vytvořen a je 

používán v projektu s názvem Rocketfuel. Uvedený projekt je zaměřen na novou techniku 

mapování topologie sítě na úrovni směrovačů za použití co nejmenšího počtu nadbytečných 

měření. [22] [28] 

                                                           
10

 Poloha prvního směrovače je dokázána v dokumentu [28] a u druhého byla zjištěna dotazem na jeho 
správce. 
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4.4. Zpoždění na „poslední míli“ 

Poslední mílí nebo posledním skokem se nazývá spoj, který je mezi účastníkem a hraničním 

směrovačem provozovaným jeho poskytovatelem internetu. Většinou se jedná o spoje 

realizované nějakou pomalejší technologií (ve srovnání s technologiemi spojujícími aktivní prvky 

přenosových sítí). Jedná se například o standard 802.11 g, n (Wi-Fi) nebo technologii typu xDSL 

(Digital Subscriber Line). Tyto spoje jsou většinou zdrojem velkého zpoždění, které svou velikostí 

může ovlivnit celkovou hodnotu výsledného zpoždění mezi orientačním bodem a cílem. [22] 

Některé geolokalizační metody se s tímto problémem vypořádají tak, že zpoždění je měřeno jen 

k poslednímu směrovači na cestě k cílovému bodu. To vlastně znamená přeskočení posledního 

skoku a eliminování zdroje nadměrného zpoždění. [23] 

Metoda Octant přistupuje k tomuto problému trochu sofistikovaněji. Nejprve změří zpoždění mezi 

dvojicemi primárních orientačních bodů. Když primární orientační body budou označeny a, b, c, 

tak zpoždění mezi nimi bude [a, b], [a, c], [b, a]. Protože jejich poloha je známa, může se spočítat 

jejich hranice omezení (v geometrickém řešení kružnice) a pomocí poměru vzdálenost-zpoždění 

určit i teoretické zpoždění. Tento odhad teoretického zpoždění bude označen jako (a, b), (a, c), 

(b,  a). Zpoždění na poslední míli lze tedy zjistit pomocí jednoduchého vztahu – mezi uzly a, b je to 

vztah [a, b] – (a, b) a nazývá se výška (height podle práce [22])  [22] 

 Metoda Octant také určí, jak velká hodnota zpoždění – a´, b´, c´ bude připsána každému 

orientačnímu bodu podle vztahu: 

  (4.7) 

 

Obdobný postup platí i pro cílový uzel. Pokud je známa hodnota zpoždění (tj. výška) pro cílový bod 

a také pro orientační body, mohou jednotlivé orientační body měnit své hranice omezení 

(mezikruží). Je-li výška cíle menší než výška ostatních orientačních bodů, může orientační bod 

zvětšit poloměr vnější kružnice. Pokud je tomu naopak a výška cíle je menší než výška ostatních 

orientačních bodů, tak se poloměr vnitřní kružnice zmenší. Tímto způsobem je zabráněno většímu 

zkreslení získaných hranic omezení v důsledku zvětšení hodnoty zpoždění vlivem tzv. poslední 

míle. [22] 
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5. Experimentální síť – PlanetLab 

PlanetLab je globální síť, kterou od roku 2002 provozuje řada světových univerzit a významných 

firem (např. Google nebo Hewlett-Packard) zabývajících se oblastí informatiky a telekomunikací. 

Její hlavní úlohou je poskytnout prostředí pro globální testování síťových aplikací a protokolů. Je 

možno například jmenovat projekt, který má za cíl vytvořit efektivní systém pro vysílání IP televize 

(služba Video on Demand) do celého světa. Bez experimentální sítě PlanetLab by bylo jeho 

testování omezeno jen na lokální síť. Do každého projektu je zařazeno několik uzlů – tato množina 

uzlů se nazývá slice.  

Struktura PlanetLabu je rozdělena následovně.  Na nejnižší vrstvě jsou jednotlivé počítače (uzly), 

na kterých běží linuxová distribuce CentOS poskytující nezávislý virtuální stroj pro každého 

uživatele.  Toto řešení umožnuje využívat prostředky jednoho uzlu více uživatelům současně. 

Uživatelé se ke svým účtům mohou připojit buď přes příkazovou řádku v linuxovém systému nebo 

využít programu PuTTY
11

 pokud se připojují z operačního systému Windows. Připojení je řešeno 

pomocí protokolu SSH. Ten zajišťuje šifrovanou komunikaci se vzdáleným uzlem a také autentizaci 

pomocí veřejného klíče (asymetrické šifrování). [29] 

Uzly se společnými vlastnostmi (např. patřící jedné organizaci) se řadí do tzv. sites. PlanetLab má 

v současné době (květen 2012) 1116 uzlů v 544 sites. V České republice v současné době spravuje 

sdružení CESNET 4 uzly. [30] [31] 

 

 

Obr. 5.1 Rozmístění uzlů v síti PlanetLab, převzato z [30] 

                                                           
11

 Program je dostupný na http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 
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6. Praktická realizace metody OCTANT a množiny referenčních 

bodů 

Praktickou část této práce je vhodné rozdělit na několik částí. První se bude zabývat získáním 

orientačních bodů a cílů, druhá pak popisem vytvořeného programu Octant v programovacím 

jazyce Java
12

. Poslední kapitola bude věnována celkovému zhodnocení přesnosti metody Octant 

a jejímu porovnání s metodami CBG (vypracovává Bc. Petr Harth), GeoWeight (Bc. Peter Tropp), 

SOI (Jakub Chmelař) a GeoIP (Tomáš Sousedík), začleněnými do projektu pod vedením doc. Ing. 

Komosného, Ph.D. Všechny výsledky a funkční programy těchto metod jsou uloženy na stránkách 

http://betka.utko.feec.vutbr.cz, které vytvořil a spravuje Ing. Lukáš Verner.     

6.1. Databáze bodů 

Nejprve bylo nutno nalézt orientační body, které budou splňovat zadané podmínky. To znamená, 

že musí odpovídat na dotazy ICMP (ping) a umožnit bezproblémový provoz nahraného programu 

geolokační metody, jenž bude mít za úkol měřit a hlídat kolísání zpoždění v síti mezi těmito uzly 

(tzv. automatická kalibrace). Vytvořením databáze byl pověřen Jakub Chmelař, který využil sítě 

PlanetLab. Nejprve ověřil, zda uzel odpovídá na ICMP dotazy a poté ověřil i jeho polohu. Uzly 

s ověřenou polohou a splňující všechny podmínky jsou zobrazeny na obrázku 6.1.  

Metody CBG, Octant a GeoWeight  využijí těchto bodů tak, že na nich bude pracovat program 

jednotlivých metod a budou z nich počítány hranice omezení. Jinak řečeno to budou pomyslné 

středy kružnic, jejichž poloměr je vzdálenost k cíli určená ze zpoždění.   

 

 

Obr. 6.1 Množina orientačních bodů ze sítě PlanetLab (využito mapových podkladů z maps.google.cz) 

                                                           
12

 Objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems, která patří od roku 2007 pod firmu Oracle. 
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Cílové body 

Další skupina bodů, které budou sloužit jako body cílové (tzn., že budou vyhledávány), byla získána 

pomocí DNS záznamů typu LOC. Využití těchto záznamů se nejprve zdálo jako ideální. 

V záznamech je totiž uvedena přesná poloha serveru, kterému přísluší dotazovaná IP adresa. 

Bohužel, jak se později ukázalo, počet získaných záznamů neodpovídal velikosti našeho snažení. 

Protože tímto úkolem bylo pověřeno několik lidí (Bc. Petr Harth, Bc. Filip Dvořák a Bc. Peter 

Tropp), objevilo se hned několik nápadů, jak tyto body najít. První nápad naleznout volně 

dostupnou databázi, která by shromažďovala servery s podporu DNS záznamů typu LOC, nebyl 

uskutečněn. Druhým nápadem, již úspěšným, bylo získat seznam domén a jednotlivě se jich 

dotazovat na jejich DNS záznamy. Ruční dotazování např. přes program dig by bylo samozřejmě 

nemyslitelné a proto byl za velké pomocí pana Jeffa Hungerforda, správce stránek13
 zabývající se 

DNS LOC problematikou, vytvořen skript s názvem LOClookup (příloha č. 2), který tuto činnost 

zautomatizoval. Nyní už bylo jen potřeba získat volně dostupnou databázi velkého množství 

serverů spolu s jejich IP adresami. Díky radě pana Hungerforda byl seznam se 4,5milióny adres 

stažen ze stránek DMOZ. Tyto stránky začleněné v projektu ODP (Open Directory Project) si kladou 

za cíl shromažďovat adresy serverů a vytvořit tak nekomerční katalog internetových stránek. [32] 

Ačkoliv skript  LOClookup fungoval na výbornou, bylo k němu nutno vytvořit modifikaci 

(DNSrotateLOClookup v příloze č. 3), která by zabezpečila cyklické střídání dotazů na DNS server.  

Pokud by se tak nestalo, výsledkem by bylo neúměrné zatěžování jednoho serveru DNS, na který 

by bylo posláno 4,5 miliónu dotazů kvůli získání záznamů DNS LOC.  

DNSrotateLOClookup je skript vytvořený v objektově orientovaném skriptovacím programovacím 

jazyce Python a jeho úkolem je postupně střídat zasílání dotazů na 16 DNS serverů. Oba skripty 

jsou s podrobnými komentáři uvedeny v příloze. 

Výsledkem naší práce bylo získání 181 (cca 0.004%) domén ze seznamu 4,5miliónu adres, která 

mají DNS LOC záznam. Z těchto domén jen 143 reagovalo na ICMP dotazy a pouze 90 z nich leželo 

v Evropě.  

Z výsledků je vidět, že serverů s podporou DNS LOC je velmi málo. Tento stav je možno přičíst 

například bezpečnosti (odhaluje pozici severu) nebo faktu, že vyplnění záznamu DNS LOC není 

povinné.  

6.2. Referenční body 

Pro závěrečné porovnání všech našich metod musely být vybrány a určeny takové body, aby 

splňovaly hned několik kritérií. Hlavním podmínkou pro referenční orientační body (ze sítě 

                                                           
13

 http://dns-loc.mapper.ofdoom.com/ 
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PlanetLab) byla nutnost trvalé dostupnosti na ICMP dotaz (ping) a také vysoká přesnost jejich 

známé polohy. Peterem Troppem, jenž měl za úkol takové body určit, byl vytvořen seznam 40 uzlů 

z původních 140. Jejich poloha je na obrázku 6.2.  

      

 

Obr. 6.2 Referenční orientační uzly (využito stránek http://betka.utko.feec.vutbr.cz a mapových podkladů firmy 
Google) 

 

Referenční cílové body 

Cílem bylo získat seznam nejdostupnějších uzlů spolu s nejdůvěryhodnější polohou. Původní 

seznam 90 cílových uzlů (nalezeny pomocí DNS LOC) byl tak snížen na konečný počet 76. 

Ověřování bylo prováděno ručně a v seznamu se nacházejí uzly, jež dlouhodobě reagují na ICMP 

dotazy a také jejich souřadnice neukazují na neobydlené oblasti nebo do moře. Referenční cílové 

a orientační body jsou přiloženy v souboru k této práci. 

 

Obr. 6.3 Referenční cílové uzly (využito stránek http://betka.utko.feec.vutbr.cz a mapových podkladů firmy Google) 
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6.3. Program Octant – praktická realizace 

Celková realizace metody Octant byla rozdělena do několika dílčích podprogramů, které budou 

v následujících kapitolách podrobněji popsány. Nejprve bude ale vhodné si nastínit, jak vlastně 

celý program funguje. Zjednodušený princip je zobrazen na obrázku níže. 

Základní část programu (OctantKlientSkolniPC.jar), do kterého je vložena IP adresa hledaného 

cílového uzlu a seznam orientačních bodů (dále jen OB), se nachází na stránkách celého projektu 

zabývajícího se geolokačními metodami14
. Po odeslání dotazu na polohu cíle jsou postupně 

odesílány požadavky (cílová IP adresa) na každý orientační uzel v síti PlanetLab.  

Na každém uzlu běží tři části metody Octant. Jejich úlohou je zjistit vzdálenost k ostatním 

orientačním bodům a vypočítat poměr zpoždění - vzdálenost (VypocetObalky.jar), který je později 

použit na výpočet hranic omezení neboli poloměrů mezikruží (OctantServerPlanetLab.jar). 

Hranice omezení jsou následně v odpovědi vráceny programu OctantKlientSkolniPC.jar. Pomocí 

nich a matematických postupů, jež budou objasněny později, se vypočítá pravděpodobná poloha 

cílového bodu. Výsledkem je grafické zobrazení polohy na mapě na již zmiňovaných stránkách
14

.    

 

· Ping na cílový uzel a 
zjištění zpoždění

· Tvorba hranic omezení

· Ping na ostatní uzly 
PlanetLab

· Graf zpoždění/vzdálenost
· Výpočet přímek - obálka
· Uložení hodnot do souboru

IP adresa 

cíle

VypocetObalky.jar

OctantServerPlanetLab.jar

OctantKlientSkolniPC.jar

uzel 

PlanetLab

Uzly

PlanetLab

1...n

ping

ping (zpoždění)

Rn

Rp
Hodnoty 

hranic 

omezení

· Naslouchá na portu 49700

· Spouští OctantServerPlanetLab.jar

TcpServer.jar

· Načtení seznamu cílů a orientačních bodŮ (OB)

· Poslání dotazu na jednotlivé uzly PlanetLab (OB)

· Výpočet cílové polohy

 

Obr. 6.4 Princip programu Octant 

 

                                                           
14

 http://betka.utko.feec.vutbr.cz 
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6.3.1. Program běžící na uzlech sítě PlanetLab 

Z předchozího obrázku je patrné, že na orientačních uzlech běží tři části programu Octant. 

Rozdělení celého programu na několik částí mělo za cíl usnadnit ladění celého programu a také 

jeho případné modifikace, např. změnu typu spojení z SSH na TCP nebo algoritmu na výpočet 

komplexní obálky.     

V následující kapitole budou jednotlivé části podrobněji popsány.  

 

· Program VypocetObalky.jar 

Tato část programu je spouštěna na OB periodicky (každých 50min) za pomoci aplikace cron
15

 

dostupné ve všech unixových operačních systémech. Tzn. pravidelný přepočet grafu zpoždění – 

vzdálenost, jehož důsledkem je variabilní šířka mezikruží. Tímto opatřením dokáže metoda Octant 

reagovat na změny v síti. Pokud se zpoždění v síti zvýší, zvětší se i šířka hranic omezení od tohoto 

uzlu. V praxi se ovšem až na pár případů ukázalo, že toto opatření není až tak potřebné. Na linkách 

propojující OB se ani při dlouhodobém pozorování neukázaly významnější změny ve zpoždění.   

 Na obrázku níže je znázorněn postup, jakým program zjišťuje a počítá horní/dolní obálku z grafu 

zpoždění - vzdálenost, která je později využita pro výpočet hranic omezení. 

 

Program je spuštěn na orientačním uzlu 
sítě PlanetLab

Inicializace

Zjisti svou IP adresu (ifconfig) a 

polohu 

Proveď ping na ostatní uzly

Získané hodnoty vzdáleností 
přiřaď k IP adresám a ulož do 

pole

Vypočti vzdálenost od sebe k 
ostatním OB v síti PlanetLab

Kontrola získaných hodnot
- vyřaď nulové hodnoty

- vyřaď hodnoty ryhlejší než světlo
- vyřaď hodnoty zpoždění větší než 

250ms

Vytvoř graf z hodnot z pole
X - vzdálenost, Y - zpoždění 

Vyřaď z grafu stejné 
souřadnice

Vypočti komplexní obálku 
(horní a dolní část)

Ulož hodnoty do souboru

Načti IP adresy a 
polohy OB ze souboru

Získané hodnoty zpoždění 
přiřaď k IP adresám a ulož do 

pole 

 

Obr. 6.5 Vývojový diagram programu VypocetObalky.jar 

 

 

                                                           
15

 Cron je softwarový démon, který automatizovaně spouští v určitý čas nějaký příkaz resp. proces. 
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Soubor, ze kterého je načítán seznam IP adres ostatních orientačních uzlů, se nachází přímo na 

uzlech v domovském adresáři a data v něm jsou uložena ve formátu JSON (JavaScript Object 

Notation). Formát JSON byl zvolen jako výchozí formát pro vstupní a výstupní data, protože má 

pevně danou strukturu, která je dobře čitelná jak strojově, tak i člověkem.  

 Souborový systém, čili načítání a ukládání z/do souboru, byl zvolen z důvodu snadné změny 

načítaných údajů a lepšího sledování průběhu programu včetně jeho analýzy. Při změna výchozích 

orientačních bodů stačí jen nahradit soubor jiným.   

Vzdálenost dvou orientačních bodů je vypočítána pomocí následujícího vzorce 

 

 
(4.8) 

 

kde x je zeměpisná šířka, y je zeměpisná délka dvou bodů a pomerZeme má hodnotu 6372,8. 

Tento algoritmus, nazývaný Great Circle distance, vychází z předpokladu, že Země je koule 

o daném poloměru. Vypočítaná vzdálenost je tedy spojnice dvou bodů na kulové ploše, která leží 

na kružnici se středem v jejím těžišti (střed koule). [33]  

Výstupem programu jsou soubory, kde jsou na každém řádku uloženy souřadnice dvou bodů 

určujících přímku a také její směrnice a posunutí. Hodnoty určující horní obálku se uloží do 

souboru s názvem obalkaHorni.txt a ty, které tvoří dolní obálku, do souboru obalkaDolni.txt. Pro 

body se souřadnicemi A(600, 200), B(900, 350), C(1200, 400), D(1500, 500), E(1800,800), 

F(2100,920), G(2400, 1250), H(2700, 1300), I(3000, 1450) bude soubor obalkaHorni.txt obsahovat 

hodnoty uvedené v tabulce níže a grafický výstup z programu je zobrazen na obrázku 6.6. 

 

 

Obr. 6.6 Graf zpoždění-vzdálenost včetně obálek 
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Tab.  6.1 Hodnoty v souboru obalkaHorni.txt 

obalkaHorni.txt Body určující přímku Parametr k (směrnice) a q (posunutí) 

První řádek A(600, 200) , G(2400, 1250) 0,58333, -150 

Druhý řádek G(2400,1250), I(3000,1450) 0.3333, 450 

 

· Program TCPServer.jar 

Tento program je spuštěn na všech orientačních uzlech na pozadí pomocí příkazu nohup
16

, který 

zajistí spuštění programu a také zabrání jeho ukončení při odhlášení z konzole/terminálu. Jeho 

úkolem je naslouchat na portu 4970017
 a očekávat příkaz ve formátu „vzdalenost + IP adresa 

cíle“. Po jeho obdržení spustí soubor OctantServerPlanetLab.jar s parametrem již zmiňované 

cílové IP adresy. Jako odpověď pak dostane dvě hodnoty vzdálenosti k cílovému uzlu - Rp a Rn 

udávající poloměr vnitřní a vnější kružnice mezikruží, které určují hranice omezení.  

Po obdržení příkazu „quit“ se ukončí navázané spojení protokolem TCP. 

Od OctantKlientSkolniPC.jar

Dvě vzdálenosti k cíli
(poloměry mezikruží)

Pro OctantKlientSkolniPC.jar

Obsahuje příkaz 
„vzdálenost + IP 

adresa cíle“

Příkaz „vzdálenost + 

IP adresa cíle“

Dvě vzdálenosti k cíli
(poloměry mezikruží)

Inicializace

Spusť program 
OctantServerPlanetLab.jar

Čekání na 
hodnoty

Naslouchání na portu 49700

Ano

Ne nebo „quit“

 

Obr. 6.7 Vývojový diagram programu TCPServer.jar 
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 Přesnější zápis: nohup <java –jar název_souboru> &   
17

 Volně dostupné porty - 49152 až 65535 
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· Program OctantServerPlanetLab.jar 

Program je spuštěn na „pokyn“ od podprogramu TCPServer.jar s parametrem IP adresy cíle (dále 

jen cíl).  

Program nejprve pomoci ICMP dotazů (jejich počet byl stanoven na 10) zjistí nejmenší zpoždění 

k cíli. V dalším kroku jsou uloženy do dynamického polí obalkaHorni, obalkaSpodni 

hodnoty ze souborů obalkaHorni.txt, obalkaDolni.txt, které byly vytvořeny programem 

VypocetObalky.jar. 

Posledním úkolem programu OctantServerPlanetLab.jar je nalezení vhodné přímky, která bude 

využita pro přepočet zpoždění na vzdálenost.  

Hledání této přímky je založeno na porovnávání souřadnic na ose y nalezeného zpoždění k cíli 

a ypsilonových souřadnic bodů určujících přímku.  

Například je nalezeno zpoždění k cíli 52,45ms. Program nejprve zjistí, zda tato hodnota leží mezi 

ypsilonovými souřadnicemi bodů A a B. V našem příkladu neleží a tak následuje porovnání s body 

B a C. Zpoždění 52,45ms leží v tomto intervalu (40 až 80ms) a tak vhodná přímka bude ta, která je 

určená právě těmito body (na obrázku níže je znázorněna zelenou barvou).     

 

 

Obr. 6.8 Nalezení vhodné přímky 

 

Nyní už je vše připraveno pro odečtení vzdálenost k cíli. Zpoždění, která je 52,45ms, se dosadí do 

rovnice vybrané přímky  za  a vypočítá se , což je hledaná vzdálenost k cíli.  Tato 

hodnota, v našem případě km, se poté předá programu OctantKlientSkolniPC.jar. Celý 

postup se pak analogicky opakuje pro horní obálku. Pozn.: hodnoty na ose x jsou pouze orientační.   
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Inicializace

Načti IP 
adresu

Pokyn ke spuštění 
programu

OctantServerPlanetLab.jarOd TCPServer.jar

Od VybocetObalky.jar

Proveď ping (10x) na cílový 
uzel

Do paměti ulož 
rovnice přímek

Odpovídá 
zpoždění 2 

bodům určujícím 
přímku

Načti další rovnici 
přímky

Ne

Zjisti 

vzdálenost -
osa X

Ano

Vypiš hodnoty 
vzdalenostHorni/

VzdálenostSpodní

Najdi vhodnou přímku pro získanou hodnotu 
zpoždění

TCPServer.jar

Cílová IP 
adresa

obalkaHorni.txt

obalkaDolni.txt

 

Obr. 6.9 Postup programu OctantServerPlanetLab.jar 

 

6.3.2. Program běžící na školním serveru 

Hlavní část programu (OctantKlientSkolniPC.jar) běží na školním serveru, který je dostupný ze 

stránek http://betka.utko.feec.vutbr.cz. Tyto stránky vytvořil a spravuje Ing. Lukáš Verner. 

Vývojový diagram průběhu práce programu je uveden v příloze na konci této práce. 

Postup programu je následující: 

· Nejprve je na výše uvedených stránkách zadána IP adrese cíle a určen seznam 

orientačních bodů18, které budou použity pro měření. Vstupní data jsou programu 

odeslána ve formátu JSON.  

· Po odeslání požadavku lokalizace je program spuštěn a nejprve ověří, zda hledané cíle 

odpovídají na ICMP dotaz. Pokud ano, jsou uloženy do pole aktivních cílů a je spuštěn 

cyklus, který se provede pro každý cíl jedenkrát. V tomto cyklu se program postupně 

připojuje ke všem orientačním uzlům v načteném seznamu.  

Na těchto uzlech poslouchá na určeném portu podprogram TCPServer.jar, který po přijetí 

příkazu „vzdálenost + IP adresa cíle“, spustí další programy popsané v kapitole 6.3.1. 

Výsledkem je pak vrácená hodnota (nazveme ji zpožděníAB) skládající se ze dvou čísel 

oddělených mezerou. První udává poloměr vnitřní a druhé vnější kružnice. Všechny 

příchozí hodnoty jsou ukládány do HASH pole. To je datová struktura, neuspořádaný 

                                                           
18

 Program nejdříve načte souřadnice ve stupních (polohy OB apod.). Ty se následně převedou do souřadnic 
x, y, se kterými se provádí výpočty. Po získání polohy cíle se jeho souřadnice převedou zpět na stupně.  
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seznam dvojic klíč/hodnota, ve které lze snadno vyhledávat podle klíče. V našem případě 

je klíč IP adresa a k ní přiřazená hodnota je již zmiňované zpožděníAB. 

· Předpokládejme, že program OctantKlientSkolniPC.jar obdržel od orientačních bodů 

hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce níže. Hodnoty neodpovídají reálným měřením, ale 

jsou vybrány tak, aby následující příklad byl co nejnázornější.   

Tab.  6.2 Testovací data 

Orientační bod Střed 
Poloměry kružnic Poloměr nových 

kružnic Vnitřní Vnější 

1 A(500,500) 400 500 466,6666667 

2 B(1350,450) 400 500 466,6666667 

3 C(900,900) 200 700 533,3333333 

 

· V dalším kroku program vytvoří z těchto hodnot mezikruží se středem v orientačním bodě, 

ze kterého daná hodnota zpožděníAB přišla. Grafické znázornění je na obrázku 6.10. 

Červeně jsou zobrazeny vnitřní kružnice (negativní hranice omezení), ve kterých cíl neleží 

a zeleně vnější (pozitivní hranice omezení), za kterými již také cíl neleží. Modrou barvou je 

zvýrazněna hledaná oblast, ve které s největší pravděpodobností cíl leží.     

 

 

Obr. 6.10 Vypočítané hodnoty hranic omezení 
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· Po získání všech mezikruží (hranic omezení) jsou vytvořený nové kružnice s poloměrem 

rovnajícím se poloměru vnitřní kružnice plus  šířky mezikruží. Poloměry těchto kružnic 

jsou uvedeny v pravém posledním sloupci tabulky 6.2. Tento poměr byl určen při 

dlouhodobějším vyhodnocování jako nejpřesnější. Grafické zobrazení je na obrázku 6.11. 

Pomocí těchto kružnic je možno hledanou oblast omezit a získat z ní pozici cílového uzlu. 

 

 

Obr. 6.11 Vypočítané hodnoty nových kružnic 

 

· Poté jsou postupně počítány všechny průsečíky těchto nových kružnic (na obr. 6.11) 

a ukládány do pole. Pokud se objeví průsečík se stejnými souřadnicemi, které má již 

uložený průsečík, je vymazán. Výsledek je vidět na obrázku 6.12. 
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Obr. 6.12 Vypočítané průsečíky 

 

· Posledním krokem programu je vymazání průsečíků, které se nacházejí mimo vymezenou 

oblast a výpočet pozice cíle. To znamená, že pokud průsečík leží mimo oblast ohraničenou 

mezikružím (obr. 6.10) je vymazán. Vymazány jsou také ty průsečíky, které se nenacházejí 

v průniku všech mezikruží, tzn. leží mimo modrou oblast na obr. 6.10. 

Zbylé průsečíky pak tvoří oblast vymezující výskyt cíle. Tuto oblast pak program nahradí 

polygonem, jehož strany jsou tvořeny úsečkami spojující jednotlivé průsečíky, které jsou 

vlastně vrcholy tohoto polygonu. [23] 

Program nejdříve vypočte obsah vytvořeného polygonu podle následujícího vzorce:  

 (6.1) 

kde proměnné  a  jsou souřadnicemi zmiňovaných průsečíků (vrcholů polygonu) a  je 

jejich celkový počet. Těžiště polygonu je hledaná pozice cílového bodu a je vypočtena 

pomocí následujících rovnic:  
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(6.2) 

kde   a  udávají souřadnice cíle. Výstup programu je znázorněn na obrázku 6.13, cíl je 

zobrazen modrou barvou. [23] 

 

 

Obr. 6.13 Vypočítaný cílový průsečík 

 

· Nalezený cílový bod má souřadnice (943,932;514,272). Do soustavy zeměpisných 

souřadnic je pak převeden v poměru19
, kdy 111,330km na vertikální ose odpovídá 1

o
 

zeměpisné šířky a 64,152km na ose horizontální odpovídá 1o
 zeměpisné délky. Po tomto 

přepočtu by cíl měl zeměpisné souřadnice 14,714
o
 zeměpisné délky a 4,619 o

 zeměpisné 

šířky.  

                                                           
19

 Tento poměr platí, pokud je střed Evropy umístěn v Litvě na souřadnicích 54,9° šířky a 25,32° délka. [38] 
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6.3.3. Měření v reálné síti 

Předchozí kapitola popisovala práci programu jen na umělých datech. Pokud by byl lokalizován cíl 

s IP adresou 131.188.32.37 a bylo by využito všech 40 referenčních orientačních bodů, vypadal by 

grafický výstup z programu následovně.  

Na obrázku 6.14 jsou vidět hranice omezení všech orientačních bodů a na obrázku 6.15 průsečíky, 

které leží v oblasti vymezené všemi mezikružími. Modrou barvou je zvýrazněn nalezený cílový 

bod.  

 

 

Obr. 6.14 Hranice omezení pro uzel s IP adresou 131.188.32.37 

 

Obr. 6.15 Cílový bod pro hledaný cíl s IP adresou 131.188.32.37 
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Výstup programu OctantServerPlanetLab.jar pro příklad s IP adresou 131.188.32.37 by vypadal 

následovně:  

[{"id":236,"duration":34,0"image":"octant.png","hostname":"2009.nwerc.eu"

,"method":"Octant","longitude":8.729427720383182,"latitude":51.5295843289

2871,"comment":134971.3273397023,"ip":"131.188.32.37","idmethod":13}. 

Modře označené oblasti jsou hodnoty, které byly doplněny programem na výstupu20
. V poli 

comment je uveden obsah polygonu a pole duration udává, jak dlouhou dobu program 

pracoval.     

6.3.4. Problémy při praktickém nasazení 

Program byl nejprve vytvořen a testován na umělých datech. Po úspěšných zkouškách byl nasazen 

do reálného provozu. Tento přesun se však neobešel bez problémů. Některé z nich budou 

v následující kapitole vypsány. Při analýze se osvědčilo všechny údaje zapisovat do samostatných 

textových souborů. V každém programu byla proto vytvořena funkce s názvem Log, která 

zajišťuje výpis nečekaných ukončení programu a jeho netypického chování do tzv. logovacích 

souborů. Soubory jsou ukládány do adresáře, ze kterého je program spouštěn. 

 

Nahrání na uzly sítě PlanetLab 

Při prvních zkouškách byl program nahrán jen na jeden uzel, kde byl testován. Využívalo se 

programů multicopy a multiquery z balíku Codeploy. Multicopy, jak název napovídá, slouží pro 

kopírování souborů na uzly. Multiquery slouží pro vzdálené vykonávání příkazů. Pro správu většího 

množství uzlů ale nejsou tyto nástroje moc vhodné. Vhodnější je použít program Plman. Tento 

program je dostupný jak pro linuxové distribuce, tak i pro Windows.  

Program má jednoduché grafické rozhraní (obrázek 6.16) a konfiguruje se pomocí textového 

souboru pl_manager.conf. Struktura souboru nebude podrobněji rozebírána, budou uvedeny jen 

údaje nutné pro spuštění programu: 

· Username – zde je musí být uvedeno přihlašovací jméno k síti PlanetLab 

· Slice – název přidělené množiny uzlů, v našem případě je to cesnet_vutbr2 

· PrivateKeyFile – zde je musí být uvedena explicitní cesta k vygenerovanému klíči   

 

Po změně a uložení konfiguračního souboru je možno celý program spustit příkazem sh 

run_linux_x86.sh a následně se pomocí některé z voleb ze záložky Connect připojit ke 

spravovaným uzlům. V mém případě jsem využíval volbu Connect to hosts in file, která umožnila 

připojení  se ke všem uzlům uloženém v externím textovém souboru. [34] 

                                                           
20

 Vstup má stejný formát, kromě polí s modře označenými hodnotami. Ty mají na vstupu hodnotu null.  
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Obr. 6.16 Program pro vzdálenou správu uzlů sítě PlanetLab Plman 

 

 

Problémy s programem ping 

Při tvorbě grafu zpoždění/vzdálenost bylo zjištěno, že některé uzly odpovídají na ICMP dotazy 

poměrné dlouhými nebo naopak velmi krátkými časy. V tabulce jsou některé „nesmyslné“ údaje 

uvedeny. 

Tab.  6.3 Naměřené hodnoty zpoždění pomocí ICMP dotazu 

IP adresa uzlu 

Vzdálenost od uzlu 

193.166.88.16 

[km] 

Naměřený ping 

[ms] 

Rychlost přenosu 

[km/s] 

RTT – obousměrně 

213.131.1.101 1014,313111 1531,06 cca 1 300 

130.237.50.124 1856,098 11,18 cca 332 038 

 

Tyto hodnoty zásadně ovlivnili tvorbu horní/spodní obálky a tím i celkovou přesnost získané 

polohy. Bylo proto nutno v programu VypocetObalky.jar přidat doplňující funkce: 

· Funkce pro kontrolu, zda se signál nešíří ve spoji rychleji než   rychlosti světla (přímka s) 

· Funkce pro vyřazení všech hodnot zpoždění, které jsou větší než 250ms  
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Obr. 6.17 Graf zpoždění/vzdálenost na uzlu 193.166.154.29 

 

Na obrázku 6.15 je vidět uzel (130.237.50.124), od něhož přišla odpověď v rychlejším čase než je 

signál schopen putovat v optickém vlákně (nachází se pod přímkou s). Je zřejmé, že pokud by byl 

uzel započítán do výpočtu spodní obálky, výrazně by ovlivnil její sklon a tak zbytečně rozšířil 

hranice omezení. Důvodem takového zpoždění může být špatně určená zeměpisná poloha 

orientačního bodu, kdy je uzel skutečně umístěn blíže/dále než se odhadovalo.  

 

Variabilní velikost zpoždění a mezikruží 

Původní program byl vytvořen s předpokladem, že se hodnoty zpoždění a šířka mezikruží budou 

zvětšovat pří zvětšující se vzdálenosti orientačního bodu od cíle. Tento předpoklad dobře fungoval 

na umělých datech, ale v praxi se ukázal jako chybný. Ukázalo se, že velké zpoždění a šířka 

mezikruží nemusí nutně znamenat velkou vzdálenost a naopak. Například uzel s IP adresou 

155.207.48.21 ve vzdálenosti 1077 km od cíle měl šířku mezikruží 1440 km a na porovnání uzel 

88.255.65.219 ve vzdálenosti 1877.6 km od cíle měl šířku mezikruží 1340 km. 

Muselo být proto upuštěno od předchozí koncepce programu, kdy byly nejprve seřazeny kružnice 

podle velikosti mezikruží (od nejmenší po největší vzdálenost od cíle) a potom jedna po druhé 

ověřovány na průsečíky. S každou další kružnicí se oblast postupně zmenšovala až do doby, než 

byla nalezena cílová oblast, kde s největší pravděpodobností ležel cíl.     
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Využití sekundárních uzlů 

Vzhledem k tomu, že pojmenování směrovačů firem poskytující internet není sjednoceno nebo 

standardizováno (firma UPC – te-0-6-0-0.tr1.pop1.pra.sloane.cz, firma NWT – hulincd.nwt.cz), bylo 

od využití sekundárních orientačních uzlů metodou Octant upuštěno.  

 

Připojení na uzly  

V první verzi programu bylo na stahování dat (hranic vzdáleností)z uzlů využito spojení pomocí 

protokolu SSH. I přes jeho bezpečnostní výhody (autentizované a šifrované spojení) bylo od 

tohoto protokolu ustoupeno. Ukázalo se, že doba potřebná k navázání spojení mezi školním 

serverem (na kterém běží program OctantKlientSkolniPC.jar) a uzlem sítě PlanetLab se pohybuje 

okolo 50 sekund. Celkový čas práce programu s 90 orientačními body se vyšplhal mnohdy až k 14 

minutám. Z čehož cca 13min zabralo pouhé navazování spojení.   

Nově byl vytvořen program TCPServer.jar, který i za cenu menší bezpečnosti (nezašifrované 

spojení a otevřený port), snížil dobu práce programu z dřívějších 14minut na časy okolo 3minut na 

jeden cíl.  
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7. Srovnání přesnosti metody Octant s ostatními geolokačními 

metodami 

V této kapitole jsou shrnuty a popsány všechny dosažené výsledky ať už metody Octant, tak 

i ostatních geolokačních metod (CBG,SOI a GeoIP), na seznamu referenčních orientačních bodů 

a cílů. Měření bylo prováděno v časovém rozmezí 13. až 20. 4. 2012. K měření bylo využito 40 

referenčních orientačních bodů a hledáno bylo 76 referenčních cílů.  

Protože každá z metod prováděla různý počet měření, jsou výsledky pro každý cíl zprůměrovány. 

Zamezí se tak zkreslení výsledných grafů. Výsledy všech měření jsou přiloženy na CD k této práci 

a je možno je také najít v databázi na stránkách http://betka.utko.feec.vutbr.cz. 

7.1. Výsledky metody Octant 

Z provedených měření vyplývá, že průměrná chyba přesnosti21
 metody Octant je 241,73 km 

a medián této chyby je 237,75 km. Chyba se většinou pohybovala v rozmezí od 47,27km po 597,80 

km. Ale na několika uzlech se objevily i chyby přesahující tento interval. Dva referenční cíle 

vykazovaly i při opakovaných pokusech chybu přes 950 km - uzel s IP adresou 213.245.116.198 

měl chybu odhadu 951.24 km a uzel s IP adresou 195.64.165.26 měl chybu dokonce 1039.92 km.  

Rychlost algoritmu byla při spojení přes protokol SSH průměrně 592 s (cca 10min) na nalezení 

jednoho cíle. Po vyřazení protokolu SSH a využití jednoduššího spojení jen přes protokol TCP klesla 

průměrná doba pro odhad polohy cíle na hodnotu 28,8 s. Tato skutečnost se již značně projevila 

při čekání na výsledky odhadu polohy.     

7.2. Výsledky metody Octant v porovnání s ostatními metodami 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné chyby přesnosti včetně mediánu a rychlosti 

vyhledávání cíle všemi metodami.  

Pokud bychom porovnávali všechny metody podle chyby přesnosti (mediánu), byla by na prvním 

místě metoda GeoIP. V případě srovnání jen aktivních metod je nejpřesnější metoda SOI, 

následovaná metodou GeoWeight. Za ní následuje metoda CBG a Octant.   

 

 

 

 

                                                           
21

 V následujícím textu je chyba přesnosti chápána jako vzdálenost odhadnuté polohy cíle k jeho správné 
poloze. Vzdálenost těchto bodů je vypočtena dle vztahů uvedených na [39] 
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Tab.  7.1 Srovnání metod CBG, SOI, Octant, GeoWeight, GeoIP 

Metoda 

Chyba přesnosti [km] Rychlost lokalizace jednoho cíle [ms] 

Průměrná chyba 
přesnosti 

Medián Průměrná Medián 

Octant 259,70 237,22 58,76 28,00 

GeoIP 120,39 13,22 0,00 0,00 

CBG 284,69 192,87 78,48 59,00 

SOI 183,77 172,99 21,61 21,49 

GeoWeight 239,85 184,76 349,48 343,39 

 

Jak je vidět v tabulce, tak pasivní metoda GeoIP výrazně předčila všechny aktivní geolokační  

metody nejen z hlediska přesnosti ale i rychlosti. To znamená, že pozice uzlů v její databázi jsou 

poměrně přesné a v mnoha případech se lze na jejich přesnost spolehnout. Výhodou je také velmi 

krátká doba od zaslání dotazu na pozici cíle do odpovědi. Jedná se vlastně jen o vyhledání 

potřebných záznamů ve většinou lokální databázi. Vyjmenované výhody platí ovšem jen v případě, 

pokud je v databázi záznam o cíli nalezen.  

Největším „překvapením“ byla přesnost metody SOI. Tato metoda, ač nenabízí žádnou přidanou 

funkci jako je např. automatická kalibrace zpoždění mezi OB nebo nahrazení přímky best line 

komplexní obálkou, byla po metodě GeoIP nejpřesnější.  

Zajímavé je i porovnání metod SOI a CBG, jenž pracují na podobném principu. Liší se jen ve 

vytváření tzv. best line (přímky, která udává poměr zpoždění/vzdálenost). Metoda SOI má tuto 

přímku nastavenou tak, aby odpovídala 4/9 rychlosti světla a CBG ji mění v závislosti na zpoždění 

mezi orientačními body. Ačkoliv by se mohlo zdát, že metoda CBG bude s tímto „vylepšením“ 

přesnější, praktické zkoušky ukázaly opak. Metoda SOI s pevným poměrem best line byla přesnější  

o průměrně 100km (v případě mediánu o 20 km) než CBG.   

 Metoda GeoWeight, která využívá tzv. vah pro upřesnění polohy cíle, svou průměrnou přesností 

předběhla metody CBG a Octant. Systém vah se tedy v praktickém nasazení osvědčil. 

Metoda Octant, ač nabízí omezení polohy cíle pomocí komplexní obálky z obou stran 

a automatickou kalibraci zpoždění mezi OB, se v průměrné přesnosti umístila mezi metody 

GeoWeight a CBG. Ukázalo se, že komplexní obálka sice vymezí hranice omezení, pomocí nichž 

program následně vytvoří mezikruží. Ale v praxi jsou tyto oblasti stále moc velké. Určitého 

zpřesnění by mohlo být dosaženo zařazením sekundárních uzlů a geografických omezení. Ovšem 

získat umístění směrovače z jeho DNS jména a zařadit ho jako další orientační uzel, dále získanou 

oblast kde cíl leží podrobit rozboru, zda některá jeho část leží v obydlené nebo neobydlené 

oblasti, se jeví jako velmi náročné řešení. Zvlášť, když se při praktických zkouškách ukázalo, že 

v mnoha případech je použití jednoduššího řešení výhodnější. 
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7.3. Grafické znázornění výsledků pomocí CDF 

Kumulativní distribuční funkce (Cumulative distribution function) vyjadřuje pravděpodobnost 

výskytu hodnoty X, která je menší nebo rovna zvolené hodnotě x. Matematická definice je tedy 

. [35] [36] 

Na obrázku níže je zobrazena tato funkce jen pro metodu Octant. Průměrná chyba přesnosti 

metody je v intervalu <0;1000>km.  

Z následujícího grafu je možno vyčíst, že 37.8% referenčních cílů bylo lokalizováno s chybou 

přesnosti menší než 150km. Pokud bychom oblast rozšířili na 300 km, spadalo by do ní už 65.15% 

cílů. 92,42% cílů by metoda Octant lokalizovala s chybou menší než 500km. 

Z celkového počtu 76 uzlů metoda Octant nebyla schopna najít 8 uzlů. Důvodem mohou být 

špatně určené hodnoty zpoždění, které zapříčinily to, že hranice omezení nevymezily správně 

oblast (polygon) a tak výsledná poloha cíle nemohla být nalezena. 

 

 

Obr. 7.1 Kumulativní distribuční funkce - metoda Octant 

 

Na dalším obrázku 7.2 je zobrazena CDF pro všechny testované metody. Křivky jednotlivých 

metod určují velikost pravděpodobnosti, že chyba přesnosti bude rovna nebo menší počtu km 

uvedených na ose x. 

Z grafu je na první pohled patrná křivka patřící metodě GeoIP. Tato metoda má pro většinu 

hodnot na ose x největší hodnotu pravděpodobnosti. Zjednodušeně řečeno je „nejpřesnější“. 

Jediné místo, kde tomu tak není, je okolo hodnoty 200 km. Pokud tedy budeme lokalizovat cíle s 

chybou přesnosti do 200km, bude lepší výsledky dávat metoda SOI. 
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Kromě metody SOI a GeoIP mají ostatní metody podobné hodnoty pravděpodobnosti až do cca 

140 km, kde metoda GeoWeight začne nabývat lepších hodnot a přiblíží se až k metodě SOI. Od 

chyby přesnosti nad 200 km se hodnota pravděpodobnosti u všech aktivních metod kromě 

metody Octant zvýší. Hodnota pravděpodobnosti metody Octant se začne výrazněji zvyšovat až od 

chyby přesnosti 380 km, kdy překoná ostatní aktivní metody.  

   

 

Obr. 7.2 Kumulativní distribuční funkce - metody Octant, SOI, CBG, GeoWeight a GeoIP 

 

 

7.4. Grafické znázornění výsledků pomocí KDE 

Jádrový odhad hustoty (Kernel density estimation) je způsob, jakým získat vyhlazený odhad 

hustoty pravděpodobnosti (křivky četnosti) náhodné veličiny. Můžeme tak získat grafické 

zobrazení nejčastějších hodnot chyb přesnosti pro každou geolokační metodu.   [37] [36] 

Jedinou nevýhodou KDE je volba šířky vyhlazovacího okna. V případě, že je okno nastaveno na 

malou šířku, je výsledná funkce moc „vyhlazena“. V opačném případě zase vznikají ve funkci velké 

špičky. Pro výpočet KDE v programu Excel je možno využít makro dostupné na této internetové 

adrese
22

. [37] 

Pro metodu Octant je jádrový odhad hustoty zobrazen na obrázku 7.3. V případě této metody je 

nejčastěji vyskytující se hodnotou chyba přesnosti okolo 120km. S touto přesností je lokalizováno 

27,3% referenčních cílů. Druhá menší špička je okolo hodnoty 308 km, kdy už je lokalizováno 

66,69% cílů s touto chybou přesnosti. Křivka metody Octant nemá tak strmé špičky jak ostatní 

metody, což znamená, že její hodnoty jsou více rozprostřeny. 

                                                           
22

 http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/Analytical/AMC/Software/kerneldensities.asp 



66 

 

 

Obr. 7.3 Jádrový odhad hustoty - metoda Octant 

 

Jádrový odhad hustoty pro všechny metody je zobrazen na obrázku 7.4. Pro každou metodu lze 

tedy odečíst, jaké hodnoty chyby přesnosti se vyskytují nejčastěji. 

Pro metodu GeoIP jsou to hodnoty okolo 30 km na ose x. To znamená, že GeoIP lokalizuje většinu 

cílů (z našeho seznamu referenčních bodů) s chybou přesnosti menší než 30km. Pokud bychom se 

vrátili ke grafu CDF, tak metoda GeoIP lokalizovala cca 55% cílů s touto chybou odhadu. Další 

špička pro tuto metodu je okolo hodnoty 208 km.  

Ostatní geolokační metody mají největší hustotu kolem hodnoty 160 km. Metoda GeoWeight 

v 130 km, SOI v 160 km a CBG v 170 km. 

 

Obr. 7.4 Jádrový odhad hustoty - metody Octant, SOI, CBG, GeoWeight a GeoIP 
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Závěr 

Všechny cíle vytýčené v úvodu této práce se podařilo splnit. V prvních třech kapitolách jsou 

popsány nejdůležitější fakta o IP geolokaci v internetových sítích. Po jejich přečtení by čtenář měl 

být schopen proniknout do principů nejčastěji používaných geolokačních metod. 

Největší rozsah práce je věnován geolokalizační metodě nazvané Octant. Tato poměrně nová 

metoda umožňuje využít řadu pokročilých technik (využití negativních informací apod.) na 

zpřesnění odhadu cílové pozice. Ačkoliv je tato metoda obsáhle popsána ve studii pana Bernarda 

Wonga, mechanismy, které používá, jsou objasněny pouze obecně. Bylo proto nutno vymyslet 

několik matematických řešení a postupů, které by vedly k co možná největší přesnosti a splňovaly 

podmínky uvedené ve studii zabývající se touto metodou.  

Po ověření funkčnosti metody Octant na umělých datech bylo zahájeno testování 

v experimentální síti PlanetLab. Hned na začátku se objevilo několik problémů. Původní program 

předpokládal, že kružnice (hranice omezení se středem v orientačním bodě) budou nejdříve 

seřazeny podle velikosti jejich mezikruží. Domníval jsem se, že platí podmínka, kdy nejvzdálenější 

orientační body od cíle budou mít největší hodnoty poloměrů a zároveň hledanou oblast příliš 

přesně neurčí. Kružnice by byly pak přesunovány do výpočtu postupně, a tímto způsobem by se 

hledaná oblast postupně zmenšovala a zpřesňovala.  

V praxi se ukázalo, že tento způsob nelze využít. Při zmenšování vzdálenosti často docházelo 

k tomu, že se další kružnice už neprotly a tudíž výsledná oblast, kde měl s největší 

pravděpodobností ležet cíl, byla velmi velká. Mějme příklad, kdy uzel s IP adresou 155.207.48.21 

ve vzdálenosti 1077 km od cíle měl šířku mezikruží 1440 km a na porovnání uzel 88.255.65.219 ve 

vzdálenosti 1877.6 km od cíle měl šířku mezikruží 1340 km. Nutné změny jsou popsány v kapitole 

číslo 6. 

Na konci práce je metoda podrobena srovnání s ostatními aktivními metodami CBG, SOI, 

GeoWeight a pasivní metodu GeoIP na stejných datech (uzlech). Bylo určeno 40 referenčních 

orientačních uzlů a 76 cílových uzlů, jež budou lokalizovány. Ačkoli by se mohlo zdát, že nalezení 

76 uzlů v internetové síti bude jednoduché, nebylo tomu tak. Tyto uzly musí splňovat několik 

podmínek (musí odpovědět na ICMP dotaz, leží v Evropě apod.), z nichž nejdůležitější je přesná 

znalost jejich pozice. Ta měla být zjištěna pomocí DNS záznamu typu LOC. Ukázalo se však, že 

z volně dostupného seznamu 4,5 miliónu adres podporovalo tento typ záznamu jen 181 (cca 

0.004%) stanic. Po manuální kontrole udávané pozice – že jejich souřadnice neukazují např. do 

oceánu apod., zbylo jen 90 stanic. Z nich vyhovovalo daným podmínkám jen zmíněných 76 stanic.  

Výsledky srovnání metody Octant a ostatních metod jsou zpracovány v úplném závěru práce. 

Jejich přesnost byla porovnávána na základě průměrné chyby přesnosti (tj. vzdálenost odhadnuté 
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polohy cíle od jeho skutečné), jejího mediánu a času výpočtu. Celkové srovnání, které je 

i zřejmější, je za pomocí kumulativní distribuční funkce a jádrového odhadu hustoty. Metoda 

Octant, ač nebyly implementovány všechny její doplňky, byla s chybou přesnosti do 130km 

srovnatelná s ostatními metodami. 

Ovšem hlavní myšlenkou celého projektu IP geolokalizace (do něhož pochopitelně patří i tato 

práce) je vložení programů výše uvedených metod na internetovou stránku 

(http://147.229.151.32/), a tím i zpřístupnění těchto metod případným zájemcům. Každý pak 

bude moci vyzkoušet a porovnat vše, co nabízejí moderní geolokalizační metody v praxi. Ačkoliv 

v dnešní době je využíváno spíše pasivních geolokačních metod, myslím si, že využití aktivních 

metod bude stoupat. Nedosahují sice přesnosti těch pasivních, ale mají výhodu v tom, že mohou 

lokalizovat jakýkoliv počítač, který dokáže odpovědět na ICMP dotaz.   
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Seznam zkratek 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

CBG Constraint-based Geolocalization 

CDF Cumulative distribution function 

CentOS Community ENTerprise Operating System 

CESNET Czech Education and Research Network 

DMOZ Open Directory Project 

DNS Domain Name System 

GPS Global Positioning System 

HTTP(S) Hypertext Transfer Protocol (secura) 

IANA  Internet Assigned Numbers Authority 

ICMP Internet Control Message Protocol 

IP Internet Protocol 

ISP Internet service provider 

JSON JavaScript Object Notation 

KDE Kernel Density Estimation 

LBS  (Location Based Services) 

LSA Link-state advertisement 

NAT Network Address Translation 

OB Orientační bod 

OSPF Open Shortest Path First 

RFC Request for Comments 

RIPE NCC  Réseaux IP Européens Network Coordination Centre 

RIR Regional Internet Registry 

RTT Round-Trip Delay Time [ms] 

SOI Speed of Internet 

SSH Secure Shell 

SSID Service Set Identifier 

TBG Topology-based Geolocation 

TCP Transmission Control Protocol 

VoIP  Voice over IP 

VPN  Virtual private network 

WGS84 World Geodetic System 1984 
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Příloha č.1 

Inicializace

Vytvoř - pole OB 

- pole cílů
(ArrayList) 

Cílová IP 
adresa

Orientační 
uzly

Je cílový uzel 
aktivní

Ne spocitejPolohyCiluAno

vytvorPoleOrientacnichBodu

jeCilAktivni

Je v poli cílů 
další prvek

Ukonči 
program

Ne

Načti další cíl

Ano

For(i < poleCilu)

formát JSON

Vytvoř pole IP 
adres

Vyšle příkaz 
vzdálenost + 

IP cíle

Vytvoř HASH pole
IP - vzdálenost

Jsou vzdálenosti 
kladná čísla

Vytvoř 
kružnice se 
středy v OB

Ano

Zapiš do pole 
nedostupneOB

Ne

return

Najdi kružnice 
se středním 
poloměrem

Najdi průsečíky kružnic 
se středním poloměrem

isEmpty

Existují průsečíky se 
stejnými 

souřadnicemi

Vymaž 
duplicitní 

prvky

AnoNe

najdiStredniPolomeryKruznic

Existuje 

alespoň jeden 
průsečík

Ne - return null

Najdi průsečíky ležící v 
mezikruží

Ano

najdiPrusecikyLeziciVeVsechKruznicich

Počet 
nalezených 
průsečíků

Zapiš nalezené 
souřadnice

1

>=2

vypoctiCilovyPrusecik

Spočítej obsah cílové 
oblasti

Vypočti souřadnice X cílového 
průsečíku

Vypočti souřadnice Y cílového 
průsečíku

Vypiš souřadnice cílového průsečíku včetně vypočítaného obsahu oblasti
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Příloha č. 2 

Skript LOClookup, který byl vytvořen ve spolupráci s Jeffem Hungerfordem v programovacím 

jazyce Pike. Tento skript slouží k vyhledání záznamů DNS LOC serveru, jehož IP adresa je vstupem 

skriptu. 

 

#! /usr/local/bin/pike 
#první řádek platí unixový shell - ten ví, že program je umístěn na zadané cestě 
 
int main() 
{ 
 #iteruje to nad řádky ze standardního vstupu 
 foreach(Stdio.stdin.line_iterator();; string domain) 

#spouští funkci lookup (viz níže) s parametrem vstupu - což je jméno 
#domény uložené v souboru   

 lookup(domain); 
} 
 
void lookup(string domain) 
{ 
 #deklarace proměnné typu Position z balíku Geography 
 Geography.Position location; 

#do proměnné s názvem result a typu mapping se uloží odpověď dotazovaného 

#serveru 
#adresa dotazovaného serveru je 8.8.8.8 – veřejný DNS server firmy Google 
 
mapping result = Protocols.DNS.client("8.8.8.8")->  

do_sync_query(Protocols.DNS.client()-> 
mkquery(domain,Protocols.DNS.C_IN, Protocols.DNS.T_LOC));  

 #pokud server DNS odpověděl - hodnota bude větší než 0   
 if (sizeof(result->an)>0) 

{ 
  #voláni funkce na uložení DNS LOC záznamu ve formátu WGS84 -  

# WGS84 je světově uznávaný geodetický standard, který definuje 
#souřadnicový systém - referenční elipsoid a geoid pro geodézii a 
#navigaci 

      
location = Geography.Position(result->an[0]->lat,result->an[0] 
->long); 

} 
 

   if(location) 
     { 

#vypíše na výstup zeměpisné souřadnice v desetinné podobě (latitude, 

#longitude)   
Stdio.stdout.write(domain + " " + location->lat + "," +  
location->long + "\n"); 

     } 
} 
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Příloha č. 3 

Tento skript byl udělán ve spolupráci s Bc. Petrem Harthem v programovacím jazyce Python. Jeho 

úkolem je rozložit dotazy zasílané pomocí skriptu LOClookup kvůli záznamu DNS LOC na 16 DNS 

serverů. 

 

#pocet skriptu LOClookup – 16 – to znamená 16 skriptu LOClookup, kdy každý má 
#nastavenou jinou adresu DNS serveru 
pikeScripts = 16 
pikeInterpret = "pike" 
#nazev skriptu bez čísla (1-16) a koncovky .pike 
pikeScriptName = "./lookup" 
statusLine = 50 #status bude vypisován po 50 řádcích 
 
 
#neco jako v jave import sys.* 
import sys 
from subprocess import Popen, PIPE, STDOUT 
actualScript = pikeScripts #tohle je globalni promenna. 
 
def getNextScriptName(): 
#vrati jmeno dalsiho volaneho pike skriptu 
global actualScript 
actualScript = actualScript + 1 
if (actualScript > pikeScripts): 
actualScript = 1 
 
#jmeno skriptu se sklada z konstantni casti (pikeSkriptName) 
#dále z cisla - cislo se formatuje na 2 cislice, zleva doplnene nulou (01, 02 
#.. 99) a z pripony - stejna pro vsechny 
 

return pikeScriptName + "{0:02d}".format(actualScript) + ".pike" 
 
def findLoc(address): 
'''Zavola skript - lookupxx.pike pro nalezeni DNS LOC zaznamu''' 
 

#vytvoří proces pro skript. Odchytne standardní vstup, vystup a chybovy 
#vystup 
 

dnsProc = Popen([pikeInterpret, getNextScriptName()], stdout=PIPE, stdin=PIPE,  
stderr=STDOUT) 

 
#zavolá ho a vrátí výsledek 
return dnsProc.communicate(address)[0] 
 
def printOkLoc(loc):  
""" Vytiskne location, pokud není prázdná nebo neobsahuje 0.000000,0.000000 """ 
if (len(loc) > 5): 

if (loc.find("0.0,0.0") == -1): 
print loc 

 
def printLineNumToStdErr(num): 

'''vypíše aktuální řádek (pokud je kazdy x-tý; nastavuje se v globální 
proměnné) na chybový vystup, aby nevadil v cilovem souboru''' 
if ((num % stausLine) == 0): 

sys.stderr.write("current line: {0}\n".format(num)) 
 
def dnsRotateLookup(inputFileName): 

'''postupně čte inputFile a zpracovává každý řádek zvlášt''' 
inputFile = open(inputFileName, "r") 
currentLine = 1 
for line in inputFile: 

loc = findLoc(line) 
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printOkLoc(loc[:-1]) #last char was newline 
printLineNumToStdErr(currentLine) 
currentLine += 1 

 
if (__name__ == "__main__"): 

if (len(sys.argv) < 2 or sys.argv[1] == "-h"): 
print "dnsRotateLookup.py <filename>\n\t 
#v souboru by měly být adresy, pro které chceme nalézt DNS LOC 
#jeden řádek = adresa 
#tento skript rotuje několik skriptů podle konfigurace 
#výsledek jde na stdout" 

else: 
dnsRotateLookup(sys.argv[1]) 

 
 
 

Obsah CD 

Přiložený disk obsahuje následující položky: 

· Elektronickou verzi této diplomové práce. 

· Soubor Seznam_vsech_uzlu.xlsx se všemi získanými uzly v síti PlanetLab a za 

pomocí DNS záznamů.  

· Soubor Vysledky_vsech_metod.xlsx, kde jsou uvedeny výsledky všech metod a 

zobrazeny pomocí CDF a KDE. 

· Soubor Seznam_uzlu_lokalizovanych_metodou_Octant.xlsx, kde jsou 

uvedeny výsledky získané metodou Octant. 

· Program Octant. 


