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Abstrakt 
Vysvětlení vlastností a funkcí monitorovacích informačních systémů. Zhodnocení vybraných 

měřících informačních systémů. Implementace vlastního měřícího informačního systému. Popis 

vyuţitých technologií při vytvoření měřícího informačního systému. 
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Abstract 
Explanation of features and monitoring functions of information systems. Evaluation of 

selected measuring information systems. Implementation of measuring its owninformation 

system. Description of the technology utilized in a measurementinformation system. 
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Seznam zkratek 
 

ICMP - Internet Control Message Protocol 

URL - Uniform Resource Locator  

IP Adresa – Internet Protocol adresa  

RSS kanál - Really Simple Syndication kanál 

WIFI - Wireless Local Area Network 

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line 

C++ - programovací jazyk 

JAVA - programovací jazyk 

PDA - Personal Digital Assistent 

HTML - HyperText Markup Language 

ORM - Object Relational Mapping 

PHP – skriptovací  jazyk 
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1 Úvod a cíle práce 
 

 1.1 Úvod 
 

Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním dostupnosti a funkčnosti internetových zdrojů, 

jako například webových aplikací, sluţeb a jiné.  

V dnešní době je určitě pro všechny vlastníky, respektive poskytovatele takovýchto zdrojů jednou 

z nejdůleţitějších věcí, aby byly tyto zdroje stále dostupné a funkční. Na tuto vlastnost je kladen 

obrovský důraz z mnoha důvodů: 

 cena za vytvoření nebo zkvalitnění internetového zdroje není zcela zanedbatelná a byla 

by obrovská škoda kvalitu sluţby degradovat její špatnou dostupností nebo funkčností 

pro uţivatele 

 poskytovatelé, kterým internetový zdroj přináší finanční zisk, mohou díky 

nedostupnosti internetového zdroje o tento finanční zisk přicházet 

 v neposlední řadě i pro všeobecnou popularitu internetového zdroje mu jeho výpadky 

nesvědčí  

 

Pro rychlé odstranění výpadku je nutné nejprve v co nejkratším časovém intervalu informovat 

poskytovatele, popřípadě vlastníka o vzniklém výpadku.  

 

Nabízí se dvě moţnosti řešení, a to ţe: 

1. Pověřená osoba bude neustále přistupovat a ověřovat správnou funkčnost internetového 

zdroje, tato myšlenka je však v reálné situaci prakticky nesplnitelná. 

2. Druhá moţnost nabízí pouţití nějakého plně automatizovaného systému, který by činnost 

kontroly dostupnosti internetového zdroje prováděl bez lidské obsluhy. Takovýmto 

systémem bude v praxi monitorovací informační systém, který nejenţe bude upozorňovat 

na vzniklé chyby či výpadky, ale má spoustu jiných funkcí a vlastností. Například pro 

vybraný internetový zdroj naměřené výsledky ukládá do databáze a dále je zobrazuje 

v uţivatelsky přívětivém tvaru.  

Tyto systémy zaţívají poslední dobou veliký rozmach a popularitu mezi poskytovateli 

internetových sluţeb, dokonce pro některé poskytovatele jsou nedílnou součástí, bez které 

by si samotný chod sluţby nedovedli představit. Díky popularitě se tyto systémy stále 

vyvíjí a rozšiřují svou funkcionalitu. 
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1.2 Cíle 
 

Uvedení do problematiky, postupné vysvětlení pojmů a vlastností takovýchto monitorovacích 

informačních systémů.  

Dále budou popsány a zhodnoceny dostupné monitorovací informační systémy na trhu, jejich 

vlastnosti a také jejich výhody, popřípadě nevýhody.  

V další části práce bude podrobně vysvětlena vlastní implementace takovéhoto informačního 

systému. Důraz bude kladen zvlášť na podrobné objasnění pouţitých technologií a klíčovým 

částem informačního systému. 
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2 Informace o monitorovacích systémech 
 

2.1 Vysvětlení pojmu internetové zdroje [2] 
 

Internetové zdroje jsou v internetové síti zastoupeny především webovými aplikacemi čili webové 

stránky, základními a dalšími internetovými sluţbami. Ať uţ se jedná o webovou aplikaci nebo 

internetovou sluţbu, tak samotná musí být nasazena na nějakém internetovém serveru. Sluţby jsou 

zajištěny pomocí programů a komunikace pomocí protokolů.  

 

2.1.1 Základní internetové služby 

 

Mezi základní internetové sluţby patří:  

 WWW- systém webových stránek zobrazovaných prostřednictvím webového prohlíţeče a 

vyuţívající protokol HTTP pro nezabezpečený provoz a HTTPS pro zabezpečený provoz 

 E-mail- Elektronická pošta, funkce posílání a příjímání emailových zpráv. Pro přenos 

zpráv se vyuţívá protokolu SMTP a protokoly POP3 a IMAP slouţí ke komunikaci 

s poštovními programy 

 Instatnt messaging- online meziuţivatelská sluţba komunikace. Vyuţívají se například 

protokoly ICQ a další 

 VOIP- sluţba pro telefonování pomocí internetové sítě, dostupné jsou protokoly SIP a 

Skype 

 FTP- přenos souborů pomocí protokolu FTP nebo taky http a jejich zabezpečené varianty. 

 DNS- sluţba pro překlady url adres neboli doménových jmen na ip adresy a zpět. Vyuţívá 

protokolu DNS 

 Telnet – zajišťuje připojení ke vzdálenému počítači klasickým textově terminálovým 

přístupem 

 SSH- je zabezpečená obdoba Telnet 

 

Popis základních protokolů 

 HTTP - Hypertext transport protokol. Tento protokol je bezstavový. To znamená, ţe mezi 

dvěma poţadavky není ţádná souvislost. V minulosti sloţil pro přenos hypertextových 

dokumentů., ale dnes však jiţ s vyuţitím rozšíření MIME můţe přenášet libovolné 

soubory. Ke své činnosti vyuţívá spolehlivý protokol TCP transportní vrstvy na portu 80 a 

zabezpečená verze protokolu HTTPS pak na portu 443. Tento protokol je jedním 

z nejpouţívanějších v počítačových sítích. 

Jeho verze jsou 0.9, která se jiţ nepouţívá. Dále verze 1.0, která zavedla verze HTTP 

poţadavků a také hlavičky a práci s multimediálním obsahem. Aktuální verze je 1.1 a je 

rozšířena oproti minulé verzi o spoustu vylepšení. Mezi ně patří perzistentní spojení pro 

urychlení spojení, moţnost poţadovat část obsahu dokumentu a další.  
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 SMTP - Simple Mail Transfer Protocol. Slouţí hlavně k, přenosu zpráv elektronické pošty. 

Zasílání emailů probíhá pomocí přímé komunikace mezi odesílatelem a adresátem. Zaslaná 

zpráva se uloţí do emailové schránky, odtud si ji můţeme vyzvednout za pomoci POP3 a 

IMAP protokolu. SMTP je jedním z nejstarších protokolů. 

 

 POP3 - Post Office Protocol version 3. Slouţí pro stahování emailových zpráv 

z vzdáleného emailového serveru do klienta (program prohlíţeč emailů). Stahují se 

všechny zprávy dokonce i ty co nechceme číst. 

 IMAP - Internet Message Access Protocol. Obdoba POP3 ovšem nemusíme stahovat 

všechny zprávy ze serveru, ale pouze hlavičky, pokud budeme chtít zobrazit nějakou 

zprávu, tak ji musíme stáhnout. 

 FTP - File Transfer Protocol. Je platformě nezávislý. Slouţí pro přenos souborů  

v internetové síti. Vyuţívá struktury klient – server, kdy server poskytuje data svým 

klientům. Klient můţe na serveru provádět různé operace. Dostupná je i zabezpečená 

verze.  

 TELNET - Telecommunication Network. Označení protokolu a aplikace pro připojení ke 

vzdálenému počítači. Velkou nevýhodou je absence šifrování.   

 SSH - Secure Shell. Je to označení pro šifrovaný protokol a aplikaci. Byl navrţen jako 

náhrada za Telnet, a to z důvodu nešifrovaného spojeni Telnet protokolu. Slouţí pro 

šifrovaný přenos dat v síti internet.  

 

2.2 Obecné požadavky na monitorovací systém 
 

Lidé, kteří uţívají takových to systémů, chtějí své internetové zdroje kontrolovat, jestli jsou 

dostupné přes internetovou síť pro uţivatele těchto zdrojů, popřípadě jestli tyto zdroje správně 

fungují. Tuto kontrolu musí provádět aplikace automaticky, v uţivatelem zvolených intervalech. 

Nejenţe takový systém sbírá data o dostupnosti či funkčnosti, musí je někde také ukládat. 

Důleţitou funkcionalitou je ovšem proces informování o vzniklém výpadku popřípadě nesprávné 

funkci internetového zdroje. Tato informace musí být ihned poskytnuta těm, kdo internetový zdroj 

spravuje či vlastní, aby byl vzniklý problém neprodleně odstraněn.  

 

Nejdůleţitější funkční poţadavky na tyto systémy bezesporu jsou: 

 Zaregistrovat uţivatele tohoto systému. Registrace uţivatelů slouţí hlavně pro vlastníka 

informačního systému, aby byl schopen nějak uţivateli účtovat úhradu za pouţívané 

sluţby.  

 Vytvářet měření různých internetových sluţeb, nastavovat příslušné parametry těchto 

měření, a také zvolit typ těchto měření. 

 Měřením získané hodnoty vyhodnocovat, zpracovat, a nějakým způsobem uţivateli 

poskytnout. 

 Nastavit si po kolika chybách respektive výpadcích zaslat informační zprávu. V této zprávě 

si nastavit co za data si nechá zasílat. A v neposlední řadě nastavit prostřednictvím jakého 

informačního zdroje bude uţivatel informován o vzniklé chybě. 
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2.3 Popis klíčových vlastností monitorovacích informačních systémů [6] [7] 
 

2.3.1 Postup provedení jednotlivých měření 

 

Nejprve monitorovací část provede poţadavek na internetový zdroj a ten ji zašle zpět odpověď, 

pokud odpověď nepřijde do stanovené doby, prohlásí se toto měření za chybné, pokud dorazí včas, 

tak se kontroluje popis vrácené zprávy.  

Jestliţe splňuje všechny náleţitosti tak je internetový zdroj dostupný. Nejen ţe se kontroluje 

dostupnost, ale také se měří odezva, to je čas, který je potřebný pro příchod návratové zprávy od 

doby zaslání zprávy. Samotné provedení měření závisí na nastaveném typu měření internetového 

zdroje. 

 

Popis provedení měření pomocí typu Ping [2] 

Měření probíhá tak, ţe se zasílají a přijímají ICMP zprávy a měří se jejich zpoţdění, neţ dojde 

vyslaná zpráva zpět. Například se posílají, buď čtyři anebo více ICMP zpráv za sebou a zjistí se 

kolik dorazilo zpět správně. Následně se vypočte nejrychlejší, nejpomalejší a průměrná odezva, 

také procentuální úspěšnost dostupnosti. 

 

Popis provedení měření pomocí typu http [2] 

Toto měření se provádí způsobem dotaz – odpověď. Monitorovací část pošle poţadavek ve formě 

textu na zadanou URL adresu (webových stránek, či webového serveru), a čeká na odpověď také 

ve formě textu. V obou textových zprávách se nesou specifické informace a v odpovědi také 

samotné data. Zjišťuje se zde, jestli nedošlo k chybě, a také se měří odezva. Celková odezva 

znamená, časový interval od poslání poţadavku na webovou stránku, aţ po její úplný příjem zpět. 

Ta se dále můţe dělit na jednotlivé části. Kupříkladu za jak dlouho se webová stránka stáhne, za 

jak dlouho načte, na kolik cyklů se načte, a také za jak dlouho se zadaná URL adresa přeloţí na IP 

adresu, a mnoho dalších částí celkové odezvy.   

 

2.3.2 Proces zpracování chybových hlášení  

 

Posílání zpráv o výpadcích měřeného internetového zdroje je jednou z hlavních funkcí systému. 

Z důvodu, aby nedocházelo k planým poplachům, například  při výpadku, nebo při nedostupnosti 

internetového připojení monitorovací části, se měření provádí z více míst v internetové síti. 

 A to buď tak, ţe při vyskytnutí chyby u jednoho monitorovacího místa se měření provede 

ještě z více míst a výsledek bude hodnocen jako chyba pokud byl výsledek na všech 

místech chyba.  

 Nebo ještě existuje varianta, ţe jedno měření se provádí ze spousty míst postupně a 

vyhodnocují se výsledky zvlášť na kaţdém místě a ukládají se všechny. 
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Zasílání zpráv 

Zasílání upozornění o chybách je velice specifická vlastnost, která se různě nastavuje podle 

poţadavků uţivatelů systému. Je moţné nastavit různé cesty zasílání informací o chybách a to 

nejběţněji pomocí e-mailu, SMS zprávy, ICQ komunikátoru, nebo pomocí zaslání zprávy na 

nějakou webovou stránku. Je moţno také nastavit po kolika chybách se má zaslat upozorňovací 

zpráva, dokonce se dá nastavovat po různém počtu chyb různorodé varianty cest pro zaslání zpráv. 

Je zde hromada moţností nastavení jaká data se budou posílat ve zprávě. Nejčastěji to ovšem bývá 

začátek výpadku a po ukončení se zašle zpráva o celkovém přehledu vzniklého výpadku. 

Systémy často sdruţují za sebou jdoucí výpadky do jednoho. Je to velice uţitečná funkce, která 

zajistí, ţe uţivatel nebude zavalen zprávami o výpadcích, které vznikly, uţivatel o nich ví, ale 

doposud tyto výpadky svého internetového zdroje neopravil.  

 

2.3.3 Proces uchovávaní naměřených dat 

 

V takovýchto systémech se naměřená data ukládají do databáze. Tato data jsou uchovávaná pro 

přehled naměřených chyb a také odezvy na poţadavek k připojení k internetové sluţbě. Tyto data 

ztrácí na hodnotě s uplynulým časem. To znamená, ţe naměřená data před měsícem mají menší 

význam neţ data naměřená dnes a data naměřená před rokem mají menší význam neţ data 

naměřená před měsícem. Proto většinou bývá u takovýchto monitorovacích systémů zvykem, ţe po 

nějakém čase se nejstarší data maţou. 

 

2.4 Zhodnocení existujících informačních systémů [6] [7] [8] 
 

Monitoringem dostupnosti internetových zdrojů se v dnešní době zabývá mnoho firem ve světě i u 

nás v České republice. Vznikají stále nové systémy pro monitorování s novými vlastnostmi 

potřebnými pro uţivatele těchto systémů. Poptávka po těchto systémech stále roste, kvůli své 

důleţitosti pro poskytování internetových sluţeb. Není mým cílem uvést a zhodnotit všechny tyto 

dostupné systémy, ale přiblíţit čtenáři vybrané tři systémy, které mě osobně nejvíce oslovily a ty 

jsou Monitoring serverů, Siux a Hyperspin. 

 Základními vlastnostmi, kterými disponují všechny níže uvedené systémy  jsou: 

1. přístup přes webové rozhraní 

2. moţnost zaregistrovat se a přihlásit se pod svůj účet 

3. měření se provádí z více měřících serverů v internetové síti 

4. moţnost vytvořit měření zadané url adresy 

5. měřit ve zvoleném intervalu 

6. zvolit jeden z nabízených typů měření a s nimi související nastavení potřebných parametrů 

7.  nastavit hodnotou odezvy, coţ je časová jednotka pro čekání na odpověď poţadavku 

8. systém musí být schopen reagovat na případné výpadky tak, ţe zašle notifikační zprávu  

9. vytvořené měření lze spouštět, zastavovat, a také lze odstranit 

10. zobrazovat statistiky naměřených hodnot ve vhodném uţivatelsky přívětivém tvaru  
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Co se týče nabízených typů měření, jsou různé, avšak primární sadu poskytují všechny níţe 

uvedené systémy.  

 Mezi ně se řadí modul měření ping, který slouţí pro měření připojení k internetu zadaného 

serveru. Implementace tohoto měření můţe být různá v závislosti na potřebách.  

 Dalším je modul http a jeho varianty, které se liší v jeho úpravách a nastaveních. Slouţí 

především pro ověření, zda jsou webové stránky poskytovány správně. 

 K pouţívaným modulům patří i modul FTP a jeho variace, se svou funkcí  zda uţivatelé 

mohou stahovat a nahrávat soubory ze zadaného FTP serveru. 

 Pro kontrolu email sluţeb slouţí moduly SMTP, POP3 a IMAP. 

 Pro ověřování, zda jsou doménová jména správně rozpoznávána, slouţí modul DNS. 

 Při ověřování dostupnosti databáze se pouţívá nejčastěji modul MySQL, nebo různé 

varianty, dle typu kontrolované databáze. 

 

2.4.1 Monitoring-serverů 

 

Monitoring-serverů je asi jeden z nejvíce populárních informační systém v České republice, ale i na 

Slovensku.  

1. Systém umoţňuje výběr z 18 různých typů sluţeb pro monitorování. 

Vybrat je moţno z: 

 HTTP (head),HTTP (get), HTTPS (get)  

 FTP, FTP-SSL 

 POP3 

 IMAP, IMAPs 

 SMTP, SMTP (+EHLO), SMTPs, SMTPs (+EHLO) 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 Ping 

 LDAP, LDAPs 

 DNS server 

 

2. Je tu i moţnost nechat si vytvořit vlastní specifický modul pro monitorování sluţby.  

3. Při typech měření, kde je vyţadováno přihlášení, se musí vyplnit přihlašovací údaje. 

4. Při výběru intervalu měření se můţe zvolit jedinečný interval 15 vteřin, nebo jiný 

přednastavený aţ do výše 10 minut. 

5. Nechybí ani nastavení maximální doby odezvy. 

6. Jsou zde různá nastavení pro zasílání notifikačních zpráv o výpadku, kdy je moţno 

nastavit, co se má poslat, kdy se má zpráva zasílat a také jakým způsobem se bude posílat. 

Na výběr jsou varianty přes e-mail, na mobil přes SMS, jako XML nebo RSS kanál. 

7. Zajímavou vlastností, kterou si můţeme zvolit při zasílání notifikačních zpráv je, ţe při 

zjištění chyby se zašle poţadavek na určitou webovou stránku a na ní se spustí skript 

s nějakou funkcí. Například s funkcí restartování sluţby. 
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8. Při měření se získávají hodnoty odezvy serveru a popřípadě vzniklé chyby a jejich popisy. 

Pokud nastane více výpadků za sebou, sdruţují se v jeden výpadek, který je poté moţné 

rozkliknout do detailu jednotlivých chyb. Tato naměřená data se ukládají do databáze po 

dobu jednoho roku u placené verze a 3 měsíce u neplacené. 

9. Ve statistikách se zobrazují nejen tato data, ale i počet měření, počet chyb a poměr chyby 

ku měření ve zvoleném časovém intervalu. Vše je třízeno do měsíčních, denních a 

hodinových časových období. Tyto statistiky jsou zobrazeny jako tabulky a grafy a lze si je 

nechat posílat e-mailem denně, týdně, nebo měsíčně. Můţeme také zvolit, jestli statistiky 

budou veřejné, nebo přístupné pouze po přihlášení. 

10. Měření probíhá z více serverů umístěných na různých místech v internetové síti. Samotné 

měření probíhá následovně - pokud se zjistí výpadek, měření se provede ještě z dalších 

serverů a pokud i ty zjistily výpadek, tak se prohlásí tento výpadek za platný. 

11. Zdarma si zde můţete vyzkoušet měření pomocí HTTP(get) a to v intervalu 10minut. 

Zaznamenávaná a zobrazovaná data například u poţadavku HTTP jsou: 

 hostname/string) – hostname stroje 

 ip (string) – IP adresa daného serveru 

 uri (string) – URL měřeného zdroje 

 odezva(int)- čas na odpověď poţadavku na sluţbu. 

 celkový čas měření(string)- čas jak dlouho uţ se měření provádí 

 Počet měření(int)- kolik měření se provedlo za určité období 

 Počet chyb(int)- kolik měření skončilo chybou v určitém časovém období 

 Dostupnost(int)- poměř chyb ku počtu měření v určitém časovém období 

 

Více informací získáte na oficiálních stránkách, kde jsou i uvedeny i jednotlivé ceny za 

poskytované sluţby. [6] 

Ještě zde uvádím screeshoty z informačního systému. 
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Obrázek č. 1 přehled měřených adres v administraci 
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Obrázek č. 2 editace měřené adresy 
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Obrázek č. 3 celkové statistiky z měření 
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2.4.2 Siux 

 

Dalším popisovaným je SIUX, jeho vlastnosti jsou skoro podobné jako, jsem zmiňoval u 

předchozího, avšak zdůrazním a popíšu především odlišnosti oproti ostatním popisovaným 

systémům. 

Tento systém nemá standardně ţádnou variantu měření zdarma, ovšem po zaslání emailu a uvedení 

důvodu k vyzkoušení sluţby vám bude umoţněn měsíční chod zdarma. Jeho působnost je rozšířena 

o Maďarskou republiku. 

1. Je zde odlišný výběr měřících modulů, například můţeme zvolit: 

 Traceroute (zjištění trasy poţadavku) Jeto nástroj, pro zjištění trasy od jednoho 

měřícího serveru k uţivatelem zadanému internetovému zdroji, či serveru. Zjišťuje 

se stav, případné změny na trase, a také analyzuje problémy na trase.  

 Portscan (zjištění otevřených portů), který kontroluje, jestli sluţba má otevřené 

porty.  

 HTTP OUT Ten stáhne a uloţí celou měřenou webovou stránku do databáze a 

následně je moţné s ní pracovat.  

 BROKEN LINKS Tento modul zajišťuje kontrolu odkazů na zvolené webové 

stránce, jestli neodkazují na neexistující objekty. Vhodný je zejména pro webové 

stránky.  

 Validator  Pro kontrolu, zdali příslušná stránka odpovídá specifikaci a standardům 

W3C. 

 String Ke kontrole určitého řetězce, který se má vyskytovat na webové stránce.  

 SCREENSHOT ON ERROR Je modul, který v případě vzniku chyby u HTTP 

testu uloţí ve formě obrázku náhled stránky, která se zobrazuje u uţivatele 

internetového zdroje. 

 PDF Report Je spíše vylepšením, neţ měřící modul a poskytuje několika stránkový 

přehled naměřených hodnot i s popisem chyb a výpadků. 

2. Všechny moduly v měřícím systému jsou rozděleny do tří kategorií Basic, Advance a Profi 

podle sloţitosti a ceny.  

3. Rozšířena je i moţnost výběru z předpřipravených intervalů, je moţno volit od 5vteřiny aţ 

po 5 minut. 

4. Navíc je také moţné notifikovat uţivatele o chybě pomocí ICQ komunikátoru. 

5. Velice zajímavou vlastností je měření na různých typech připojení, jako je například 

1Gbit/s, 100Mbit/s, ADSL, WiFi a kabelová tv, a dále z různých kontrolních bodů výběr je 

moţný z 16 nabízených. 

6. Samotné měření internetových zdrojů u tohoto systému je trochu odlišné od předchozího. 

Nejprve si uţivatel vybere, z kolika serverů chce měřit, a po spuštění měření systém 

naplánuje postup, z jakých kontrolních serverů se bude měřit. Následuje v nastaveném 

interval vţdy měření z vybraného serveru z vytvořeného plánu. Díky tomuto způsobu 

měření je moţné dívat ve statistikách na naměřená data i z pohledu jednotlivých měřících 

serverů. 

 

 

 



 

13 

 

Odlišností jsou i zaznamenávaná a zobrazovaná data oproti předchozímu systému se zpracovává 

například u poţadavku HTTP: 

 connect time (int) – čas potřebný na připojení k serveru 

 deflate length (int) – komprimovaná velikost odpovědi od serveru 

 DNS resolve (int) – čas potřebný k přeloţení url názvu na IP adresu 

 hostname/string) – hostname stroje 

 ip (string) – IP adresa daného serveru 

 length (int) – nekomprimovaná velikost odpovědi od serveru 

 md5sum (string) – MD5 sumarizace 

 parametr (struct) – údaje obsaţené v hlavičce HTTP dotazu 

 name – název HTTP hlavičky 

 value – hodnoty hlavičky 

 read count (int) – údaj, na kolik cyklů se stránka načetla 

 read time (int) – čas na načtení stránky (u sluţby http) 

 saved (int) – uloţená nekomprimovaná velikost bez hlaviček 

 download speed (int) – aktuální rychlost načítání stránek 

 uri (string) – URL měřeného zdroje 

 write time (int) – čas zápisu 

 celkový čas měření(string)- čas jak dlouho uţ se měření provádí 

 Počet měření(int)- kolik měření se provedlo za určité období 

 Počet chyb(int)- kolik měření skončilo chybou v určitém časovém období 

 Dostupnost(int)- poměř chyb ku počtu měření v určitém časovém období 

 

Více informací opět získáte na oficiálních stránkách, kde jsou i uvedeny i jednotlivé ceny za 

poskytované sluţby. [7] 

Pro ukázku  screeshoty z informačního systému. 
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Obrázek č. 4 přehled výsledků měření za den 
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Obrázek č. 5 seznam výpadků 
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2.4.3 Hyperspin 

 

Hyperspin je mezinárodní měřící systém ovšem s lokalizací pro různé státy.  

1. Hlavní výhodou je velké mnoţství kontrolních bodů umístěných na různých kontinentech, 

pomoci nichţ si můţeme vytvářet statistiky dostupnosti měřených zdrojů z celého světa.  

2. Ostatní vlastnosti jsou obdobné jako u zmiňovaných systémů. Samotné měření opět 

probíhá z jednoho serveru a v případě chyby se zkusí ověřit ještě z dalších zadaných 

serverů. 

3. Moduly jsou zde rozděleny do skupin webové stránky, webové servery a servery.  

 Webové stránky vyuţívají modulů HTTP a HTTPS s vyuţitím kontroly výskytu 

zadaného textu na stránce. 

 Webové servery vyuţívají opět modulů HTTP a HTTPS, avšak mají za úkol 

kontrolovat stav samotného webového serveru. 

 Skupina servery jsou ve své podstatě moduly pro měření základních internetových 

sluţeb. 

Více informací opět získáte na oficiálních stránkách, kde jsou i uvedeny i jednotlivé ceny za 

poskytované sluţby. [8] 

Pro ukázku  screeshoty z informačního systému. 

 

Obrázek č. 6 celkové statistiky z měření 
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2.4.4 Shrnutí o dostupných IS 

 

Všechny tyto uvedené systémy se nejvíce liší ve zpracování a zobrazení získaných dat, a z tohoto 

důvodu je jen na uţivatelích, který systém si zvolí pro monitoring svých internetových sluţeb.  

Zajímavým poznatkem je také fakt, ţe kaţdý z nich se povaţuje za nejlepší řešení pro monitoring 

dostupnosti a funkčnosti internetových sluţeb na aktuálním trhu. 

  



 

18 

 

3 Popis implementace vytvářeného 

monitorovacího informačního systému. 
 

Měřící informační systém je sloţen ze tří hlavních částí. A to z části uţivatelské rozhraní, 

monitorovací část, a databáze. Tyto části mezi sebou komunikují a tvoří celý systém. Uţivatelská a 

monitorovací část je naprogramovaná v jazyce C#  z frameworku .NET.  Databáze vyuţívá jazyka 

MS-SQL. Uţivatelská část je implementovaná jako webová aplikace ASP.NET. Monitorovací část 

je vytvořena jako webová sluţba neboli web services.  

 

3.1 Popis použitých technologií [3] [9] 
 

3.1.1 Microsoft .NET framework  

 

Microsoft .NET framework je produkt od firmy Microsoft. Můţeme si ho představit jako 

softwarovou platformu, která nám umoţní vyvíjet různé druhy aplikací. Vyvíjet můţeme klasické 

konzolové aplikace, které pro vstup a výstup pouţívají příkazový řádek. Pokud budeme chtít 

vyvíjet formulářové aplikace pro Windows,  zvolíme moţnost Windows Forms. Tyto aplikace 

interně vyuţívají Microsoft Win32 API. Při volbě vytvoření aplikace Windows Services vpodstatě 

vytvoříme aplikaci běţící jako proces na pozadí systému. Můţeme také vytvářet knihovny tříd, 

které jsou typické pro platformu Microsoft .NET. Další zajímavou tvorbou aplikací jsou  

dynamické webové aplikace označovány jako ASP.NET. Velice pozoruhodným typem aplikací 

jsou takzvané Webové sluţby, které umoţňují prostřednictvím všudypřítomného HTTP protokolu 

na vzdáleném serveru volat metody. Všechny druhy aplikací můţou vyuţívat společné funkce 

implementované v knihovnách tříd. 

 

3.1.2 Jazyk C# 

 

Jazyk C# je nepřímým potomkem jazyka C a je zaloţen na dvou jazycích a to z části na jazyku 

C++ a z části na jazyku Java. Stejně jako tyto jazyky je i C# case-sensitive, coţ znamená, ţe 

významově odlišuje velká a malá písmena ve výrazech. Vyvinut byl firmou Microsoft a uvolněn 

společně s platformou .NET Framework. Později byl schválen jako vysoko úrovňový objektově 

orientovaný programovací jazyk. Hojně se vyuţívá k vývoji a tvorbě databázových programů, 

webových aplikací a stránek, webových sluţeb, formulářových aplikací ve Windows, softwaru pro 

mobilní zařízení (PDA a mobilní telefony) a mnohé jiné. 
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3.1.3 ASP.NET [1] 

 

ASP.NET je součástí .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a sluţeb. Slouţí především 

pro tvorbu webových aplikací. Aplikace je moţno vytvářet v libovolném programovacím jazyce 

z rodiny .NET Frameworku. Lze vyuţívat všechny dostupné knihovny tříd a také spoustu 

ovládacích prvků poskytovaných .NET Frameworkem. Aplikace vytvářené pomocí technologie 

ASP.NET jsou předkompilovány, tím se jejich běh urychlí. 

Největší výhodou této technologie je podobnost vývoje webových aplikací vývoji windows 

aplikacím. Velký význam také hraje oddělení vrstev aplikace. Lze samostatně vyvíjet aplikační 

logiku webových aplikací a samostatně design a vzhled webové aplikace. Celý přístup k vývoji je 

silně objektově orientovaný, coţ znamená, ţe vše se povaţuje za objekt. 

Struktura celé takto vytvořené webové aplikace se skládá z mnoha různých funkčních částí: 

 Webový formulář – Je to hlavní část a zastupuje jednu webovou stránku. Celá aplikace se 

můţe skládat z libovolného počtu takovýchto formulářů. Formulář dělíme na dvě části a to 

na design část, která je napsaná v HTML popřípadě XHTML kódu. Druhá část tzv. Code 

Behind, je napsán ve zvoleném jazyku .NET a obsahuje aplikační logiku. Na takovéto 

formuláře se umisťují ovládací prvky. 

 Master Page – Tato část specifikuje společné části webových formulářů. Slouţí jako 

šablona, takţe stejné prvky na všech formulářích stačí nastavit na Master Page a ke 

kaţdému webovému formuláři přidáme vlastnost s pouţitou šablonou. 

 Themes – V této části  jsou uloţeny vlastnosti vzhledu webových aplikací i ovládacích 

prvků. Je zde například uloţen Layout, čili rozloţení a vzhled stránek v podobě vlastností 

zapsaných pomocí CSS. 

 Web.config – Zde jsou uloţeny konfigurační údaje webové aplikace. Jsou uloţeny 

v podobě XML souboru. Například je zde moţno uloţit vlastnosti pro připojení k databázi. 

 

Popis ovládacích prvků 

Ovládací prvky jsou předpřipravené a znovupouţitelné části kódu. Lze si vytvořit i vlastní ovládací 

prvek třeba úpravou nějakého stávajícího, nebo spojením více prvků dohromady v jeden. Kaţdý 

prvek je povaţován za objekt obsahující příslušné vlastnosti a mohou se nad nimi vyvolávat různé 

události. Dělíme je na vizuální a nevizuální. 

Tyto ovládací prvky se dále dělí do několika skupin podle vlastností: 

 Běžné prvky – prvky s různou funkcionalitou, kaţdý prvek odpovídá HTML ekvivalentu 

 Validační prvky – slouţí pro kontrolu vstupů, tedy nějakých jiných ovládacích prvků 

 Datové prvky – slouţí k zobrazení, nebo k uloţení dat 

 Navigační prvky – slouţí pro navigaci ve struktuře aplikace 

 Přihlašovací prvky- předpřipravené části pro administraci v aplikaci 

 A spoustu dalších prvků 
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3.1.4 Web services [9] [2] 

 

Webové sluţby XML slouţí pro vývoj distribuovaných aplikací. Lze k ní přistupovat 

prostřednictvím průmyslových standardů http a XML. Jsou vyvinuty s důrazem na interoperabilitu 

mezi operačními systémy, platformami a programovacími jazyky. Coţ v praxi znamená, ţe 

komunikovat mezi sebou mohou různé platformy, programovací jazyky, operační systémy a data 

mezi nimi budou přenášeny pomocí XML reprezentace. 

Obecně si lze webovou sluţbu XML představit jako nějakou část kódu, který se volá pomocí HTTP 

poţadavku. Nejčastěji se pouţívá k vystavení nějaké funkcionality, kterou je moţno vyuţít (např. 

provádět výpočty, vracet data, atd.).  

 

Proxy objekt 

Důleţitou vlastností webové sluţby je určitě to, ţe konzumentem můţe být vytvořen jako webová 

aplikace, nebo jako Windows Form aplikace, či dokonce jako konzolová aplikace. Tato vlastnost je 

spojena s podmínkou, která říká, ţe konzument komunikuje se sluţbou pomocí nějakého typu 

proxy prostředníka. 

Funkce objektu proxy jsou zejména, ţe zastupuje v konzumentské aplikaci volaný vzdálený objekt 

a stará se o posílání dat ve formě XML webové sluţbě pomocí protokolu HTTP a o příchozí data 

v podobě XML a převádí je na specifické datové typy uţité platformy. 

 

Obrázek č. 7 Webová sluţba XML v provozu. 
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Komunikace 

Jak jiţ bylo zmíněno, posílání zpráv mezi konzumentem a vzdálenou sluţbou probíhá na 

přenosovém protokolu HTTP. Nejčastější volbou pro přenos informací bude SOAP zpráva pro 

svoje výhody a to, ţe můţe obsahovat XML popisy sloţitějších typů, např. typů z knihoven .NET 

třid, nebo vlastních typů. Lze ovšem pouţít i HTTP GET, HTTP POST metody. 

Webová sluţba XML v sobě také zahrnuje zásadní technologie: 

 Aby uţivatel mohl najít umístění a samotnou webovou sluţbu potřebuje tyto informace 

vyhledat nějakou sluţbou. K takové činnosti slouţí UDDI. 

 Kdyţ uţ klient sluţbu vyhledá, tak aby dokázal zjistit, co vše sluţba umí, vyuţije popisnou 

sluţbu WSDL. 

 

SOAP 

Základem webových sluţeb je protokol SOAP, který slouţí k posílání zpráv XML. Po jeho uvedení 

začaly o něco později vznikat i další standardy jako WSDL a UDDI, které usnadňují pouţití a 

rozšiřují jeho moţnosti.  SOAP slouţí k zaslání XML zprávy mezi dvěma aplikacemi, čímţ funguje 

na principu peer-to-peer. Tato zpráva představuje jednosměrný přenos informace od odesílatele 

k příjemci. Pokud však budeme kombinovat několik zpráv, můţeme díky SOAPu jednoduše 

implementovat běţné komunikační scénáře.  

Popis komunikace SOAP 

SOAP ve většině případů pouţijeme v modelu poţadavek/odpověď, to znamená jako náhradu 

vzdáleného volání  procedur (RPC). Jedna aplikace pošle v XML zprávě poţadavek druhé aplikaci, 

tak poţadavek obslouţí a výsledek zašle jako druhou zprávu zpět původnímu iniciátorovi 

komunikace. V daném případě je webová sluţba vyvolána webovým serverem, jenţ čeká na 

poţadavky klientů. Ve chvíli, kdy přes http dojde soapová zpráva, spustí webovou sluţbu a předá jí 

poţadavek. Zpět klientovi je pak předán výsledek sluţby ve formě odpovědi. 

Historie SOAP 

Ke konci roku 1999 byla vyvinuta první verze protokolu SOAP a to díky společné práci firem 

DevelopMentor, Microsoft a UserLand, které se snaţily o vytvoření protokolu pro vzdálen volání 

procedur (RPC) zaloţený na XML. Během roku 2000 začala s podporou také firma IBM  a nová 

verze SOAPu byla zaslána W3C konsorciu, tato verze patří v dnešní době k nejpouţívanějším. 
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Zpráva v SOAPu je jednoduchým XML dokumentem, jenţ má kořenový element Envelope 

(obálka). Tato obálka uzavírá dva elementy Header (hlavička) a Body (tělo).  

 Element Header je nepovinný a je pouţíván pro přenos pomocných informací na 

zpracování zprávy – můţe to být identifikace uţivatele, autentizací informace (jméno, 

heslo). 

 Zato element Body se stará o to nejdůleţitější a to o přenášení informací identifikujících 

volanou sluţbu a předávané parametry, resp. návratové hodnoty sluţby. Na identifikování 

jednotlivých částí XML zprávy SOAP pouţívá jmenné prostory. 

 

Obrázek č. 8  SOAP zprava 

 

UDDI 

UDDI jsou ve své podstatě mechanismem pro zaregistrování, nebo vyhledávání webových sluţeb. 

Typicky si ho dokáţeme představit jako obrovský katalog se seznamem firem, neboli subjektů a 

jejich poskytovanými sluţbami.  

Pro vývoj jak webové sluţby, tak klienta této sluţby nemá registr UDDI moc velký význam, ovšem 

pokud vyvíjíte klienta pro vámi nevytvořenou webovou sluţbu, zjednoduší vám prácí.  

Postup je následující: 

a) nejprve si vyhledáte webovou sluţbu 

b) následně získáte popisující WSDL dokument  

c) na základě toho vytvoří klienta 
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UDDI registruje následující druhy entit, které webovou sluţbu popisují.  

 podnikatelské entity (firmy) – business entity  

Ke kaţdé firmě v registru je přiřazen název, stručný popis a kontaktní údaje. Dále 

se zde mohou nacházet klasifikační identifikátory, které vymezují oblasti jejího 

podnikání a geografickou polohu. 

 

 

 

 služby – business service  

Pro kaţdou zaregistrovanou firmu je uveden seznam sluţeb, které daná firma 

poskytuje. Pro jednotlivé sluţby je uveden popis a seznam šablon vazeb, které 

popisují technické údaje nutné při vyuţití sluţby. 

 šablony vazeb – binding template  

Jak a kde je moţné se sluţbou komunikovat typicky popisují šablony vazeb, kde je 

uveden odkaz na WSDL soubor s definicí rozhraní sluţby. Šablona ještě mimo jiné 

obsahuje odkaz na typ sluţby, kterou implementuje. 

 typy služeb – service typ  

Typ sluţby popisuje abstraktní sluţbu. Čili má obdobnou funkci jako rozhraní, jak 

je obyčejně známe. Běţně se stává, ţe několik firem nabízí stejný druh sluţby se 

stejným rozhraním a tedy i typem sluţby. Typ sluţby je popsán tzv. technickým 

modelem. 

 

WSDL 

Je popisný metajazyk zaloţený na XML, který popisuje rozhraní webové sluţby. Abstraktně jsou 

nejprve popsány podporované operace a zprávy, aţ posléze se omezí na určitý protokol a formát 

zprávy. Jeho úkolem je popsat vystavenou funkcionalitu, jaké funkce jsou vystaveny, jaké jsou 

jejich vstupní parametry a jakou vrací návratovou hodnotu. Ve většině případů je dokument WSDL 

generován automaticky hostitelským webovým serverem. Vytvořen byl společně firmou Microsoft 

a IBM, které se rozhodly sjednotit jazyk pro popis rozhraní webových sluţeb. 

WSDL soubor s definicí rozhraní sluţby je XML dokument. Primární část kaţdého WSDL popisu 

je sloţena především z popsaných elementů: 

 <types> - Definují se zde datové struktury vyuţívané ve zprávách. Pro definování lze 

aplikovat teoreticky jakýkoli typový systém, ale nejednou se pouţívají XML schémata. O 

mapování datových typů podle XML schémat se starají nástroje webové sluţby, které je 

převedou na nativní datové typy pouţitého jazyka. 

 <message> - S pouţitím dříve definovaných datových typů je definován formát 

předávaných zpráv. Tyto zprávy slouţí jako vstupní či výstupní struktury pro operace. 

Takováto zpráva můţe obsahovat libovolný počet logických částí s vlastním datovým 

typem. Při vyuţití SOAP pro RPC model se jedna část zprávy rovná jednomu parametru 

vzdálené metody. 

 <operation> - Abstraktní definice operací, které jsou sluţbou podporovány. U operace se 

přesně určí, jaké vlastní vstupy a výstupy. Vstup a výstup je popsán jiţ vytvořenou zprávou 

(message). V SOAP RPC modelu se operace rovná metodě. 
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 <portType> - Tento element sdruţuje několik operací dohromady. 

 <binding> - Pomocí tohoto elementu naváţeme konkrétní protokol a formát přenosu zpráv 

na určitý typ portu (portType). 

 <port> - Kombinací síťové adresy a dříve definované vazby (binding)vzniká jeden 

koncový bod.  

 <service> - Sdruţuje několik koncových bodů (portů) do jedné sluţby. 

 

 

XML 

Je to otevřený značkovací jazyk, který je lehce rozšířitelný, platformě nezávislý. Slouţí jako 

metajazyk pro definici dalších značkovacích jazyků. Vhodné vyuţití je pro univerzální přenos dat. 

V podstatě se jedná o nový formát dokumentů, jenţ nám předepisuje, jak zaznamenat data společně 

s jejich významem. Byl vyvinut pod záštitou konsorcia W3C. Základy XML jazyka vychází z 

obecnějšího značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized MarkUp Language). Tento jazyk 

SGML byl relativně sloţitý a proto jako zjednodušení byl vytvořen XML. 

 

3.1.5 MS-SQL [10]  

 

V roce 1974 si výzkumné centrum firmy IBM dalo za cíl vytvořit dotazovací jazyk, jenţ by se co 

nejvíce přibliţoval běţnému anglickému jazyku, tímto vznikl MS SQL. Pojmenování SQL vzešlo 

aţ z přejmenování a také zlepšení v rámci databázových systémů z původního názvu SEQUEL 

(Structured English Query Langure). 

Výrobci databázových aplikací si tento jazyk brzy osvojili jako standard, který vyuţívali 

v konceptu CLIENT – SERVER. Americkým standardizačním institutem byl v roce 1986 vlivem 

postupného vývoje tento jazyk standardizován, čímţ byl přijat zcela nový standard SQL 86. Ten 

ovšem neměl dlouhého trvání a díky svým nedostatkům byla vyvinuta další verze a to SQL 92 

(SQL2). V dnešní době ovšem pouţíváme především verzi SQL3. 

 

Příkazy jazyka MS SQL jsou rozděleny do několika skupin: 

 Příkazy pro definici dat, neboli DDL (Data Definition Language) 

 Příkazy pro manipulaci s daty, neboli DML (Data Manipulation Language) 

 Příkazy pro řízení dat, neboli DCL (Data Control Language) 
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Jazyk pro definici dat (DDL) 

Díky této skupině příkazů můţeme vytvářet databázové struktury jako jsou např. triggery, pohledy, 

tabulky, procedury a mnoho dalších objektů. Tyto struktury je také moţné dále upravovat a mazat, 

k čemuţ jsou určeny tyto příkazy: 

 CREATE - vytvořit 

 ALTER - upravit 

 DROP – smazat 

 

 

Jazyk pro manipulaci s daty (DML) 

Pokud vytvoříme jednu z těchto struktur, např. proceduru, měli bychom s ní mít moţnost nadále 

určitým způsobem manipulovat. Aby se nám to podařilo, pouţijeme další skupinu, zabývající se 

manipulací s daty, jenţ se skládá z těchto příkazů: 

 SELECT - vybrat 

 INSERT - vloţit 

 UPDATE - změnit (editovat) 

 DELETE – smazat 

 

Jazyk pro řízení dat (DCL) 

Nejméně známou je třetí a také poslední skupina, která obsahuje příkazy vyuţívající se jen ve 

velkých databázových aplikacích. Ty jsou určeny k nastavování přístupových práv, či k řízení 

transakcí a zahrnuje tyto příkazy: 

 GRANT - přidělení oprávnění uţivateli k určitým objektům 

 REVOKE - odebrání práv uţivateli 

 START TRANSACTION - zahájení transakce 

 COMMIT - potvrzení transakce 

 ROLLBACK - zrušení transakce, návrat do původního stavu 

 

3.1.6 LINQ (Language Integrated Query) [3] [11] 

 

Je to skupina rozšíření pro přístup k datům, tato rozšíření přišla s .NET frameworkem 3.5. 

V dnešní době snad skoro kaţdá aplikace potřebuje data z nějakého úloţiště. Platforma .NET 

umoţňovala pracovat s relačními a strukturovanými daty pomocí ADO.NET. Podstata ADO.NET a 

LINQ je velmi podobná, oba potřebují vytvořit providera, coţ je poskytovatel dat. Ten se liší 

v závislosti na typu databáze, či typu poskytovaných dat.  
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1. Výhoda LINQ je především v podpoře dotazování přímo v jazyce .NET, například pomocí 

C#. Takovýto přímý přístup přináší mnohé přednosti: 

 Jednou z nich je odhalení chyb uţ při kompilaci programu, takţe uţ se nemusí 

chyby projevovat aţ při samotném běhu programu.  

 Další předností je vyuţití IntelliSence, coţ je v dnešní době hojně vyuţívaná 

vlastnost, kdy při psaní kódu vyuţíváme našeptávače nápovědy co a jak pouţít.  

2. Další takovou výhodou je při dotazování pouţití klíčových slov, ty jsou velice podobné 

syntaxi jazyka SQL.  

3. Neopomenutelnou vlastností jsou silně typované dotazové výrazy oproti standardnímu 

SQL. Tyto silně typové výrazy kontrolují přístup k hodnotám se správným typem jiţ při 

překladu a proto se ve stejné době projeví i případné chyby. 

 LINQ je moţné pouţít na libovolná data. To znamená, ţe se stejným způsobem dotazujeme jak na 

data relační, tak na data ve stromové struktuře, či data jakékoliv jiné struktury. 

LINQ má několik variant pouţití : 

 LINQ to Object- pro standardní kolekce z paměti  

 LINQ to SQL-Microsoft SQL Server typy 

 LINQ to XML-pro práci  s XML daty 

 LINQ to DataSet-pro práci s ADO.NET datasety  

Nejčastěji pouţívanou variantou je LINQ to SQL, který pracuje s relačními daty z databáze. 

Pomocí něj se lze na data dotazovat, vkládat, odebírat i modifikovat. Je zde moţnost i vyuţití 

transakcí.  

Hlavním přínosem technologie LINQ by mělo být zjednodušení práce s daty, eliminovat chyby uţ 

při kompilaci a tím urychlit vývoj aplikací. 

 

3.2 Popis architektury řešení monitorovacího informačního systému [5] 

 

3.2.1 Popis funkčních požadavků 

 

Poţadavky na funkce vytvořeného měřícího systému vycházely ze zadání, a částečně také ze 

zkoumaných měřících systémů. 

Seznam funkcí: 

 Vytvoření nového měření zadané URL adresy. 

 Spuštění a zastavení měření zadané URL adresy. 

 Třídění vytvořených měření. 

 Zaznamenávat a následně zpracovávat naměřená data. 

 Zpracovaná naměřená data vhodně zobrazovat. 

 Notifikovat uţivatele o výpadku internetového zdroje. 

 



 

27 

 

USE-CASE Diagram 

 

 

Obrázek č. 9 USE-CASE Diagram 

 

3.2.2 Architektura řešení 
 

 

Obrázek č. 10 Architektura řešení. 
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Celý systém se skládá ze tří hlavních částí. Monitorovací část, uţivatelská část, databázová část. 

Komunikace mezi uţivatelskou a monitorovací části probíhá tak, ţe klientská část vyuţívá 

vystavené metoda monitorovací části. Klientská část pro kaţdý svůj specifický úkol pracuje s 

k tomuto úkolu vystavenou metodou monitorovací části. Zasílá ji data, jeli to třeba a metoda jí vrátí 

buď návratová data, chybové hlášení, nebo nic. 

Komunikace mezi monitorovací částí a databázovou částí probíhá tak, ţe monitorovací část získává 

pomocí měření data a ty poté ukládá do databáze. V opačném sledu monitorovací část obdrţí 

poţadovaná data z databáze a následně je buď vyuţije a nebo přepošle uţivatelské části. 

Uţivatelská část slouţí především jako uţivatelské rozhraní, do kterého je moţno zapsat parametry 

pro nově vytvářené měření internetového zdroje, nebo které nám umoţňuje ovládat funkce 

monitorovací části a také zobrazovat data uloţená v databázi. 

Monitorovací část slouţí jako sonda, která provádí měření zadaných internetových zdrojů. Tuto 

činnost provádí automaticky a opakovaně dle intervalu. Naměřená data ukládá do databáze. 

Databáze slouţí pro uchovávání dat o měření internetového zdroje, a jeho jednotlivých 

provedených měřeních. Tyto data dále poskytuje uţivatelské části. 

 

3.2.3 Monitorovací část [3] 

 

Monitorovací část je implementována jako webová sluţba. Všechny třídy, které se posílají přes 

metody webové sluţby, musí být serializovatelné. 

Je zde třída Global.asax, která sloţí k tomu, aby pří startu webové sluţby, čili monitorovací části se 

vytvořili seznam intervalů, typů a seznam měření, respektive seznam Sond, který se vytvoří tak, ţe 

se jednotlivé měření internetových zdrojů načtou z databáze a přidají do seznamu Sond. 

Dále třída Accessor slouţí pro přístup k datům v databázi. Obsahuje metody na vloţení měření 

internetových zdrojů, odstranění měření internetových zdrojů. Poté metody na vybrání jednotlivých 

dat z databáze, a jejich následná úprava. Tyto třídy se volají uţivatelskou částí a pro jsou zde 

vytvořeny pomocné třídy, které obsahují pouze potřené datové poloţky. Jsou zde i pomocné 

metody, které se vyuţívají pro různé převody při úpravě dat získaných z databáze. 

Samotná třída webové sluţby obsahuje vystavené metody, které dále vyuţívá část uţivatelské 

rozhraní. Jsou to metody na vrácení chyb a metody na vrácení výsledků za měsíc, den a celkem. 

Dále metodu na vrácení informací o měření internetového zdroje, vrácení seznamu měření 

internetových zdrojů, metoda pro spuštění a zastavení měření, metody pro naplnění listboxů 

s intervalem a s typem měření v uţivatelské části, metoda na vrácení ip adresy ze zadané URL 

adresy. Také je zde metoda pro setřídění měření internetových zdrojů, k ní je zde pomocná metoda, 

která vezme seznam měření, čili seznam Sond a setří jej podle dané podmínky. Jsou zde metody 

pro přidání a odebrání měření. Metoda přidání přidá nové měření do databáze a následně do listu 

s měřeními internetových zdrojů, čili listu Sond, zde je důleţité jakého typu je měření 

internetového zdroje. Pokud je zvolen typ měření Ping, poté se do listu měření přidá jako 

SondaPing. Pokud se vybere moţnost HTTP, přidá se do listu měření jako SondaHTTP.  
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Metoda odebrání měření funguje obdobně, nejprve se zruší v databázi, tak ţe se nejprve smaţou 

všechny jednotlivé měření a následně samotné měření internetového zdroje, a následně se měření 

internetového zdroje odebere z listu měření internetových zdrojů. 

Důleţitou třídou je abstraktní třída Sonda, ta reprezentuje jednotlivé měření internetových zdrojů. 

Obsahuje vlastnosti, metody pro start měření a stop měření. Metodu pro samotné provedení měření, 

která je přepisovatelná pro potomky třídy Sonda. Dvě metody pro posílání emailů, jedna posílá 

upozornění při vzniku tří za sebou jdoucích chyb, druhá datum vzniku výpadku a datum o konci 

výpadku. Jsou zde také metody na porovnávání, které se vyuţívají při třízení seznamu měření 

internetových zdrojů. 

Metody pro zasílání emailů s notifikací o výpadku fungují tak, ţe pokud se zaznamená třetí po sobě 

jdoucí chyba tak se pošle varovná zpráva. Druhá zpráva se zasílá, pokud vzniklo 3 a více po sobě 

jdoucích chyb a pošle se aţ při obnovení dostupnosti internetového zdroje a obsahuje datum 

začátku výpadku a datum konce výpadku. 

Třída SondaPing je potomkem třídy Sonda, dědí všechny její vlastnosti, avšak přepisuje metodu 

pro samotné měření. Zde se pouţívá pro měření předpřipravená třída z .NET Framework Ping. 

Měření se provede ve sledu, nejprve se vytvoří třída Ping a třída PingReply, na třídě Ping se zavolá 

metoda send, kde se nastaví adresa kam se posíla poţadavek a timeout. Do třídy PingReply se uloţí 

výsledek dotazu. Výsledek se následně uloţí do databáze do tabulky Vysledky. 

Třída Sonda http je rovněţ potomkem třídy Sonda, dědí její vlastnosti a také přepisuje metodu pro 

samotné měření. Zde se pouţívá tříd HttpWebRequest a HttpWebResponse z .NET Frameworku. 

Měření se provede následovně, vytvoří se objekt typu HttpWebRequest a přidají se mu vlastnosti 

timeout, metoda HTTP. Musíme zde pouţít pro měření času odezvy třídu StopWatch, coţ jsou 

stopky. Tyto stopky spustíme, následně zavoláme na objektu HttpWebRequest metodu na získání 

odpovědi a tu uloţíme do objektu HttpWebResponse. Následně vytvoříme objekt typu Stream a 

přečteme objekt HttpWebResponse. Nyní stopneme čas a můţeme naměřené údaje uloţit do 

databáze do tabulky Vysledky.  
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Diagram tříd 

 

 

Obrázek č. 11 Diagram tříd. 

 

3.2.4 Databázová část [5] 

 

Databázová část neslouţí jako klasická databáze, ale spíš jako chytré úloţiště dat. Do databáze se 

ukládají měření internetových zdrojů do tabulky Měření, a jejich jednotlivá měření do tabulky 

Výsledky.  

Aplikace a databáze je propojena, Pomocí LINQ to SQL. V aplikaci je vytvořena třída, která 

reprezentuje databázi a její tabulky. Tato třída slouţí pro práci s daty v databázi. Tuto třídu 

vytvoříme pomoci ORM designeru. 

 

Lineární zápis  

 

Primární klíč Cizí klíč 

Mereni (NazevM, TypM, UrlM, IpM, IntervalM, TimeoutM, Email, Stav) 

Vysledky (ID_V, Datum, OdezvaM, StatusM, PopisM, NazevM) 
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ER Diagram 

 

 

 

Obrázek č. 12 ER Diagram. 

 

Datový slovník 

 

Tabulka Mereni 

Atribut 
Datový 

typ 
Velikost Klíč Null index IO a popis 

NazevM varchar 100 PK ne ano Jednoznačné pojmenování měření 

TypM varchar 100 Ne ne ne Typ měření 

UrlM varchar 100 Ne ne ne Url adresa měření 

IpM varchar 100 Ne ne ne IP adresa měření 

IntervalM integer  Ne ne ne Interval měření 

TimeoutM integer  Ne ne ne Timeout měření 

Email varchar 100 Ne ne ne Email pro zasílání chyb 

Stav bit 1 Ne ne ne Stav měření IO-spuštěno/vypnuto 
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Tabulka Vysledky 

Atribut 
Datový 

typ 
Velikost Klíč Null index IO a popis 

ID_V integer  PK ne ano Identifikační číslo měření 

Datum datetime  Ne ne ano Datum provedeného měření 

OdezvaM integer  Ne ne ne Odezva provedeného měření 

StatusM varchar 100 Ne ne ne Status vrácené odpovědi 

PopisM varchar 100 Ne ano ne Popis vrácené odpovědi 

NazevM varchar 100 FK ne ano 
Pod které měření internetového 

zdroje jednotlivé měření patří 

 

3.2.5 Uživatelská část 

 

Tato část je naprogramovaná jako ASP.NET obsahuje Webové formuláře, mater page, style, 

Web.config  

Popis webových formulářů: 

 ÚVOD – Zde je jen popisný text  

 O APLIKACI – Obsahuje text s popisem aplikace. 

 NOVÁ MĚŘENÍ – Zde je umístěn formulář, který slouţí k vytvoření nového měření. 

Vlastnost typ je vybíraná z DropDownListu, jeho zdroj je nabidován přes metodu webové 

sluţby, která ji vrací pole s hodnotami typů měření. Hodnoty typů jsou uloţeny ve 

statickém listu v monitorovací části. Vlastnost interval je vybíraná z DropDownListu, jeho 

zdroj je nabidován přes metodu webové sluţby která ji vrací pole s hodnotami intervalů. 

Hodnoty intervalů jsou uloţeny ve statickém listu v monitorovací části. Tlačítko Přeloţ po 

svém stisku volá metodu webové sluţby pro přeloţení URL adresy na IP adresu. Tlačítko 

Uloţ po svém stisku volá metodu webové sluţby pro uloţení měření, ta vrací objekt který 

obsahuje zprávu o úspěšném vloţení, nebo chybě. Všechny vyplňované hodnoty jsou 

kontrolovány pomocí validačních prvků. 

 VYTVOŘENÁ MĚŘENÍ – Je zde umístěna tabulka s vytvořenými měřeními, Datový 

zdroj pro tabulku naplňuje metoda webové sluţby, která vrací pole s typem objektu Sonda, 

coţ je jakoby samotné měření internetového zdroje. V hlavičce tabulky jsou vygenerovaná 

tlačítka pro třízení záznamů v tabulce. Po stisku příslušného tlačítka se vyvolá metoda 

webové sluţby, které se předá parametr podle, kterého se má třídit a vrátí se setříděné pole 

s typem objektu Sonda, toto pole opět tvoří datový zdroj pro tabulku. Pro příslušné měření 

se vygenerují tlačítka pro spuštění, zastavení, odebrání. Tyto tlačítka volají své příslušné 

metody webové sluţby, vrací se objekt, který můţe obsahovat chybovou hlášku. Také je ke 

kaţdému měření přidán odkaz na stránku, která zobrazí statistiky příslušného měření. Na 

tuto stránku se přistoupí a předá ji parametr s názvem měření. 
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 STATISTIKA – Na tomto webovém formuláři najdeme Souhrn informací o měření, které 

se zobrazí ve formuláři. Datový zdroj pro tento formulář získáme pomocí metody webové 

sluţby, které předáváme parametr název měření, a ta vrací pole s typem objektu 

DataMereni, coţ je v podstatě třída s vlastnostmi měření. Dále je zde Graf, který zobrazuje 

vlastnost dostupnost. Datový zdroj pro tento graf získáme pomocí metody webové sluţby, 

které předáváme parametr název měření, a ta vrací pole s typem objektu VysledkyRok, coţ 

je v podstatě třída s naměřenými daty, z které si vytáhneme pouze vlastnost dostupnost. 

Tabulka dostupnosti vyuţívá stejný datový zdroj jako graf. V tabulce se zobrazují 

naměřená data ve skupinách po měsících, tyto skupiny se dají rozkliknout. Po rozkliknutí 

se dostaneme na další webový formulář, který zobrazuje statistiky, ovšem pouze zvoleného 

měsíce. Na tento formulář se přistoupí a předá se mu hodnoty název měření, a hodnotu 

vybraného měsíce. Ještě je zde tabulka naměřených chyb, její datový zdroj je získán 

pomocí metody webové sluţby, které předáváme parametr název měření, a ta vrací pole 

s typem objektu Chyby, coţ je v podstatě třída s vlastnostmi chyb měření, ale vrací pouze 

posledních 50 chyb. 

 

 

 STATISTIKAMESIC – Na tomto webovém formuláři najdeme graf, který zobrazuje 

vlastnost dostupnost pro zvolený měsíc. Datový zdroj pro tento graf získáme pomocí 

metody webové sluţby, které předáváme parametr název měření a měsíc, a ta vrací pole 

s typem objektu VysledkyMesic, coţ je v podstatě třída s naměřenými daty v určitém 

měsící, z které si vytáhneme pouze vlastnost dostupnost. Tabulka dostupnosti vyuţívá 

stejný datový zdroj jako graf. V tabulce se zobrazují naměřená data ve skupinách po dnech, 

tyto skupiny se dají rozkliknout. Po rozkliknutí se dostaneme na další webový formulář, 

který zobrazuje statistiky, ovšem pouze zvoleného dne v měsíci. Na tento formulář se 

přistoupí a předá se mu hodnoty název měření, a hodnotu vybraného dne. Dále je zde 

tabulka naměřených chyb, její datový zdroj je získán pomocí metody webové sluţby, které 

předáváme parametr název měření a měsíc, a ta vrací pole s typem objektu ChybyMesic, 

coţ je v podstatě třída s vlastnostmi chyb měření, ale vrací pouze chyby pro vybraný 

měsíc. 

 STATISTIKADEN – Na tomto webovém formuláři najdeme graf, který zobrazuje 

vlastnost dostupnost pro zvolený den. Datový zdroj pro tento graf získáme pomocí metody 

webové sluţby, které předáváme parametr název měření a datum dne, a ta vrací pole 

s typem objektu VysledkyDen, coţ je v podstatě třída s naměřenými daty v určitém dni, 

z které si vytáhneme pouze vlastnost dostupnost. Tabulka dostupnosti vyuţívá stejný 

datový zdroj jako graf. V tabulce se zobrazují naměřená data ve skupinách po hodinách. 

Také je zde tabulka naměřených chyb, její datový zdroj je získán pomocí metody webové 

sluţby, které předáváme parametr název měření a datum dne, a ta vrací pole s typem 

objektu ChybyDen, coţ je v podstatě třída s vlastnostmi chyb měření, ale vrací pouze 

chyby pro den. 

 ERROR – tento webový formulář se zobrazí při chybě. 

 

Master Page- do tohoto souboru, který zajišťuje jednotný vzhled, vloţíme klasický layout stránek 

v jazyce XHTML. 

Web.Config – Je dokument v XML jazyce, který sdruţuje nastavení aplikace. 
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3.3 Popis a užívání monitorovacího informačního systému 
 

3.3.1 Popis aplikace a požadavků 

 

Vytvořený měřící systém slouţí pro monitorování internetových zdrojů. Disponuje funkcemi jako, 

vloţení nového měření internetového zdroje, spouštění a zastavování tohoto měření. Zjištění 

výpadku a zaslání zprávy o vzniklém výpadku. Prohlíţet výsledky jednotlivých měření ve 

zvoleném časovém období. 

 

Popis požadavků pro běh informačního systému. 

 

Systém vyuţívá .NET frameworku verze 4.0, proto je nutné aby místa umístění části měly tuto 

podporu. Uţivatelská část, jako ASP.NET potřebuje nějaký webový server pro nasazení. 

Monitorovací část, jako webová sluţba potřebuje rovněţ nějaký webový server s podporou 

webových sluţeb. Pro databázi je nutné mít databázový server MSSQL Server 2008. Postačí i ve 

verzi Express. .NET Framework je ke staţení na oficiálních stránkách Microsoft. Layout pro 

uţivatelskou část je staţen a následně upraven dle potřeb. Staţen byl dne 25.11.2010 z adresy [13] 

 

3.3.2 Popis práce s aplikací 

 

Po zadání příslušné URL adresy do webového prohlíţeče se nám zobrazí úvodní strana ÚVOD. Zde 

je umístěn text, který nás informuje o tom, co aplikace umí a co můţeme nastavovat. Po zobrazení 

záloţky O APLIKACI jsou k dispozici údaje o samotné aplikaci a nápověda k uţití. 

 

Práce s měřeními internetových zdrojů 

 

Po přečtení úvodní stránky přejdeme na záloţku v menu VYTVOŘENÁ MĚŘENÍ, zde vidíme 

přehledný seznam vytvořených měření v tabulce. Jednotlivá měření je moţné třídit pomocí tlačítek 

v záhlaví tabulky. Třídit je umoţněno dle názvu měření, typu měření nebo URL adresy měření.  

V tabulce je uvedeno pro kaţdé měření samotný název měření, typ měření, URL adresa měření, 

stav měření, Tlačítka SPUSŤ, ZASTAV, ODEBER, slouţí pro práci se samotným měřením. S 

jejich pomocí je můţeme spouštět, zastavovat nebo dokonce odstranit. Dále u kaţdého měření v 

tabulce je odkaz na stránku se statistikami naměřených hodnot. 

Při spuštění měření se začne provádět samotné ověřování dostupnosti zadaného internetového 

zdroje. To se provádí v nastaveném cyklu, po celou dobu spuštění měření. Získané údaje z měření 

se zpracovávají a ukládají do databáze. Také se změní stav měření na spuštěný. 

Po zastavení měření se měření přestane provádět, ovšem všechny jeho naměřené hodnoty jsou stále 

uloţené a dají se prohlíţet pomocí statistik. Nastane změna u vlastnosti stav měřené na zastavený. 
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Po odebrání měření se samotné měření smaţe se systému a s ním i jeho naměřené hodnoty. 

Nejen ţe se v cyklu měření ukládají naměřené hodnoty do databáze, tyto naměřené hodnoty se také 

analyzují, a v případě, ţe nastanou tři po sobě jdoucí chyby, informační měřící systém odešle 

zprávu o vzniklém výpadku internetového zdroje uţivateli na příslušný email, který obsahuje 

zprávu výpadku. Dále se odešle email s datem začátku a s datem konce výpadku, pokud vznikly tři 

a více chyb za sebou a poté byl výpadek odstraněn. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 Seznam měření. 
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Práce se statistikami  

 

Po kliknutí na odkaz Statistiky u jednotlivých měření se zobrazí data a informace o příslušném 

měření. Po přesměrování na stránku Statistiky můţeme vidět v horní části informace o měření, jako 

je název měření, typ měření, URL adresa měření, IP adresa měření, interval měření, timeout 

měření, email pro upozornění na výpadky, datum prvního, datum posledního měření, celkový počet 

měření, celkový počet chyb, dostupnost internetového zdroje v procentech.  

Pod tímto výčtem informací nalezneme graf, který ukazuje dostupnost v jednotlivých měsících. 

Tabulka dostupnosti zobrazuje data rozdělená do příslušných období (měsíců), tyto data se vţdy 

vztahují k tomuto příslušnému období. Jsou to celkový počet měření, celkový počet chyb, 

dostupnost v procentech a průměrná odezva. V tabulce dostupnosti můţeme jednotlivé měsíce 

rozkliknout na zobrazení naměřených dat v jednotlivých dnech.   

Na konci stránky se zobrazuje tabulka s naměřenými chybami je zde uvedeno datum vzniku chyby 

a její popis. Zobrazuje se maximálně posledních 50. 

Při  rozkliknutí jednoho měsíce v tabulce dostupnosti budeme přesměrováni na stránku měsíční 

statistiky. Zde nalezneme graf dostupnosti, kde je vidět dostupnost v jednotlivých dnech vybraného 

měsíce. Pod tímto grafem je umístěna tabulka dostupnosti pro vybraný měsíc s jednotlivými dny. 

V tabulce jsou opět hodnoty celkový počet měření, celkový počet chyb, dostupnost v procentech a 

průměrná odezva. Tyto hodnoty se vztahují k jednotlivým dnům v měsíci. Na konci stránky je opět 

tabulka chyb, která zobrazuje datum vzniku chyby a její popis. Zobrazí se ovšem všechny chyby, 

které nastaly v tomto vybraném měsíci. 

Ještě můţeme po rozliknutí jednotlivého dne zobrazit data naměřená v určité hodiny. Tím pádem se 

ze stránky měsíčních statistik dostaneme na stránku denních statistik. Zde vidíme stejné prvky jako 

v měsíčních statistikách. Graf dostupnosti s tím, ţe je vyobrazena dostupnost v jednotlivých 

hodinách. Tabulku dostupnosti obsahuje dostupnost v jednotlivých hodinách. Tabulku výpadků 

s výpadky pro zvolený den. V tabulce denní dostupnosti jiţ není moţno dále rozkliknout jednotlivé 

hodiny. 

 

 



 

37 

 

 

Obrázek č. 14 Statistiky za jeden den. 

 

Přidání měření 

 

Pokud bychom neměli dosud vytvořené ţádné měření internetového zdroje, musíme přejít v menu 

na záloţku PŘIDÁNÍ MĚŘENÍ.  Zde musíme vyplnit příslušné vlastnosti a potvrdit vytvoření 

měření tlačítkem ULOŢ. 
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Tyto vlastnosti jsou:  

 Typ Měření – Je na výběr ze dvou typů měření. Buď pomocí typu Ping anebo pomocí typu 

HTTP. 

 Název Měření – Jedná se o unikátní název měření internetového zdroje. Pokud by 

zadávaný název jiţ v systému byl zaregistrovaný, budeme vyzváni k zadání ještě 

nepouţitého názvu. 

 URL Adresa – Zde se zadává cesta k měřenému internetovému zdroji. Zadáváme i 

s protokolem. 

 Překlad na IP Adresu – Vyplnění této vlastnosti provedeme stisknutím tlačítka PŘELOŢ. 

Pokud by nám vracela funkce přeloţení nějakou chybovou hlášku, z největší 

pravděpodobností zadaná URL adresa je neplatná. 

 Interval – Pomocí něho určujeme, v jakém časovém intervalu se bude provádět měření 

internetového zdroje.  Na výběr máme z několika přednastavených hodnot od 30 vteřin aţ 

po 10 minut. 

 Timeout – Je to doba pro čekání na odpověď od internetového zdroje na zaslaný 

poţadavek. Minimální hodnota je 1 vteřina a maximální je 60 vteřin. Defaultně je 

nastavena na 10 vteřin. 

 Email – Zde se zadává emailová adresa na, kterou budou zasílány zprávy o vzniklých 

chybách.   

 

3.3.3 Popis Instalace 

 

Nejprve musíme nastavit MSSQL server 2008 a to pomocí nástroje SQL Server Managment 

Studio. Jedná se o nástroj, který zastává celou správu serveru. Lze nastavovat administrativní 

nastavení, vytvářet databáze, tabulky, indexy, uloţené procedury, triggery a mnoho dalších. 

V našem případě potřebujeme vytvořit databázi a pak uţ jen spustit přiloţené skripty pro vytvoření 

tabulek a triggru. Tyto skripty jsou dodány současně s kódy vytvářené aplikace. 

V další fázi vyuţijeme Visual Studio 2010 hlavně při nastavování částí monitorovací a 

uţivatelského rozhraní. 

Nejprve v Monitorovací části musíme změnit v Web.Config připojovací řetězec k databázi, a poté 

provedeme v LINQ ORM designeru přenesení tabulek z databáze a systém automaticky vygeneruje 

třídy na tyto tabulky. V našem případě najdeme designer po otevření souboru 

DataClassesBakalarka1.dbml. Je třeba dále ve Web.Config nastavit SMPT server pro posílání 

notifikačních emailů. Nejlépe ten od poskytovatele připojení k internetu. Nakonec uţ jen dáme 

moţnost Publikovat a máme vytvořenou webovou sluţbu pro nasazení na webový server. 

Pro uţivatelskou část musíme ve Visual Studiu 2010 přidat odkaz webový odkaz, zde nastavit URL 

adresu kde jsme nasadili naši webovou sluţbu. Nyní uţ jen opět dáme moţnost Publikovat a máme 

vytvořené uţivatelské rozhraní v podobě webové aplikace připravené na nasazení na webový 

server. 
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Závěr 
 

Prvním z cílů mé bakalářské práce bylo vysvětlení funkcí takovýchto systémů, objasnění pojmů 

spojených s měřícími informačními systémy.  

Následný cíl byl přiblíţit a zhodnotit dostupné informační systémy na trhu. Zhodnocení byla 

provedena na základě prostudování dostupných informací o těchto systémech. Srovnávány byly 

jejich základní vlastnosti, dále byly popsány a vysvětleny jejich nadstandardní sluţby a specifické 

vlastnosti. Toto srovnání bylo doplněno o obrázky s ukázkou práce v aplikaci z jednotlivých 

systémů a o tabulku s hodnocením jejich vlastností. Takovéto celkové zhodnocení, by mělo čtenáři 

pomoci získat všeobecný přehled o vlastnostech a funkcích takovýchto systémů, coţ by mu mělo 

pomoci se rozhodnout pro vyuţití tohoto softwaru, či nikoliv. 

 Druhým cílem bylo navrhnout a implementovat vlastní měřící informační systém. Nejprve jsem 

objasnit vyuţití technologií v jednotlivých částech měřícího informačního systému. Dále jsem se 

věnoval podrobnějšímu popisu a přiblíţení vyuţitých technologií při implementaci. Vyjmenoval 

jsem funkce měřícího informačního systému. 

Následně byla popsána vytvořené architektura informačního systému. Podrobnější popis je 

věnován klíčovým prvkům. 

Nakonec jsem zmínil, jak se s informačním systémem pracuje a co vyţaduje ke svému spuštění.  

Systém byl stvořen jako důkaz řešení zadaného problému a porozumění pouţitým technologiím a 

slouţí pouze jako příklad. Hlavním přínosem vlastní implementace měřícího informačního systému 

by měl spočívat v tom, ţe si čtenář můţe prakticky vyzkoušet pracovat v takovém to systému. 

Celý měřící informační systém jde dále rozšiřovat a zdokonalovat o další funkcionalitu, a to 

zejména jednoduše přidávat další moduly pro měření buďto základních, či specifických 

internetových sluţeb. Moţná je i změna stávajících parametrů, nebo jejich úprava. Změna 

uţivatelského rozhraní je rovněţ velice snadná, a to z důvodu oddělení od měřící části. Uţivatelské 

rozhraní lze také naimplementovat v různých platformách, které podporují komunikaci pomocí 

protokolu http se zasíláním XML zpráv pomocí SOAP, pro představu uvedu například JAVA, PHP 

a jiné. 

Při vytváření vlastního měřícího informačního systému jsem musel nejprve nastudovat 

problematiku kolem internetových sluţeb, webových sluţeb, vývoji webových aplikací 

v ASP.NET, práci s daty ve webových aplikací pomocí technologie LINQ, práci s databází 

v MSSQL server.  

Vytvořením bakalářské práce jsem získal zkušenost s komplexním vývojem softwaru, který jsem 

dosud nevytvářel. Vzniklé problémy a komplikace v průběhu vývoje jsem řešil dostudováním 

potřebných informací, a následným praktickým pouţitím nabytých informací.   
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Seznam příloh 
 

Příloha A :  DVD 
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Adresářová struktura přiloženého DVD 
 

/Aplikace Zdrojové kódy aplikace. 

/Texty Soubory s textem práce. 

/Video Video práce s aplikací. 

 

 


