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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je vytvoření administračního rozhraní pro vzdálenou správu Netspotu 

(přístupového bodu produktu Netspot) a srovnání produktu Netspot s produkty s podobnou 

funkcionalitou nebo se zařízeními disponujícími funkcemi, které se ve všeobecném povědomí 

zastřešují výrazem hotspot. Čtenář je nejprve uveden do problematiky firmware Netspotu 

a seznámen s historií jeho vývoje. Následuje popis webové služby, která je polotovarem 

administračního rozhraní požadovaného v zadání práce. v další části je řeč o webové administraci, 

představující syntézu moderních programovacích trendů a vhodné kombinace historií prověřených 

technologických postupů, jenž spolu s webovou službou naplňuje ambice zadání v bodě vytvoření 

administračního rozhraní pro vzdálenou správu Netspotu. Výstupům a diagnostice včetně 

monitoringu Netspotu jsou věnovány samostatné kapitoly. 

 

Klíčová slova 

CSS3, DD-wrt, Hotspot, HTML5, Openwrt, Netspot, Router, Ubiquiti UniFi, SOAP, webová 

služba, XML, XSD, XSL 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to create Netspot (access point of Netspot product) remote management 

interface, and to compare Netspot product to other products with similar functionality, or to devices 

with generally known functions of hotspot. Firstly, the Netspot firmware issues and its 

development history are introduced to the reader. Subsequently, a description of a Web service, 

which is a semi-product of the remote management interface, as required by the thesis assignment, 

is provided. In the following part, there is presented a Web administration, which is a synthesis of 

modern programming trends and historically proven technological methods, and which along with 

the Web service fulfills the objectives of the thesis assignment regarding creation of Netspot 

remote management interface. The outputs and diagnosis, including monitoring, are dealt in 

separate chapters. 

 

Key Words 

CSS3, DD-wrt, Hotspot, HTML5, Openwrt, Netspot, Router, Ubiquiti UniFi, SOAP, Web service, 

XML, XSD, XSL 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Administrátor – uživatel klientské administrace nebo správce počítačové sítě Netspotu 

C++ – multiparadigmatický programovací jazyk 

CSS – kaskádové styly umožňující zobrazení elementů internetových stránek 

Distribuce – softwarová modifikace OpenWRT využívaná pro aktivaci funkcí Netspotu 

HTML – značkovací jazyk používaný pro tvorbu internetových stránek 

ISP – poskytovatel připojení k síti Internet 

Java – objektově orientovaný programovací jazyk využitelný pro tvorbu aplikací i internetových 

stránek 

JSON – JavaScriptový objektový zápis dat nezávislý na počítačové platformě 

OpenWRT – operační systém 

MySQL – databázový systém komunikující pomocí jazyka SQL 

NID – unikátní identifikační kód Netspotu, který slouží jako identifikátor pro související funkce 

PHP – skriptovací programovací jazyk určený především pro programování dynamických 

internetových stránek 

SEO (search engine optimalization) – optimalizace internetových stránek pro vyhledávače 

Shell skript – série příkazů pro systém Unix zpracovávaná interpretem příkazového řádku 

SQL – standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk užívaný pro práci s daty 

UIDAllow – seznam přihlášených uživatelů dle IP adres 

Update – aktualizace distribuce Netspotu nebo serverové obslužné části 

Upgrade – aktualizace firmware nebo operačního systému Netspotu 

Uživatel – fyzická osoba využívající služeb Netspot u provozovatele prostřednictvím svého 

zobrazovacího zařízení 

W3C – mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí 

webové standardy pro tvorbu internetových stránek 

Welcomepage – úvodní přihlašovací stránka, která aktivuje přístup uživatele do sítě Internet 

XSD – schéma obecného značkovacího jazyka XML 

XSL – rozšiřitelný stylový jazyk umožňující definovat, jak se mají formátovat a převádět XML 

soubory 

XML – obecný rozšiřitelný značkovací jazyk, který se používá pro tvorbu konkrétních 

značkovacích jazyků a serializaci dat 
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Úvod 

Na svých zahraničních pracovních cestách se často setkávám s veřejnými WLAN hotspoty 

s webovou autorizací. Tyto autorizační webové stránky vyžadují platbu vložením údajů z vlastní 

platební karty, nebo (zaznamenáno v Itálii) nutností písemného souhlasu s podmínkami hotelu pro 

využívání WLAN připojení. Bylo mi sděleno, že se jedná o protiteroristické opatření, kterým 

se správce WLAN hotspotu chrání proti hackerským útokům, rozesílání spamu, šíření nelegálního 

obsahu atp. prostřednictvím předmětné WLAN sítě. Slovy provozovatele WLAN hotspotu se jedná 

o vládní nařízení. Z uvedeného usuzuji, že provozovatelé WLAN hotspotů chtějí na svých 

uživatelích vydělávat, nebo alespoň krýt své paušální náklady připojení do veřejné sítě Internet. 

Nástupem do přepravního prostředku MHD cestující souhlasí s přepravním řádem přepravce, 

vstupem na dětské hřiště návštěvník souhlasí s provozním a návštěvním řádem provozovatele 

hřiště. Cílem diplomové práce je nalezení schůdného způsobu získání platného souhlasu uživatele 

WLAN sítě za možnosti prezentace reklamních sdělení, jakožto nástroje získání výdělku na 

uživateli; to vše v rámci produktu, jehož vývojem se zabývám. Jako výsledný produkt očekávám 

hotové řešení, které chrání provozovatele WLAN Netspotu před nepovoleným narušováním nebo 

využíváním počítačové WLAN sítě s možností monetizace distribuci inzertních sdělení uživatelům 

WLAN sítě Netspot. 

Diplomová práce obsahuje dvě vývojové části. První je analýza a implementace 

komunikačních protokolů, druhou implementace servisně orientované klientské aplikace, která je 

zaměřená na reálné užívání v praxi běžnými uživateli počítačů -– ne odborníky. 

Nejrozsáhlejším podkladem pro vypracování diplomové práce byly mé dosavadní zkušenosti 

z vývoje produktu Netspot, kterému se věnuji od roku 2012. v předcházející době i během vývoje 

produktu jsem se zabýval online marketingem. Osobně s ohledem na vyvíjející se reklamní trh 

vidím jako užitečné využít pro inzerci prostor WLAN sítí. Slovem inzerce myslím též propagaci 

služeb samotného podniku provozující WLAN Netspot, např. facebookových stránek. 

Tato diplomová práce rozšiřuje a navazuje na činnosti, které řeším při zavádění nového 

produktu na trh. Dále též pomůže prezentovat produkt investorským skupinám, které mám zájem 

oslovit. 
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1 Popis Netspotu 

1.1 Srovnání s konkurencí 

Hlavní konkurencí pro Netspot v České republice jsou dvě společnosti – Socifi a Info 

domobilu. Socifi operuje na dražších routerech značky Cisco, což se negativně promítá do jejich 

cenové politiky. Měsíční sazba za provoz služeb se pohybuje v rozmezí 0 až 495 USD (přibližně 0 

až 9 900 Kč). 

Další konkurenční společnosti operují pouze v zahraničí. Jedná se o společnosti Wireless 

Social, SL1 systems, WLAN point, Go Big, Blue Moz, Frifi, Getwi, Adapt marketing design, 

Wisocial, Social WLAN marketing, Wavespot, Social WLAN, NFCmix, WLANMarketing, Voxx 

media, WLAN-Marketing.pl, Media2go, wicoms, TextBlue, Accurate Communications, hiwave.net, 

wi sphere, Lets go WLAN, Myplace connect a další. Cenově se provoz WLAN marketingu přes 

konkurenční řešení pohybuje v průměru kolem 19 000 Kč ročně, přestože nastavení těchto služeb 

je velmi blízké řešení od společnosti Socifi provozovaném na území ČR. 

Konkurenčních zařízení s podobnou funkcí hostpotu je mnoho, některé mají v sobě již 

přeprogramované možnosti přístupu: 

• Přes voucher nebo heslo, 

• platba kartou nebo paypal účtem, 

• po určitý čas zdarma. 

Všechna testovaná konkurenční zařízení vyžadují vyšší nároky na zkušenost správce. 

 

MikroTik 

Jedná se o velmi rozšířené řešení společnosti Mikrotik z Lotyšska. ve srovnání s Netspotem 

má Mikrotik implementováno více funkcí. Jejich absence však Netspotu nijak nebrání ve správném 

fungování. Programátorská rozšiřitelnost Mikrotiku nabízí stejné možnosti, jakých bylo dosaženo 

v Netspotu. 

Administrace Mikrotiku je vzhledem k rozsahu jeho funkcí rozsáhlá a troufám si říct, že na 

první pohled odrazuje méně zkušené správce. Mikrotik nabízí i další software pro svou konfiguraci, 

avšak s velmi nízkou grafickou přívětivostí. Pravděpodobně byl navržen přednostně pro odborníky. 
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Cena MikroTik RB750UP bez externí vysílací antény se v maloobchodní sítí v současné 

době pohybuje přibližně od 1579 Kč, u našeho velkoobchodního partnera pak 1450 Kč1. 

 

Ubiquiti UniFi 

Na první pohled designově lépe zpracovaný router, jehož aplikaci zvládne i méně zkušený 

uživatel. Spolu s nákupem tohoto zařízení jsem obdržel i kompletní systém pro správu uživatelů 

a hostpotu. Tato plnohodnotná aplikace nabízí mimo jiné i propracovaný platební systém. Grafické 

zpracování administrace UniFi je o poznání přívětivější než v případě MikroTik. 

Zapojení UniFi do sítě je překvapivě snadné. Zařízení stačí jednoduše připojit do existující 

Wi-Fi sítě a v přiloženém software se všechna zařízení UniFi rozpoznají a spárují automaticky. 

Počítač pak funguje jako tzv. UniFi Controller, který je navíc možné po dokončení konfigurace 

vypnout. 

Nastavení UniFi umožňovalo celkově více možnosti než administrace Netspotu. Výhodou 

UniFi je hlavně lepší hardwarová výbava v podobě 3x3 MIMO, které umožňuje simultánně 

obsloužit více uživatelů nebo použít více různých SSID včetně různých způsobu zabezpečení. 

Cena hardware UBNT UniFi 2x2 MIMO se v maloobchodní sítí v současné době pohybuje 

od 1879 Kč a u našeho velkoobchodního partnera 1749 Kč2. 

 

Ve srovnání dle kritéria ceny hardware nejlépe vychází Netspot a to více než trojnásobně 

oproti MikroTiku (v ceně MikroTiku je započtena i vysílací anténa) a téměř čtyřnásobně oproti 

UniFi. 

V počtu nejvíce simultánních připojení se nejlépe osvědčil UniFi se svými 2x2 MIMO. 

Uživatelská přívětivost dodaného software je velmi subjektivní kategorie a pojaté hodnocení 

se u jednotlivých uživatelů může lišit. Hlavní rozdíly uvádím v následující srovnávací tabulce. 

 

 

                                                           
1 Viz https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400000000001J3U 
2Viz 

https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400060000001KEO&Search=BNT%20UniFi&SearchType=1 
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 MikroTik UniFi Netspot 
Plusy Velké množství 

konfigurace 
 

Automatické vyhledání 
prvku v sítí 
 
Kontroler 
 
Přehledná administrace 

Automatické vyhledání 
prvku v sítí 
 
Offline konfigurace 
 
Jednoduchá administrace 

Mínusy Zastaralý design 
 
Nutnost dokoupení 
externí antény 
 
Vyšší cena 

Omezené možnosti 
customizace welcomepage 
 
 
 
Vyšší cena 

Omezený rozsah 
podporovaného hardware 
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2 Firmware 

Netspot využívá operační systém OpenWRT s vlastní upravovanou firmwarovou částí. 

Zavádění Netspotu probíhá v krocích popsaných sekvenčním diagramem, viz příloha č. 1.1. 

 

2.1 Netspot boot 

Po stáhnutí se spouští distribuce. Tento proces obsahuje: 

• instalaci chybějících balíčků; 

• inicializaci firewallu; 

• je-li Netspot ve stavu fowrfactory_firstboot, konfiguraci WLAN; 

• inicializaci procesu netspot_loop. 

Po dobu, než je v Netspotu zajištěna jeho funkčnost určená staženou a nainstalovanou 

distribucí, se Netspot chová jako čisté OpenWRT s vlastní konfigurací (tím je myšleno např. SSID 

WLAN sítě). 

Průběh zavádění Netspotu charakterizuje diagram v příloze č. 1.2. 

 

Netspot RC 

Netspot naše servery žádá o stažení distribuce; autentizuje se svým licenčním klíčem. Server 

poskytne distribuci ve verzi platné pro daný licenční klíč. Systém na serveru je nastaven tak, aby 

různé Netspoty mohly mít odlišné verze distribuce. Takový postup usnadňuje zavádění nových 

funkcí, protože případné chyby nepostihnou celou síť Netspot. 

Mapování licencí na verze distribuce je uloženo v MySQL databázi. v případě, že proces 

stahování distribuce selže, se tento opakuje za 8 sekund. 

 

Netspot INIT 

Zajišťuje instalaci chybějících balíčku a inicializaci firewallu. Spouští Netspot loop. 

 

Netspot LOOP 
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Spouští proces netspot a zajišťuje, že pokud tento proces neběží, nebo jeho běh selže, bude 

tento proces po 64 s spuštěn znovu. 

Spouští RSCEC, které zajišťuje nouzové spojení s Netspotem a slouží jako jediná možnost, 

jak se s Netspotem spojit. Pro spuštění se používá SSH. Netspot odešle požadavek na server, server 

ověří, zda na disku existuje soubor: 

• pokud existuje, odešle jeho obsah jako odpověď a smaže jej; 

• pokud neexistuje, na zprávu neodpoví. 

 

2.2 Netspot proces 

Netspot proces dokáže přepnout Netspot do přímého režimu, což je užitečné v případě, kdy 

nelze Netspot konfigurovat z důvodu nefunkčnosti internetového připojení. 

Průběh procesu netspot znázorňuje diagram v příloze č. 1.3. 

Pokud dojde k přerušení vzdáleného spojení (remote), automaticky dojde k opakování jeho 

navázání za 10 sekund. 

 

HTTP server (obsahové vlákno) 

HTTP server v Netspotu je spuštěný na TCP portu 81 a zajišťuje přesměrování uživatelů sítě 

Netspot (připojen přes WLAN nebo LAN), kteří se nenacházejí v UIDAllow, na welcomepage (viz 

příloha č. 3 Funkce webové služby), za podmínek daných gipallow (viz příloha č. 3 Funkce webové 

služby) ve spojení s gportallow (viz příloha č. 3 Funkce webové služby). v současné době Netspot 

nepřesměrovává požadavky na TCP portu 443. 

Funkčnost HTTP serveru je popsána diagramy v příloze č. 1.4 a 1.5. 

Obslužné vlákno je samostatné posixové vlákno. Zajišťuje pouze přesměrování 

uživatelského požadavku. Posixová vlákna jsou standardizovaná API, jak vlákna vytvářet 

a spravovat. 

 

Watchdog 

Watchdog zajišťuje a hlídá remote spojení a pokud je spojení otevřené a zároveň uplynulo-li 

již 1024 sekund, dojde k ukončení remote spojení. Obnovu remote spojení zajišťuje proces netspot. 
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Průběh programu Watchdog charakterizuje diagram v příloze č. 1.6. 

 

Watcher 

Funkce neigh detekuje, kteří uživatelé jsou aktivní a případně ty neaktivní po delší neaktivitě 

z UIDAllow vyřadí. 

Funkce login zjišťuje, kteří uživatelé jsou přihlášeni (UIDAllow) a také sleduje, kolik dat 

přenesli. Pokud se objeví nový přihlášený uživatel, informuje o tom server pomocí remote 

protokolu. Pokud uživatel z UIDAllow zmizí, informuje se také server a doplní se informace o 

množství přenesených dat. 

Průběh programu Watcher charakterizuje diagram v příloze č. 1.7. 

 

2.3 Remote start 

Funkce remote_start je volána z hlavní (main) funkce netspot procesu. Funkce remote_start 

a je charakterizována diagramem v příloze č. 1.8.  

Tato funkce se stará o navázání vzdáleného (remote) spojení s naším serverem pomocí 

protokolu SSH. Dále přijímá zprávy z tohoto spojení a dle potřeby spouští funkci remote_cmd pro 

zpracovávní remote příkazů. Také zajišťuje ostatním modulům netspot procesu možnost odeslat 

zprávy pomocí remote protokolu, např. v případech popsaných v kapitole 2.2. 

 

2.4 Hlavní řešené problémy 

Mezi nejvýznamnější řešené problémy, které rozhodovaly o dnešní podobě produktu 

a rozsahu jeho funkcí, řadím: 

• volbu hardware, protože ovlivňuje cenu; 

• volbu operačního systému, protože ovlivňuje rozšiřitelnost; 

• používaní zabezpečeného přístupu; 

• spouštění vlastních programů psaných v C/C++; 

• serverovou redundanci a rozložení zátěže pomocí cloudového řešení. 
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2.4.1 Volba HW 

Nejdůležitější otázkou byla volba hardware. První prototyp byl zkonstruován na architektuře 

amd64. Jednalo se o minipočítač o rozměrech 300 mm x 300 mm x 50 mm, ke kterému bylo třeba 

připojit USB dongle s WLAN přijímačem pro zajištění distribuce konektivity. Výběr USB dongle 

spočíval ve vyzkoušení přibližně 15 druhů USB síťových karet, přičemž pouze jedna uměla 

„master mode“ (mód přístupového bodu, opak klientského módu), a to ještě pouze po úpravě 

driveru. Tohoto výsledku nebylo možné docílit jinak než náhodným nákupem USB WLAN 

síťových karet, protože výrobci v manuálech ani na svých webech neměli tyto údaje prezentovány. 

Na položené dotazy výrobcům se mi vždy dostalo odpovědi, že síťová karta byla navržena jako 

klientské zařízení. Z důvodu nedostatku ethernetových portů jsem byl nucen použít USB 

ethernetovou síťovou kartu, do které byl dále připojen přístupový bod WLAN. Pro snížení nákladů 

byl operační systém (Linux) nahráván z paměťové karty, takže nebylo potřeba žádného pevného 

ani USB disku. Přes veškerou snahu o cenovou optimalizaci nákladů tento prototyp velkoobchodně 

nákladově vycházel na 5 000 až 6 000 KČ vč. DPH. Výhodou tohoto řešení oproti dalším typům 

však byla výrazně vyšší kapacita paměti pro programové vybavení a data. 

Dalším pokusem bylo využít zařízení Raspberry PI, které v době mého vývoje bylo dostupné 

pouze na dlouhou čekací lhůtu -- přibližně 10 měsíců od objednání -- navíc s omezením jednoho 

kusu na jméno. Vzhledem k tomu, že první kus jsem měl objednán s dostatečným předstihem, 

vývoj Netspotu tato hardwarová varianta příliš nezbrzdila. Raspberry PI ve své první verzi, 

nedisponovala žádným WLAN modulem. Disponovala však dvěma USB 2.0 porty; proto 

se veškeré připojené periferie shodovaly s těmi z prvního prototypu. Bylo potřeba zabezpečit 

změnu driverů a všechny zdrojové kódy bylo nutné zkompilovat na jinou architekturu -- ARM. 

Raspberry PI přinášela velkou výhodu v menší spotřebě elektrické energie a menších rozměrech -- 

přibližně 90 mm x 60 mm x 25 mm. Nevýhodou v dané době byl fakt nedostatečného globálního 

otestování tohoto produktu, který byl vyvinut jako studentský. Komerční nasazení proto 

představovalo poměrně vysoké riziko nespolehlivosti. Tato hypotéza se později potvrdila -- 

nespolehlivost byla fatálním problémem tohoto prototypu, z dodnes nezjištěných důvodů docházelo 

k samovolnému zamrznutí Raspberry PI, bez možnosti detekovat příčinu tohoto stavu, nicméně 

připouštím, že nemohu vyloučit, že uvedený nežádoucí jev nezapříčiňovala některá z připojených 

periférií (např. USB WLAN dongle). 

Od myšlenky konstrukce vlastního zařízení jsem upustil po podrobném zkoumání přínosu 

a případných negativ. Vyvíjet vlastní nový hardware znamená, jednoduše popsáno, řešit spoustu 

dosud nevídaných problémů, kupř. návrh základní desky, zajištění výroby nebo zabezpečení 
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vysokého počtu objednaných produktů (řádově desetitisíců). Přínosem sice mohlo být zařízení bez 

nutnosti dalších připojených periférií, avšak takové řešení by cenově bylo pořád jen obtížně 

dostupné. Finální volbou hardware tedy byly SOHO routery, které pro svou konstrukční podstatu 

nebudou trpět problémem absence „master módu“ (módu přístupového bodu), ale které zároveň 

budou mít podstatně omezenou úložnou kapacitu pro programové vybavení a data. Použít dražší 

značková řešení Cisco nebo MikroTik jsem se zdráhal, protože zkušenosti s prvním prototypem už 

významně nastínily problém vysoké prodejní ceny. 

Dnes je systém Netspot instalován na hardware značky TP-Link. Nejedná se přitom 

o žádnou oficiální spolupráci s tímto výrobcem, pouze se zaměřujeme na stejný typ procesoru 

(AR71xx), což usnadňuje vývoj (viz tabulka níže). Vedení vývoje na více architekturách procesorů 

by znamenalo významně méně času pro vývoj nových funkcí, nicméně usuzuji, že v budoucnu, až 

báze funkcí bude dostatečně nasycena, se rozšíření na další typy procesorů může ukázat jako 

rozumné. Architektura procesoru typu AR71xx je MIPS a celkem snadno můžeme podporovat 

i libovolnou architekturu MIPS R3000 s požadavkem na případné jednodušší úpravy navíc. MIPS 

je big-endian, jde o RISC architekturu. Nejdůležitější část Netspot procesu (viz kapitola 2.2) by 

nemělo být potřeba upravovat. 

Srovnání dvou používaných zařízeních je v následující tabulce.  

Popis WR740N WDR3500 
CPU 400 Mhz 560 Mhz 
RAM 32 MB 128 MB 
Flash 4 MB 8 MB 
Network eth0, eth1 eth0, eth1 
Wireless 2.4Ghz 802.11bgn 2.4Ghz 802.11bgn, 5GHz 802.11an 
USB 2.0 Ne 2x3 

 

2.4.2 Operační systém 

Operační systém v případě mini PC a Raspberry PI vycházel z Linuxové distribuce Debian, 

která zajišťovala veškerou funkčnost. Vývoj na této platformě byl snadný zejména díky řadě 

doinstalovatelných balíčků programů. 

DD-WRT byla první verze operačního systému pro finální hardware. Volba padla na něj, 

jelikož měl přednastavené hotspot funkce, které bylo záhodno ve snaze o urychlení vývoje využít. 

Nakonec se ale ukázalo, že tyto hotspot funkce ve stávající podobě využít nelze. 

                                                           
3 RICS – redukovaná instrukční sada, vysoká optimalizace; Big endian – na paměťové místo s nejnižší 

adresou se ukládá nejvíce významný bajt, a za něj se ukládají ostatní až po nejméně významný bajt. 
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OpenWRT nahrazuje DD-WRT a výhodu přináší zejména v tom, že na Flash paměti 

umožňuje vytvořit souborový systém, do něhož lze data zapisovat podstatně lépe, než jako je tomu 

u NVRAM v případě DDWRT. Dále je velkou výhodou v následném rozšiřování možnost 

doinstalování systémových balíčků s možností využití spousty modulů jádra. v případě DD-WRT 

kvůli samotnému designu systému není možné moduly doinstalovávat; vývojáři tak z důvodu 

omezené kapacity paměti pro programové vybavení musejí odhadnout, které moduly nebudou 

potřeba. Naproti tomu u OpenWRT lze velmi snadno moduly doinstalovat, a tedy přizpůsobit 

podporu ze strany jádra svým potřebám. Existuje také varianta kompilace vlastních modulů 

a vytvoření vlastního firmware, avšak přechod na OpenWRT jsem považoval a dosud stále 

považuji za celkově lepší řešení. 

Objektivně tedy po vstřebání všech informací, včetně zkušeností z provozu DD-WRT, bylo 

použití DD-WRT chybou; dokonce bych se nebál říct, že to nepřineslo nic dobrého. Ostatně 

důkazem je to, že DD-WRT v produktu Netspot je dnes možné vzdáleně aktualizovat na novější 

OpenWRT. Možnosti vzdáleného upgrade z DD-WRT na OpenWRT jsem s omezenými 

možnostmi (funguje pouze tam, kde Netspot je vůči ISP DHCP klientem) dosáhl tak, že jsem spolu 

s dalšími spolupracovníky vytvořil vlastní firmware, který kromě vlastního operačního systému 

obsahuje i vlastní souborový systém, který v sobě již má předinstalované funkce produktu Netspot 

a nastavenou factory licenci. 

 

2.4.3 Šifrované spojení mezi Netspotem a serverem 

Důležitým rozhodnutím bylo, jaké zabezpečení při spojování se serverem budou Netspoty 

používat. V předchozích Netspotech (tehdy ještě hotspotech) bylo použito OpenVPN (jako 

šifrování tedy OpenSSL), ovšem instalaci OpenVPN do Flash paměti Netspotu brání její 

nedostatečná kapacita. Když se OpenVPN v Netspotu používá, dostane se do něj až spolu 

s distribucí (je tudíž vždy pouze v RAM). Jelikož je šifrovaným spojením potřeba stáhnout už 

i samotnou distribuci, jako jediné rozumné řešení zbývá SSH. SSH se jeví jako nejvhodnější řešení 

také proto, že je velmi snadno možné nakonfigurovat a použít oboustrannou autentizaci pomocí 

veřejných klíčů. v neposlední řadě je na SSH sympatické, že jak v DD-WRT, tak v OpenWRT je už 

v základní instalaci ihned dostupné. 
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2.4.4 Spouštění vlastních aplikací 

Klíčovým rozhodnutím pro vývoj vlastních aplikací určených ke spouštění na Netspotech je 

volba mezi kompilovaným a interpretovaným jazykem. Kompilované jazyky (jmenovitě např. 

C/C++) s sebou nesou nutnost samostatné kompilace pro každou architekturu, interpretované 

jazyky (jmenujme Perl a Python) mají tu nevýhodu, že náročnost běhu v nich napsaných aplikací je 

vysoká. DD-WRT navíc v době, kdy se tento firmware hřál na výsluní, možnost spouštění 

programů kódovaných v interpretovaných jazycích vůbec nepodporovalo. Od možnosti použití 

interpretovaných jazyků bylo tedy upuštěno. 

Dospěl jsem k rozhodnutí, že k vývoji vlastních aplikací v kompilovaných jazycích, což 

musíme provádět pomocí cross kompilace, potřebujeme toolchain, přičemž na jeho konkrétním 

výběru až tolik nezáleží (předpokládáme jen minoritní rozdíly v optimalizaci). Domníváme se, že 

zkompilovat si tyto základní vývojové nástroje pro cross kompilaci vlastním způsobem by nebylo 

velkou překážkou, ale nespatřujeme v tom žádné citelné výhody, pročež k tomu nepřistupujeme. 

Pokud by to však kdykoliv v budoucnu bylo potřeba, s problémy případného přechodu si neděláme 

starosti. Pokud bychom neměli vývojové nástroje pro cross kompilaci, nemohli bychom vyvíjet 

nativní software. 

 

2.4.5 Cloudové řešení 

Volbou klasického routeru, tedy levného hardware, došlo k nutnosti přesunu části dat 

programu a ostatních dat z klientského zařízení na serverovou část. v praxi to znamená, že 

se Netspot při své incializaci pokouší spojit s některým z našich serverů za účelem stažení 

distribuce, z níž se naučí požadované funkce. Výhodou tohoto řešení je nezávislost zařízení 

Netspot na našich serverech nebo funkčním připojení do sítě Internet. v případech, kdy pro Netspot 

naše servery nejsou dostupné, se Netspot chová jako klasický přístupový bod WLAN a router bez 

šifrování na linkové vrstvě. Některé funkce produktu Netspot, které mohou být potřeba i bez 

stažené distribuce, jako např. portforward, selfcheck, gipdeny, gportdeny (viz příloha č. 3 Funkce 

webové služby) atp., jsou již s nástupem NLFW (Netspot Local FireWall) zpracovány tak, že i bez 

distribuce dostupné jsou. Konfigurace NLFW probíhá pomocí Remote protokolu (viz kapitola 2.3). 



21 

 

3 Webová služba 

Řešení v podobě SOA (servisně orientována architektura) bylo zvoleno především na 

základě mých zkušeností s vytvářením jiných webových služeb, u kterých uživatelé kladně 

hodnotili standardizovaný postup. 

Mezi hlavní výhody webové služby řadím oddělení klientské části od serverové a zajištění 

standardizované znovupoužitelnosti. Řešení pomocí webové služby ve spojení s jednotkovými 

testy umožní kontrolovatelně segmentovat řešené případy a urychlit následný vývoj. Protože 

plánuji připravit další klientská zařízení pro správu Netspotu, jiná, rozumnější možnost než využití 

webové služby, se mi nenabízela. 

Oddělením problematiky klientské strany a serverové webové služby lze bez ovlivnění 

funkčnosti jednotlivých klientských aplikací snadno nahradit dosavadní technologie, a to právě 

pomocí výsledků jednotkových testů. s tímto postupem počítám do budoucna. 

Webová služba běží na tomtéž serveru, na němž probíhá obsluha Netspotů. Zvažuji, že 

v rámci topologie serverového systému tuto webovou službu od serveru pro obsluhu Netspotů, 

s cílem rozložit vytížení, oddělím. 

 

3.1 Použité technologie 

Webová služba běží na serveru s operačním systémem Linux. Pro webovou službu byl zvolen 

skriptovací jazyk PHP 5.3.x s databází MySQL 5.1. PHP je rozšířené o balíčky: 

• ImageMagic 

• mail 

• CURL 

Volba PHP a MySQL reflektuje znuvupoužitelnost knihoven, které jsem spolu s dalšími 

spolupracovníky naprogramoval při vývoji jiných webových služeb. 

 

3.2 Funkce 

Funkce webové služby průběžně rozšiřuji s ohledem na potřeby uživatelů Netspotu a potřebu 

klientských aplikací. Byly vytvořeny také funkce, které sice nemají v rámci klientské aplikace 

přímý význam, ale doplňují monitorovací aplikace, které využívají standardizovanou komunikaci 

webové služby. 
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Aktuální přesný rozsah funkcí podporovaných webovou službou je dostupný na adrese 

http://ws.netspot.cz/soap/wsdl. Dokumentace těchto funkcí je přílohou č. 3 této práce. 

 

3.3 UNIT testy 

Přestože vytvoření jednotkového testu pro jednu funkci průměrně zabere přibližně třikrát 

více času než vytvoření této funkce, dle obecných závěrů se v následném vývoji tento čas 

několikrát vrátí, protože výrazně omezí možnost zavlečení chyb, zejména pak těch, které již jednou 

byly odstraněny. Z osobních zkušeností mohu tento trend potvrdit, dokonce bych se nebál 

konstatovat, že při důsledném vytváření jednotkových testů je vývoj přímočařejší (co do odhadu 

časových nákladů na vyvinutí konkrétní funkce nebo vlastnosti) a méně deprimující. 
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4 Klientská aplikace 

První klientskou aplikací navrženou a realizovanou dle webové služby je administrace 

správy Netspotu. Tato administrace umožňuje Netspot konfigurovat a zjišťovat informace o jeho 

stavu. 

Vývoj webových stránek v dnešní době zahrnuje i kódy v HTML, CSS nebo v jazyku 

JavaScript, které se na webové klienty standardním způsobem distribuují tak, jak je vývojář 

vytvořil. Nové interaktivní webové aplikace přitom často mívají i většinu aplikační logiky 

kódovanou v JavaScriptu. Je tedy na místě se zamyslet nad tím, zda případnému plagiátorovi 

nezkomplikovat práci použitím kompresoru nebo obfuskátoru. Dekódování takového kódu do 

čitelné podoby je možné je, navíc použití obfuskátoru může zkomplikovat práci i řádnému 

vývojáři. v dané otázce jsem zaujal takové stanovisko, že vytvořený kód bude distribuován pod 

některou ze svobodných licencí, nicméně zatím nejsem rozhodnut, pod kterou. 

Vybírané technologie byly vybrány takovým způsobem, aby snadno navazovaly na 

vytvořenou webovou službu a maximálně usnadnily vývoj. Vyvinutá administrace PHP využívá jen 

okrajově (jde zejména o přizpůsobení chování aplikace použitému prostředí, v jiných případech 

se jedná o dočasná řešení); aplikační logika je vyjádřena zejména v jazyku JavaScript. Uvedenou 

skutečnost tedy neváhám popsat tak, že pro funkčnost administrace Netspotu neexistuje žádný 

neveřejný kód. Tímto způsobem rozložení aplikační logiky mezi serverový a klientský skriptovací 

jazyk bylo dosaženo snížení zatížení serveru hostujícího administraci a úlevy pro datové linky 

vedoucí od serveru s administrací k serveru webové služby a od serveru s administrací ke klientům 

administrace. Server, na němž sídlí administrace, tudíž v podstatě pouze distribuuje zdrojové kódy 

(v jazycích HTML, CSS a JavaScript) a pevné obrázky (pozadí webu administrace, logo produktu 

Netspot atp.). 

 

4.1 Použité technologie 

Vybrané technologie byly vybrány na základě mých zkušeností a komfortu dosažení jejich 

propojení. Některé technologie, jako např. PHP a JSON jsem do této klientské administrace zařadil 

na přechodnou dobu, jenž podle mého plánu spatří svůj konec nejpozději v době, kdy bude 

představena off-line HTML5 verze této administrace. 

Na skutečnost, že množina podporovaných webových technologií napříč prohlížeči je dnes 

specifická, a to jak do výčtu jednotlivých technologií, tak do spektra funkcí a vlastností těchto 



24 

 

technologií, jsem pro účely této administrace zareagoval využitím pouze průniku těchto technologií 

a jejích částí podporovaném posledními verzemi majoritních webových prohlížečů4. 

 

PHP 

Dočasně, pro usnadnění práce s aktualizací stránky administrace jsem pro nahrazení dvou 

požadavků na HTTP server jedním použil PHP. To čítá načtení HTML kódu předmětné části 

stránky a tomu příslušného inicializačního (prezentačního) kódu v Javascriptu, přičemž oba tyto 

soubory jsou uložené ve složce aplikace a cílem je předat je bez jakýchkoli transformací. PHP 

zajišťuje spojení těchto dvou částí do JSON. v budoucnu plánuji tuto pomůcku odstranit -- 

k souborům přistupovat přímo. Pokud se s takovou konstelací nedostaví problémy, PHP v této části 

již nebude potřeba. 

 

JSON 

JSON je alternativou pro XML, k jeho užití jsem přistoupil z důvodu jednoduchosti práce 

s knihovnou jQuery v JavaScriptu. Využívání JSONu bude korelovat s PHP v rámci této klientské 

aplikace, přičemž i jeho využívání bude pouze přechodné. 

 

HTML5 

HTML5 je nová verze značkovacího jazyka HTML. Hlavním přínos této verze shledávám 

ve zvýšení sémantiky rozšířením o nové značky, což nejenže zpřehlední kód člověku, ale 

interpretaci usnadní rovněž i strojovým zpracovatelům (např. hlasové čtečky pro nevidomé). 

Novinkou HTML verze 5 je též umožnění internetové aplikaci fungovat i bez aktivního připojení 

k síti Internet s tím, že v budoucnu tato technologie umožní provádět úpravy lokálně a změny 

se serverem budou synchronizovat při obnovení konektivity. Z HTML5 byla využita například 

změna URL adresy bez nutnosti aktualizovat (refreshovat, reloadovat) stránku, což bylo dále 

rozšířeno pluginem do jQuery. 

Otestovat podporu HTML5 v prohlížeči lze na stránce: http://html5test.com/. 

 

 

                                                           
4 Aktuální verze prohlížečů: http://browsehappy.com/  
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CSS3 

Styly webové administrace jsou kódovány v CSS3. Přínosem poslední verze je umožnění 

použití stávajících nestandardizovaných schémat, používaných za účelem dosažení pocitově 

příjemných stránek, s nižší datovou náročností a s využitím systémových prvků webových 

prohlížečů (např. zaoblených rohů již je možno docílit pomocí CSS; dříve se téhož efektu bez 

ohrožení validity dosahovalo jedině pomocnými obrázky). Administrace produktu Netspot z CSS3 

využívá pouze takové funkce a vlastnosti, které jsou podporovány posledními verzemi všech 

nerozšířenějších webových prohlížečů5. 

 

JavaScript 

Hlavní část aplikační logiky webové administrace je zajištěna zdrojovými kódy psanými 

v JavaScriptu. Společným jmenovatelem těchto kódů je uplatnění knihovny jQuery, kterou vydal 

John Resig v lednu 2006 jako svobodný a otevřený software pod licencí MIT. jQuery, nebo jiná 

podobná knihovna, je dnes běžnou součástí nových webových stránek. Její využívání urychluje 

vývojáři práci a výsledný vývojářem vyprodukovaný kód činí přehlednějším a snáze 

interpretovatelným jinými vývojáři. Heslem jQuery je: „Write less, do more.“ 

Na základě svých zkušeností mohu vyzdvihnout další výhodu,  jQuery se vyhýbá používání 

takových konstrukcí jazyka JavaScript, jejichž podpora není zajištěna všemi významnými 

prohlížeči, či takové situace má podchyceny (obsahuje větvení dle prohlížeče). 

Seznam použitých doplňku a pluginů: 

Html5shiv – zajišťuje kompatibilitu HTML5 tagů (např.: <header>, <footer>, <nav>, …) 

se staršími prohlížeči. Využívání tohoto nástroje je pouze doplňujícím prvkem administrace, 

protože jak je uvedené v kapitole 3.1, optimalizace pro starší verze prohlížečů není prioritou 

vyvíjené administrace. 

Md5 – knihovna pro generování MD5 hashů. 

Regexp – funkce pro escapovaní řetězce pro použití jako regulární výraz. 

jQuery history – plugin zastřešující změnu URL v adresním řádku bez nutnosti aktualizace 

webové stránky. Zajišťuje reprodukovatelnost specifických obsahů podstránek administrace čistou 

                                                           
5 Dostupné z: http://www.w3schools.com/cssref/css3_browsersupport.asp  
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formou URL adresy (bez využívání GET parametru za otazníkem například 

„?param=search&value=bike“). 

jQuery xml2json – plugin transformující data z XML do JSONu. 

jQuery SOAP – plugin na SOAP požadavky. Používá se pro stahování nebo odesílání dat 

z nebo do webové služby a umožňuje využívat funkce webové služby nebo Netspotu. Tento plugin 

vrací odpověď jako objekt, nad kterým existují metody toJSON(), toString() a toXML(). Metoda 

toString() se používá do transformací, protože je u ní třeba mít XML jako řetězec. toJSON() pro 

přihlášení, u něhož není třeba transformace, protože se získává přímo hash. 

jQuery XSLT – plugin využívající Google AJAXSLT knihovnu na transformace XSLT 

(AJAXSLT je přímo součástí této knihovny) 

jQuery Uniform – plugin pro customizací formulářových prvků, aby checkboxy, radio 

butony, selecty vypadaly podle grafického návrhu, ne standardně systémově. 

jQuery Cookie – plugin pro práci s cookies (ukládání a čtení). 

jQuery Simplemodal – plugin umožňující práci s modálními popup okny. 

jQuery injectXSLT – vlastní plugin, který zapouzdřuje vykonání transformace XSLT 

a vložení do HTML DOM objektu webové stránky. 

Handler – vlastní skript, který se stará o logiku administrace.6 

 

XML 

Jako XML je označuje značkovací jazyk obecně; spadá do něj např. HTML5. XML je 

standardizován konsorciem W3C. Obecnými úlohami, v nichž XML nachází uplatnění, jsou např. 

serializace dat nebo uložení jazykových mutací aplikací, tedy textů, které se v době provozu 

aplikací ze své podstaty nemění. Používání XML je široce podporováno. 

 

XSL 

XSL umožňuje zdrojová data vyjádřená XML dokumentem převádět do jiného XML 

formátu. Aplikací XSL lze velmi elegantně vygenerovat HTML5 kód, který může být použit 

                                                           
6 seznam podporovaných prohlížečů jquery http://jquery.com/browser-support/  
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k aktualizaci části webové stránky. ve webové administraci produktu Netspot se tak děje (webová 

služba zasílá své odpovědi ve formátu XML). Výhodou a dost možná i cílem XSL je, že malými 

změnami v definicích transformací lze získat funkčně hodně odlišné fragmenty kódu. 

Rychlost transformace je závislá na klientském zařízení a používaném prohlížeči. Při mém 

testování byla odezva a funkčnost ve webové administraci subjektivně vnímána jako vyhovující. 

Dále jsem zjistil, že prohlížeče většinou již nativně obsahují procesor pro transformaci (v těch 

ostatních se o převod postará knihovna jQuery). 

 

XSD 

XSD je označení pro XML dokument popisující strukturu XML dokumentů. Tomuto 

dokumentu se říká schéma, popř. XSD schéma. Uplatnění XSD schémat je v principu dvojí. Jednak 

je možné na základě XSD schématu bezpečně (co do chování v krajních situacích) vyvinout 

aplikaci a jednak se nabízí jakýkoli XML dokument proti schématu zvalidovat, a zjistit tak, zda mu 

odpovídá, popř. nechat si ukázat, čím konkrétně neodpovídá. 

V produktu Netspot se XSD schéma používá pro definici podoby XML dotazů na 

vytvořenou webovou službu a XML odpovědí od této webové služby. Vývojář vlastní klientské 

aplikace může ověřit validitu svých XML dokumentů mj. v některé z online aplikací (např. 

http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html). 

 

Transformace 

Dnes jsou XSLT transformace již tak běžnou záležitostí, že je webové prohlížeče podporují 

i bez nainstalovaných pluginů. Běžné XML bez XSL definic se ve webových prohlížečích 

zpravidla zobrazují ve formě zdrojového kódu, zatímco přítomnost XSL definic se projeví 

subjektivně přehlednějším podáním dat. Ukázky výše zmíněného použití XML jsou dostupné 

v přílohách č. 2.1 a 2.2. 

Transformace mají své využití všude tam, kde jsou data distribuované v XML. 

se zobrazováním webových stránek pomocí XSL se v praxi téměř nesetkávám, neboť by tím byla 

ztížena práce internetových vyhledávačů. Ty totiž neumí získávat sémantiku webu z transformací, 

a tudíž by webovou stránku nedokázaly relevantně ohodnotit a zařadit do výsledků vyhledávání. 

Velký užitek XSLT spatřuji při jejím použití v kombinaci s webovou službou, v níž je část 

dat získávána v samotném XML. To znamená, že s ohledem na výsledný požadavek HTML 
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stránky stačí použit vhodné XSL. Jelikož vyvíjím administrační systém, u něhož není žádoucí, aby 

byl indexován vyhledávacími roboty, netrpí mé řešení žádným SEO rizikem z použití tohoto 

technologického postupu. 

Obrovskou výhodu spatřuji ve využití cache webového prohlížeče, které si uchovává XSL 

soubory pro další použití, podobně jako se cachují obrázky, styly nebo jiné součástí webových 

stránek. Zdrojová data získávaná v XML jsou ve vztahu k výslednému HTML kódu datově 

úspornější a z pohledu programátora mi takový postup připadá více čistý a sofistikovaný. Při 

aktualizaci dat stačí získat XML dokument, přičemž ostatní prvky stránky se použijí z lokální 

cache webového prohlížeče. 

Mým cílem bylo připravit administrativní řešení, které bude používat maximum vhodných 

technologií a které bude datově optimalizované i pro správu prostřednictvím mobilních zařízení, 

s nimiž jsou často spojeny omezené podmínky na připojení k internetu.7 

 

4.2 Responsivní design 

Z odezvy našich zákazníků vyplynulo, že velká část uživatelů administrace bude chtít 

spravovat svůj Netspot z mobilního telefonu, či tabletu. Podobně jako je již dnes možné 

konfigurovat router prostřednictvím mobilních aplikací výrobců, jsem i já stal před otázkou, jakým 

způsobem vyřešit správu prostřednictvím mobilních zařízení. Možnosti byly následující: 

• Mobilní aplikace, 

• Mobilní verze stránek nebo 

• Responsivní design 

Mobilní aplikace sice představuje nejvhodnější řešení, ale protože báze funkcí se neustále 

rozšiřuje, využití mobilní aplikace by vyžadovalo zajištění její aktualizovatelnosti v budoucnu a to 

by zpomalovalo celkový vývoj produktu. 

Mobilní verze stránek přestala mít své využití s rozšiřováním tabletů a dalších mobilních 

zařízeních podporujících vysoká rozlišení a proporcionální zobrazení plochy. Kromě klasického 

zobrazení by existovala pouze jedna mobilní verze, kterou by bylo nutné také kontrolovat. 

Responsivní design aplikuje klasické zobrazování webové stránky optimalizované i pro 

nejmenší mobilní zobrazení. Tímto odlišným stylováním dokumentů je zaručená použitelnost při 

                                                           
7 Dostupné z: http://www.w3schools.com/xsl/xsl_intro.asp  
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rozšiřování administrace znovupoužitím ovládacích prvků, které již byly graficky navrhnuty 

a převedeny na HTML i CSS. Responsivní design vyžaduje aplikaci části specifikace CSS3 a to 

především vlastnosti Media Queries, pomocí kterého lze detekovat vlastnosti zobrazovacího 

zařízení, na němž je webová stránka prohlížena a následně webovou stránku i její obsah na toto 

zařízení adaptovat. 

Použití responsivního designu však nevylučuje nutnost testování webové stránky 

v dostupných prohlížečích na různých zařízeních. Nicméně zajištění požadované podpory na běžně 

používaných mobilních zařízeních je časově efektivnější i hospodárnější. 

Responsivní design není obecně podporován všemi internetovými prohlížeči, resp. všemi 

jejich verzemi. Z toho důvodu bylo nutné zahrnout doporučené prohlížeče, které responsivní design 

podporují mezi požadavky klientské administrace. 

 

4.3 Ergonomie užívání 

Základním předpokladem každé dobré dnešní online aplikace je intuitivní ovládání 

a používání obecných prvků tak, jak jsou na ně uživatelé zvyklí. Lidé již ze zvyku očekávají, že 

např. odhlášení se bude nacházet v pravém horním rohu po vzoru symbolu křížku v desktopových 

aplikacích. Při návrhu této aplikace jsem využil svých zkušenosti s vývojem jiných CMS systémů 

a usiloval jsem právě o co nejintuitivnější ovládání. 

Administrace je rozvržena do 4 přehledných hlavních částí (přehled Netspotů, nastavení 

welcomepage, statistiky a reporty a mailový marketing), k nimž nakonec přistupuje konfigurační 

část Netspotu. 

 

Přihlášení 

Přihlášení do Netspotu je možné z adresy: http://administrace.netspot.cz/. Ukázka stránky 

s přihlášením se nachází v příloze č. 2.4. 

 

Přehled Netspotů 

Po úspěšném přihlášení do administrace uživatel této aplikace může vidět základní 

rekapitulaci přehledu monetizace Wi-Fi, počet zobrazení a návštěvnost uživatelů Netspot sítě, 
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počet získaných e-mailových adres a další položky. Další část přehledu obsahuje seznam všech 

Netspotů administrátora. Obě stránky je možno si prohlédnout v ukázkách v příloze č. 2.5. 

 

Nastavení welcomepage 

Tato stránka obsahuje přehled všech definovaných welcomepage s možností přidání nových. 

Vše je znázorněno v ukázkách v příloze č. 2.6. 

 

Statistiky a reporty 

Statistika a reporty v administraci jsou navrženy dle ukázky v příloze č. 2.7. V tuto chvíli 

není tato stránka funkční, jelikož ji plně zastupuje export do PDF, který je zasílán administrátorům 

automatizovaně na jejich e-mailové adresy. 

 

Nastavení E-mailového marketingu 

E-mailový marketing je v tuto chvíli k dispozici pouze v rozsahu exportu nasbíraných e-

mailových adres ve formátu CSV. Ukázka stránky je k dispozici v příloze č. 2.8. 

Samostatné odesílání e-mailových zpráv je zajišťované jinou aplikací – administračním 

systémem eShopSystem, který jsme s dalšími spolupracovníky vyvinuli v rámci mé jiné 

společnosti. 

Informace o aplikaci umožňující e-mailový marketing jsou dostupné zde: 

http://www.eshopsystem.cz/co-umime/. 

 

Nastavení Netspotu 

Nastavením Netspotu zde není myšlena konfigurace routeru tak, jak si ji osoba orientující 

se v IT dokáže představit, nýbrž konfigurace funkcí, které se přímo týkají služeb nabízených pod 

hlavičkou produktu Netspot. 

Mezi základní prvky konfigurace patří kontaktní údaje administrátora a údaje o místě, kde je 

Netspot připojen. Stránku nastavení ilustruje ukázka v příloze č. 2.9. 

Další podstatné prvky administrace jsou: 

• limit stažených dat jedním uživatelem; 
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• maximální rychlost stahování uživatele; 

• maximální rychlost uploadu uživatele; 

• timeout automatického odhlášení uživatele; 

• SSID přístupového bodu (Netspotu); 

• seznam IPv4 hostů dosažitelných bez autorizace; 

• seznam IPv4 hostů, komunikace, s nimiž je za všech okolností zakázána. 

Další možnosti nastavování jsou dány specifikacemi funkcí webové služby (viz kapitola 3.2). 

 

4.3.1 Odezva aplikace 

Při návrhu aplikace jsem kladl velký důraz na rychlost administrace, požadavkem je 

funkčnost na běžném připojení do 1 sekundy. 

Současnou rychlost odezvy a stáhnutí stránky hodnotím pozitivně. Ta se na běžném připojení 

do sítě Internet pohybuje do 60 ms, přičemž během následujících 200 ms se stáhnou JavaScriptové 

a CSS kódy a celkově do 1 sekundy je stránka již vykreslená včetně stáhnutých externích fontů ze 

serverů společnosti Google. Následná práce s podstránkami administrace již vyžaduje pouze jedno 

nově vytvořené síťové spojení na server klientské aplikace, jehož odpověď dorazí obvykle do 

150 ms. Odpovědi z webové služby obvykle dorazí do 200 ms. Práce s administraci je tak skutečně 

velmi rychlá. 
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5 Testování Netspotu 

Testování Netspotu ve spojení s testováním webové služby a webové administrační aplikace 

je alfou a omegou funkčnosti celého projektu. Testování proto přikládám velkou váhu -- zkoumání 

jsou podrobeny všechny problémy, včetně elementárních. 

Empirický výzkum kvality testovaného produktu, webové služby a klientské aplikace 

probíhal a probíhá hledáním určitých informací o produktu, jeho zkoumáním nebo nasazením 

Netspotů v produkčním prostředí. 

Cílem testování bylo detekovat chyby a identifikovat kontury způsobu vývoje, který by 

výskyt chyb v následných fázích vývoje minimalizoval. Tato kapitola nepojednává o testování 

interních mechanismů, jenž potvrzují funkčnost komunikačních protokolů (viz kapitolu 3.3) a s tím 

souvisejících systémů. 

 

5.1 Pilotní testování 

Pilotní testování probíhalo na architektuře AMD64 pro mini PC (viz kapitola 2.4.1), které 

potvrdilo potenciál tohoto produktu a jeho vhodnost pro cílovou skupinu. Na základě zpětné vazby 

od uživatelů bylo zjištěno, jaké změny si uživatelé přejí do produktu zakomponovat. Tyto 

modifikace jsem spolu se svými návrhy na změnu považoval za nevyhnutelné. 

Ovládání Netspotu v této verzi bylo již možné prostřednictvím protokolu FTP, což však 

nebylo pro uživatele příliš pohodlné. Z toho důvodu aktualizace welcomepage prakticky 

neprobíhaly. 

Pro udržitelnost projektu bylo nutností zejména jeho snížení ceny a rozměrů. Připustil jsem 

také, že některé z plánovaných funkcí bude třeba z důvodu omezení vstupně výstupních portů 

oželet. 

 

5.2 Alfa testování 

Raspberry PI se nejprve jevilo jako ideální náhrada za mini PC. Splňuje požadavky menších 

rozměrů, nižší ceny a přitom předpokládané využívání vstupně výstupních portů s možností jejich 

rozšiřování zůstalo zachováno. Vzhledem k problémům popsaných v kapitole 2.4.1 bylo alfa 

testování ukončeno na třech prototypech Raspberry PI. Testování probíhalo pouze interně, během 

vývoje této verze Netspotu neprobíhalo uživatelské testování. 
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Testování Raspberry PI pomohlo ukázat na další potřeby projektu Netspot, které často 

vyžadovaly připojení externího AP kvůli zabezpečení Wi-Fi signálu. USB Wi-Fi dongle, který je 

vidět na ukázce v příloze č. 2.10, nevyhovoval podmínkám pro nasazení v podniku. Omezení USB 

Wi-Fi dongle spočívalo hlavně v počtu simultánních připojení jiných uživatelských zařízení. 

Testováním bylo odhaleno, že počet připojených zařízení nemůže být větší než 15. Pro testování 

byly použity mobilní telefony, notebooky a další počítačové stanice s podobnou USB Wi-Fi 

síťovou kartou. Na základě testování bylo zjištěno, že tento USB Wi-Fi dongle není možné 

používat k jinému a tedy mnou požadovanému účelu, než pro jaký byl navržen. ve vývojovém 

prostředí zařízení funguje, ale pro komerční nasazení byla tato možnost nemyslitelná. Vhodnějším 

postupem v případě Raspberry a i miniPC bylo připojení externího AP, které zajišťovalo rozšíření 

Wi-Fi signálu a distribuci dat. Dále bylo v testování nutné zjistit, zda lze všechny potřebné funkce 

zajistit přímo z jednoho zařízení – z běžného routeru. 

 

5.3 Beta testování 

Výběr routeru pro poslední verzi Netspotu reflektoval výsledky pilotního testování (viz 

kapitola 5.1), což znamená, že pro pohon softwaru Netspot jsem vybral ten nejlevnější router, který 

lze běžně v maloobchodní síti zakoupit a který bude na základě prodejní historie dostupný k prodeji 

i v budoucnu.  

Testování této verze Netspotu podnítilo u uživatelů kladnou odezvu zejména, co se týče 

„chápaní“ produktu. Uživatelé mají větší důvěru k zařízení, co svou podobou připomíná jiné 

zařízení, tedy klasický router, jehož vlastnosti již znají. Uživatelé také daleko častěji požadovali 

přístup do administrace Netspotu kvůli možné konfiguraci a přizpůsobení vlastním potřebám. Na 

tyto požadavky a potřeby uživatelů reagovala vytvořená administrace (viz kapitola 4). 

Aplikace Netspotu u klientů přinášela nové funkce v podobě monitoringu dalších prvků 

počítačové sítě, například dalších posilujících AP. Monitoring spočíval jednoduše v periodickém 

pingování IP adres zařízení a upozornění administrátora Netspotu na případný problém s možnosti 

řešení restartováním konkrétního prvku počítačové sítě, tedy takových prvků sítě, které jsou 

v rámci topologie sítě připojené jako LAN zařízení. 

Beta testování Netspotu ukázalo, a stále i v ostrém provozu je možné narazit na náhodně 

neočekávatelný a nenasimulovatelný problém. Tyto problémy byly často indikovány atypickým 

chováním dané počítačové sítě. Řešením bylo náprava na straně administrátora nebo ISP v daném 

místě. v každém případě, když se vyskytne problém, ať už je na vině administrace Netspotu, či 
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samotný uživatel, vždy se snažíme detekovat příčinu a provést opravu. Jako jedno z řešení se také 

nabízely automatické restarty Netspotu, které jej na základě detekce předem definované chyby 

restartují. Takový postup ale neumožní do budoucna podobným problémům předcházet. 

 

5.4 Uživatelské testování 

Uživatelské testování není posledním stádiem vývoje softwarového produktu, ale doprovází 

jeho vývoj od samého počátku. v případě projektu Netspot se do uživatelského testování zapojují 

zejména administrátoři a správci vlastních Netspotů. Jedná se o nejčastěji požívanou metodu při 

testování použitelnosti. Tato kapitola nepojednává o optimalizaci aplikace pro prohlížeče 

webových stránek nebo další používaná zařízení. Tématu optimalizace stránek jsem se věnoval 

v kapitole 4.3. Rovněž se v této kapitole nezabývám metrikami kódu nebo odezvou aplikace (viz 

kaptola 4.3.1). 

Návrh aplikace provázelo několik pozměňujících návrhů, přičemž od původního návrhu bylo 

již několik vizuálních aspektů pozměněno. Důležité otázky: 

• Co budu nejčastěji využívat? 

• Co budu nastavovat pouze výjimečně? 

• Jak často budu s administraci pracovat? 

• Využívám mobilní zařízení (mobilní telefon nebo tablet) pro práci? 

V rámci průzkumu mezi našimi klienty jsem zjistil tyto výsledky: 

• Nejčastěji budou upravovat akci welcomepage nebo sledovat trendy návštěvnosti 

jejich Netspotu. 

• Mimo prvotní instalaci se nastavením Netspotu nehodlají zabývat. 

 

5.4.1 Testování klientské aplikace 

Práce s klientskou aplikací probíhá v následujících krocích: 

1. Správce Netspotu se připojí do administrace prostřednictvím odkazu: 

http://administrace.netspot.cz/  

2. Administrace se stáhne z webového serveru a zobrazí se v prohlížeči správce. 

3. Stahování dat z Netspotu probíhá prostřednictvím serveru. 

4. Server buď přímo odpoví bodem 6., nebo odešle požadavek přímo do Netspotu. 
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5. Netspot odešle odpověď serveru. 

6. Server předá webovou službou formalizovanou odpověď. 

7. Stáhnutá administrace zajistí interpretaci získaných dat. 

Analogickým způsobem se postupuje v případě, kdy správce požaduje aktualizaci nastavení 

Netspotu. 

Testování aplikace v reálném provozu nyní probíhá na desítkách Netspotů našich uživatelů 

a to především interně v rámci vývojového týmu. Marginální podíl uživatelů Netspotu využívá 

administraci pravidelně, ve většině případu uživatelé použijí administraci pouze k úvodnímu 

nastavení požadované funkčnosti Netspotu. 

 

 

Interním testováním vznikají nové požadavky na administraci. Všechny požadavky na 

rozšíření ohodnocuji prioritami, podle kterých se jimi budu zabývat. Oproti tomu chybám nebo 

bugům se věnuji přednostně. 

Mezi připravovanými požadavky je například: 

• Zobrazení přihlášených uživatelů v reálném čase 

• zadávání reklam inzerentům. 

Během testování jsme spolu s dalšími spolupracovníky nenarazili na závažnější problémy, 

ani jiné potíže, které by měly nepříznivý vliv na délku vývoje. 
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6 Statistické výstupy 

Správce Netspotu má prostřednictvím své administrace možnost získávat statistické údaje o 

využitelnosti Nespotu. Na základě získaných informaci může například upravovat konfiguraci 

Netspotu a nastavovat restrikce připojení. 

Všechny statistické výstupy jsou vztahované k jednomu konkrétnímu Netspotu správce nebo 

skupině Netspotů ke kterém má správce oprávnění. Správce pro získání statistických údajů definuje 

sledované období, na které se vážou statistické výstupy restrikce využívanosti. 

 

6.1 Zobrazení welcomepage 

Počet zobrazení welcomepage značí celkový součet všech zobrazení welcomepage všech 

používaných druhů welcomepage souhrnem za všechny připojené uživatele v určitém sledovaném 

období. u každého uživatele se v rámci jedné hodiny počítá maximálně jedno připojení. Tento 

celkový počet je dále segmentován podle druhu používaného zařízení, tzn. mobilní telefon, tablet 

a notebook. 

Pro segmentaci zobrazovacích zařízení je použita informace o prohlížeči uživatele získávaná 

z proměnné $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] z jazyku PHP5 (dále též „USER_AGENT“). 

Jedná se o podobný postup, jaký využívají i jiné analytické nástroje, např. Google Analytics. 

 

6.2 Používaná zařízení 

Unikátním údajem každého Uživatele je MAC adresa síťové karty. Výrobci definují MAC 

adresy na základě přidělených prefixů, které přidávají do svých vyrobených síťových karet. 

Databáze prefixů MAC adres je Netspotem využívána pro rozpoznávání typu zařízení, protože 

jinak tento údaj není z USER_AGENT zřejmý. Seznam rozdělení prefixu MAC adres je dostupný 

na adrese: http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt.  

Demograficky jsem zaznamenal výrazné rozdíly v používaných zařízeních. Pro srovnání 

byly využity statistiky z podniků v Praze a v Brně. Jak je z následujících grafů patrné, v Praze 

dominují zařízení značky Apple, oproti tomu v Brně i některých dalších městech, v nichž jsem měl 

tu možnost Netspot testovat, jsou nejrozšířenější zařízení značky Samsung. Odhadují, že popularita 

značky Apple v Praze je dána jednak tím, že Praha je nejbohatším regionem ČR a také tím, že 

se v ní pohybuje nejvíce zahraničních turistů. Tuto hypotézu potvrzují i statistické údaje 
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v podnicích vyšší cenové kategorie v Brně, kde souběžně se stoupající „kvalitou“ podniku, stoupá 

i poměrné zastoupení zařízení značky Apple. 

Statistiky používaných zařízení ve vybraných podnicích v Praze: 

 

 

Statistiky používaných zařízení ve vybraných podnicích v Brně: 

 

 

6.3 Vracející se návštěvníci 

Unikátního návštěvníka definuji jako alespoň jednou úspěšně přihlášeného uživatele. 

Vracející se návštěvník je pak takový unikátní návštěvník, u něhož je ve sledovaném období 

zaznamenáno opakované úspěšné přihlášení. Statistika vracejících se návštěvníků udává součet 

unikátních uživatelů s opakovanými přihlášeními, přičemž je započítáno skutečně každé úspěšné 
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přihlášení, nikoli jen jedno za hodinu, jak je tomu v případě statistik zobrazení welcomepage (viz 

kapitola 6.1). Uživatel může být odhlášen z důvodů: 

• Nachází se po určitou, předem definovanou dobu mimo Wi-Fi signál 

• Je odhlášen ze strany správce 

• Dojde-li k restartování Netspotu. 

Návratnost návštěvníka, neboli jeho „věrnost“ je pro správce Netspotu zajímavým údajem. 

Administrace Netspotu umí z měřených údajů analyticky vyhodnocovat návratnost shodných 

uživatelů. Je-li Netspot instalovaný v restauračním podniku, pak jeho provozní získá konkrétní 

představu o množině svých zákazníků, kteří svou návštěvou spojují s aktivním využitím 

internetového připojení. 

Zatímco v Praze je přibližně 86 % návštěvníků námi sledovaných restaurací unikátních, 

v Brně to je přibližně 71 %. Návštěvníků, kteří navštíví podnik dvakrát nebo třikrát je v Brně 

i v Praze přibližně stejně. 

 

6.4 E-mailový marketing 

E-mailový marketing je dle mého názoru nejefektivnějším a také nejlevnějším8 online 

marketingovým nástrojem, který ve spojení s Netspotem oslovuje relevantní audienci a následně 

díky elektronickému kontaktu přitahuje zpět návštěvníky, kteří již mají s podnikem předchozí 

zkušenost (tzv. remarketing). 

Sběr e-mailových schránek je volitelným prvkem welcomepage, jeho vyplnění nepředstavuje 

podmínku pro úspěšné přihlášení uživatele. Rozpoznávání validních e-mailových adres je 

realizováno poměrně triviálním způsobem v následujícím SQL dotazu:  „WHERE `email` LIKE 

„%@%““. Použití regulárního výrazu nebo jiného sofistikovanějšího způsobu není pro dosažení 

účelu nutné. 

Bohužel je třeba vzít v úvahu, že většina zadaných e-mailových adres není ve skutečnosti 

platných. Současný trend, stejně jaké mé zkušenosti při provozu Netspotu poukazují na to, že až 70 

% vložených e-mailových adres není funkčních. Uživatelé obcházejí detekci e-mailové adresy 

zadáním smyšlených údajů jako aaa@aaa.cz, a@b.com apod. 

                                                           
8 Dostupné z: http://novinky.robertnemec.com/vynosnost-zdroju-2012/  
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S ohledem na tento trend odhaduji, že použitelných e-mailových adres může být přibližně 5 

% (17 % * (100 - 70) %). Jsem toho názoru, že i takto malé procento uplatnitelných e-mailových 

schránek má smysl sbírat a dále marketingově využívat. 

 

6.5 Počet připojení dle denní hodiny 

Pro výpočet průměrného počtu připojených uživatelů dle denní hodiny jsem vycházel 

z historie přihlašování uživatelů a časovou délkou každého připojení. 

Statistiky Netspotu nacházející se v příloze č. 2 ukazují, že ve vybraných barech se zákazníci 

nejvíce připojují k internetu od 21. hodiny. ve vybraných podnicích, které obsluhují i během 

obědových pauz, se nejvíce zákazníků připojuje mezi 12. a 14. hodinou a dále mezi 20. a 22. 

hodinou. 

 

6.6 Přenos dat 

Přenos dat je zaznamenáván na server vždy spolu s každým uzavřeným připojením uživatele. 

O záznam těchto dat se stará Netspot. Výpočet přenesených dat je jednoduchý součtový SQL dotaz, 

nebo hledání maxima, případně provedení statistických operací (např.: průměr, medián). 

Údaje o přenesených datech v některých případech pomohly správcům Netspotu odhalit 

problémy v počítačové síti podniku a zejména kvalitě připojení k síti Internet. Správce Netspotu na 

základě těchto údajů může přijmout opatření k zabezpečení vyšší kvality připojení například 

definováním maximálního počtu stáhnutých nebo odeslaných dat na uživatele. 

Zajímavé rozdíly mezi mnou testovanými pražskými a brněnskými podniky jsou znázorněny 

v následujícím grafu. 
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6.7 Zajímavosti 

Mezi zajímavosti řadím takové statistické údaje Netspotu, které nelze generalizovat a nelze 

z nich vyvodit obecně platný závěr, ale které přesto pomáhají odhalovat určité drobnosti 

a anomálie. Jedná se např. o nejdelší dobu připojení, anebo o maximální počet simultánních 

připojení, které je schopen Netspot obsloužit. 

Správce Netspotu tímto získá další zajímavé informace o využívanosti Netspotu, které může 

zohlednit například nastavením omezení maximální délky jednoho simultánního připojení. 

 

6.8 Ostatní 

Nad rámec možností administrace mohu v rámci svých oprávnění připravovat speciální 

sestavy, ze kterých lze globálně získávat informace o celkových počtech připojených uživatelů do 

Wi-Fi sítě, počtu zobrazení welcomepage a počtu přihlášených uživatelů. Na základě zjištěných 

údajů je možné hledat a přijímat určitá opatření, která např. sníží počet uživatelů, kterým 

se přihlášení prostřednictvím welcomepage nezdaří. 

Také lze zjistit celkový počet unikátních zařízení, které byly za sledované období, nebo za 

celou historii alespoň jednou připojeny do libovolného Netspotu. 

Dále se podařilo zjistit, jaké je rozložení simultánních připojení pro používaný hardware, 

díky čemuž je možné predikovat takové vlastnosti zařízení, které nejsou běžně dostupné (výrobce 

je neuvádí pravděpodobně z opatrnosti). 

Globální statistické informace jsou též významným zdrojem informaci pro mediální agentury 

případně jiné zájemce o inzerci na sítích Netspot. 
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7 Konfigurace Netspotu 

Ke zprovoznění Nestpotu stačí zapojení internetového připojení do konektoru WAN. 

Komplexnější varianty zapojení jsou popsané v návodu: „samoinstalační balíček zařízení 

Netspot“, který je přílohou č. 4. 

Úspěšné zapojení Netspotu je signalizováno diodami (viz kapitola 8.1), zasláním potvrzující 

SMS zprávy na telefonní číslo správce Netspotu (registrovaného provozovatele) a také odesláním 

e-mailu s přístupovými údaji do administrace Netspotu. 

 

7.1 Informační SMS zpráva 

Po prvním úspěšném nainstalování Netspotu je automaticky odeslána SMS zpráva ve tvaru: 

„Gratulujeme! Netspot byl uspesne zapojen a je funkcni.“ 

V případě, že při prvotní instalaci dojde k problému, který nevylučuje schopnost Netspotu 

komunikovat s našimi servery, odešle se na telefonní číslo správce Netspotu SMS ve tvaru: 

„Instalaci netspotu neni mozne dokoncit, pravdepodobne z duvodu blokovani portu potrebnych pro 

provoz a monitoring netspotu. Kontaktujte nasi technickou podporu.“ 

 

7.2 Informační e-mail 

Po úspěšné instalaci odchází na registrovanou e-mailovou adresu správce Netspotu zpráva 

s přístupovými údaji do administrace, anebo potvrzující zpráva, že nastavení Netspotu bylo přidáno 

k již vytvořenému existujícímu administrátorskému účtu.  

V případě, že při instalaci dojde k chybě, která nebrání Netspotu komunikovat s našimi 

servery alespoň pomocí protokolu HTTP, je na registrovanou e-mailovou adresu odeslána 

automatizovaná zpráva obsahující řešení nejčastěji vzniknuvších problémů. 

Ukázka této zprávy je umístěna v příloze č. 2.11. 
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8 Diagnostika a monitoring Netspotu 

 

8.1 Blinkr 

Jedná se o vlastní shell skript, který implementuje časování svícení LED. 

Blinkr slouží pro indikaci stavu Netspotu a vizuální kontrolu případných problému. Využívá 

se při běžném provozu Netspotu, ale také během instalace firmware. Do svícení LED zasahuje také 

operační systém dle vlastní konfigurace, což znamená, že indikace LED nemusí vždy odpovídat 

námi dokumentovanému stavu. 

Nejběžnější stavy blinkru jsou následující: 

• Blinkr 0 (nesvítí) – Netspot pracuje 

• Blinkr 1 (rychle bliká) – Netspot stahuje distribuci 

• Blinkr 2 (bliká rychle s delším svitem) – Netspot se připojuje na remote 

• Blinkr 3 (svítí) – vše v Netspotu funguje 

 

 

8.2 Ping 

Ping Netspotu je zajištěn serverovou abstrakcí. Všechny dotazy na ping z webové služby 

(viz kapitola 3) jsou vyhodnoceny přímo ze serveru bez ohledu na skutečný stav. Tento způsob 

jsem byl nucen zvolit proto, že jsem nechtěl připustit, aby bylo z třetích stran technicky možné 

libovolně a neřízeně komunikovat s Netspotem. v případě abnormální frekvence zvolených 

spojovacích požadavků by to totiž mohlo mít vliv na funkčnost nebo stabilitu Netspotu. 

V případě pingu tedy fakticky dochází k dotazu na databázový server. Poslední zapsaný stav 

se pak odešle na webovou službu jako výsledek dotazu ping. Server v periodě 1x za sekundu 
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samostatně pinguje každý z Netspotů. Takový postup sebou přináší výhodu historie pingů 

a možnost analyzování výpadku Netspotů, resp. výpadků připojení k internetu v dané lokalitě. 

 

Alarm PingAll 

Historií pingů vyhodnocuje naprogramovaný agent PingAll (cron na serveru), který upozorní 

naší technickou podporu a správce Netspotu na případný problém, přičemž k upozornění rovnou 

přiloží výsledek selfchecku (viz kapitola 8.3). 

Rozšiřující funkcí pingu je monitoring dalších prvků počítačové sítě Netspot. Pomocí této 

funkce lze detekovat dostupnost dalších zařízení, zejména posilujících AP. Tento monitoring má 

rovněž svou historii a je také součástí agenta PingAll. 

Na e-mailovou adresu správce Netspotů je v závislosti na vyhodnocení našim serverem 

zaslána automatizovaná zpráva o výpadku. Její ukázka je umístěna v příloze č. 2.12. 

 

8.3 Selfcheck 

Kontrolu funkčností potřebných procesů a služeb zajišťujících provoz Netspotu lze 

vyvolávat vzdáleně prostřednictvím webové služby nebo lokálně na Netspotu po zadání adresy 

http://10.72.0.1/cgi-bin/selfcheck. IP adresa http://10.72.0.1 se může lišit, avšak za všech okolností 

se jedná o IP adresu Netspotu, neboli brány uživatele Netspotu. 

 

Popis výstupu 

Každý řádek výstupu začíná znakem zavináče: „@“. Pouze při určitých chybových situacích 

se ve výstupu mohou objevit řádky, které nezačínají zavináčem. Tyto řádky nejsou strojově 

parsovatelné, ale mohou pomoct analyzovat problém. Při automatickém parsování doporučuji 

všechny řádky nezačínající zavináčem ignorovat. 

Každý řádek obsahuje minimálně dva sloupce oddělené mezerami. Počáteční sloupec je 

check identifikátor a definuje, o jaký test se jedná. Další sloupec obsahuje výsledek testu, o jeho 

možných hodnotách je psáno níže. Volitelně řádek může obsahovat další sloupce, které obsahují 

doplňující informace. Tyto další volitelné sloupce je možné parsovat a automaticky zpracovávat, 

ale je nutné implementovat způsob zpracování pro každý konkrétní check identifikátor (různé testy 
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mají různé doplňující informace). Poslední řádek selfchecku je „@SELFCHECK END“. Tento 

řádek je nutné kontrolovat, protože informuje o tom, zda nedošlo k chybě v samotném selfchecku. 

Zároveň je možné díky tomuto řádku zjistit, jestli je výstup selfchecku kompletní. Pokud by výstup 

selfchecku nekončil tímto řádkem, doporučuji reagovat podobně jako na stav ERROR. 

Rozhodně doporučuji nespoléhat se na pořadí či počet řádků, ani na výskyt konkrétních 

testů. Pokud například není stažena distribuce, nejsou dále kontrolovány některé funkce, které ani 

bez stažené distribuce v provozu být nemohou. Dále například Wi-Fi není testována, pokud je 

v konfiguraci vypnutá. 

Možné hodnoty výsledku výstupu: 

• INFO - Nejde o test, který by mohl selhat, ale pouze o parsovatelné doplňující 

informace. 

• OK - Test proběhl úspěšně. 

• ERROR - Došlo k chybě, ke které by nikdy nemělo dojít náhodně. 

• TMPERROR - Došlo k chybě, která může být i náhodná. 

• WARNING - Došlo k varování, které není způsobeno náhodou. 

• TMPWARNING - Došlo k varování, které může být i náhodné. 

• BRICKHAZARD - Nejhorší možná situace, Netspot je ve stavu, kdy může dojít 

k jeho nevratnému zničení (poškozená flash paměť apod.). Pokud je nějaký test 

v tomto stavu, tak by Netspot neměl být v žádném případě restartován. 

Chybou se rozumí taková chybová situace, která může (a ve většině případech se tak děje) 

způsobit nedostupnost základních funkcí Netspotu. Například je uživatelům zcela znemožněn 

přístup k internetu, anebo je Netspot v přímém režimu. Dále se chybou rozumí taková situace, kdy 

je pravděpodobné, že setrváním v tomto stavu dojde k nedostupnosti základních funkcí Netspotu, 

nebo hrozí například ztráta spojení s Netspotem. 

Varováním se rozumí situace, kdy je nefunkční některá z dodatečných funkcí, která však 

není kriticky důležitá. Například se jedná o funkce ipdeny, portdeny, portforward apod. Také jsou 

jako varování označeny některé stavy, které mohou být kritické, ale je velká pravděpodobnost, že 

se o žádný závažný problém nejedná. 

Potenciálně náhodné chyby (TMPERROR a TMPWARNING) mají stejnou důležitost jako 

jejich alternativy bez TMP prefixu, i když se nemusí nutně jednat o chybu, jelikož k selhání testu 

mohlo dojít náhodou. Typicky se jedná např. o selhání pingu, dočasný výpadek nameserveru apod. 
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Na tyto chyby by se tedy mělo reagovat, až pokud k nim dojde vícekrát za sebou, anebo 

se vyskytují často. 

 

Příklad konkrétního výstupu (získáno z testovacího Netspotu): 

@SELFCHECK_VERSION INFO 0.6 

@BRIP OK 10.72.0.1/16 

@WANIP OK 10.0.0.149/24 

@DEFAULTGW OK 10.0.0.138 

@NAMESERVERS OK 10.0.0.138 

@DEFAULTGW_PING OK 0.804 ms 

@PRIMARYNS_PING OK 0.780 ms 

@NETSPOT_SERVER_PING OK 23.596 ms 

@NETSPOT_DIST_DOWNLOAD OK 

@NETSPOT_LOOP_RUNNING OK 

@NETSPOT_RUNNING OK 

@NETSPOT_REMOTE_CONNECTED OK 

@NETSPOT_REDIR_LISTEN4 OK 

@NETSPOT_FIREWALL_GIPALLOW OK 

@NETSPOT_FIREWALL_UIDALLOW OK 

@NETSPOT_FIREWALL_DNAT80 OK 

@NETSPOT_FREEMEMORY OK 5660 

@WIFI_CONFIG INFO ON 

@WIFI_UP OK 

@HOSTAPD_RUNNING OK 

@DROPBEAR_RUNNING OK 

@DNSMASQ_RUNNING OK 

@NTPD_RUNNING OK 

@DHCP6C_INSTALLED OK 

@RADVD_INSTALLED OK 

@NLFW_REGISTERED OK 

@NLFW_INSTALLED OK 

@NLFW_GIPDENY OK 

@NLFW_GPORTDENY OK 

@NLFW_PORTFORWARD OK 

@FLASH_SIMPLECHECK OK 

@SELFCHECK END 
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Příklad výstupu s ukázkou chyb: 

@SELFCHECK_VERSION INFO 0.6 

@BRIP OK 10.72.0.1/16 

@WANIP OK 10.0.0.149/24 

@DEFAULTGW OK 10.0.0.138 

@NAMESERVERS ERROR 

@DEFAULTGW_PING OK 1.281 ms 

@NETSPOT_SERVER_PING TMPERROR 

@NETSPOT_DIST_DOWNLOAD OK 

@NETSPOT_LOOP_RUNNING OK 

@NETSPOT_RUNNING OK 

@NETSPOT_REMOTE_CONNECTED OK 

@NETSPOT_REDIR_LISTEN4 ERROR 

@NETSPOT_FIREWALL_GIPALLOW OK 

@NETSPOT_FIREWALL_UIDALLOW OK 

@NETSPOT_FIREWALL_DNAT80 OK 

@NETSPOT_FREEMEMORY WARNING 500 

@WIFI_CONFIG INFO ON 

@WIFI_UP OK 

@HOSTAPD_RUNNING ERROR 

@DROPBEAR_RUNNING OK 

@DNSMASQ_RUNNING OK 

@NTPD_RUNNING OK 

@DHCP6C_INSTALLED WARNING 

@RADVD_INSTALLED WARNING 

@NLFW_REGISTERED WARNING 

@NLFW_INSTALLED WARNING 

@FLASH_SIMPLECHECK BRICKHAZARD 

@SELFCHECK END 

 

Alarm Selfcheck 

Periodicky jednou denně probíhají na všech zapojených Netspotech automatické kontroly 

Selfcheck. Pokud je v rámci této periodické kontroly detekována alespoň jedna chyba, dojde 

automaticky k zaslání výsledku testu na technickou podporu Netspotu. Do budoucna je 

plánováno přidávat do selfchecku další testy. 
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8.4 Bootování 

Proces zavádění Netspotu jsem již popsal v kapitole 2. Po dokončení celého procesu 

zavádění dochází automatizovaně ke spuštění skriptu remoteerc. 

 

Historie stahování distribuce 

Všechny požadavky Netspotu na stáhnutí distribuce jsou logovány na serveru a každý takový 

záznam reprezentuje jeden start Netspotu bez ohledu na to, zda byl vyvolán ze serveru (např. po 

dokončení update), správcem prostřednictvím administrace nebo hardwarovým restartem (krátké 

přerušení napájení). 

Historie stahování distribuce pomáhá analyzovat frekvenci restartů Netspotu a poukazuje na 

možná rizika problémů. Správci je dostupná prostřednictvím webové služby (viz příloha č. 3 

Funkce webové služby). 

 

Remoteerc 

Remoteerc nejprve zkontroluje dostupné updaty a upgrady, které se v případě pozitivního 

výsledku aplikují a Netspot se restartuje. 

V případě prvního zapojení Netspotu se remoteerc postará o zaslání informační SMS zprávy 

správci Netspotu. Současně vyrozumí technickou podporu, která kontaktuje správce s nabídkou 

pomoci prvotní konfigurace. Součástí této automatizované e-mailové zprávy je i první test 

selfcheck. 

Došlo-li ke spuštění Alarm PingAll, pak se bootovaním automaticky vypne.    

Došlo-li ke spuštění Alarm SelfCheckAll, pak se při bootovaní spustí selfcheck a pokud ten 

proběhne v pořádku, dojde automaticky k jeho vypnutí. 
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9 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout potřebné komunikační protokoly 

modifikovaného routeru Netspot pro jeho vzdálenou konfiguraci, získávání statistických údajů 

a úpravy welcomepage. Druhotným cílem bylo zmapování podobných řešení dostupných na našem 

trhu. 

Přínos mé práce spočívá v řešení webového administrátorského rozhraní pro Netspot, které 

zůstává funkční i pokud je Netspot vypnutý. Vývojem tohoto rozhraní se zabývám od ledna 2012. 

Netspot je komerčně využíván a rozšiřován zejména v Praze a v Brně převážně formou cross 

marketingu v rámci jiných činností mých obchodních společností. Druhým přínosem je vytvoření 

obecné webové služby umožňující rozšiřování a modifikování stávajících vlastností a funkcí 

Netspotu. v rámci této práci se mi podařilo uplatnit zkušenosti s výsledky uživatelského testování a 

s online marketingem. 

Vytvořenou administraci Netspotu je možné rozšířit o nově zařazované funkce Netspotu 

nebo přidáním podpory HTML5 offline módu, který by umožnil modifikovat Netspot bez připojení 

k internetu. Webovou službu lze dále využít například pro vytvoření mobilní aplikace administrace 

Netspotu. 
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Příloha č. 1 Diagramy 

1.1 Sekvenční diagram 
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1.2 Zaváděcí diagram Netspotu 
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1.3 Diagram netspot procesu 

 

1.4 Diagram http serveru 

 



54 

 

1.5 Diagram obsahového vlákna 

 

1.6 Diagram programu Watchdog 
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1.7 Diagram programu Watcher 

 

1.8 Diagram Remote start 
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Příloha č. 2 Ukázky 

2.1 Ukázka XML bez použití XSL definic 
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2.2 Ukázka transformace XSL a XML 

 

 

2.3 Ukázka přihlašovací stránky Netspotu 
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2.4 Ukázka stránky po přihlášení do administrace 

 

 

2.5 Ukázka přehledu Netspotů 
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2.6 Ukázky stránky s nastavením welcomepage 
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2.7 Ukázka statistik připojení dle denní doby 
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2.8 Ukázka stránky e-mailového marketingu 

 

 

2.9 Ukázka stránky s nastavením Netspotu 
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2.10 Ukázka použití Rapsberry s USB-Dongle 
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2.11 Ukázka e-mailové zprávy o úspěšné instalaci Netspotu 
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2.12. Ukázka chybového hlášení AlarmPingAll. 

 


