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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce, skládající se z dílčích úkolů, bylo vytvoření uţivatelského rozhraní 

pro přístup k profilu koncového uţivatele a jeho otestování. První část je věnována analýze 

SNMP protokolu a SNMP na platformě Mikrotik. Druhá část popisuje monitorovací 

software. Třetí část popisuje vytvoření uţivatelského rozhraní. Poslední čtvrtá část se zabývá 

testováním rozhraní v reálných podmínkách. 

Klíčová slova: MikroTik, SNMP, RouterOS, PHP, RRDtool, cron,  

 

Abstract 

The objective of my bachelor thesis consisting from subtasks is creation of user interface for 

access of final user profile and its set up. The first part consists from SNMP protocol analyse 

and SNMP implementation in Mikrotik platform. The second part describes monitoring 

software. The third part describes creation of user interface. The forth part includes the 

testing of user interface in real conditions. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

 

Apache Apache, softwarový webový server s otevřeným kódem. 

API Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací. 

ASN.1  Abstract Syntax Notation One, standard popisující datové struktury. 

Bash Bourne Again Shell, implicitní příkazový interpret operačního systému Linux. 

BFIFO Bytes First In First Out, mechanizmus omezování provozu. 

BGP  Border Gateway Protocol, dynamický protokol pro směrování mezi autonomními 

systémy. 

CATV  Cable Television, označení pro přenos obrazu a dat prostřednictvím kabelových 

rozvodů. 

CSV Comna Separated Value, souborový formát pro výměnu tabulkových dat. 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol, protokol pro automatickou konfiguraci 

počítačů. 

DNS Domain Name System, systém pro vzájemný překlad doménových jmen a IP adres.  

FTP File Transfer Protocol, protokol pro přenos dat přes počítačovou síť.   

FTTB Fiber To The Building, zakončení optického vedení v budově. 

GIF Graphics Interchange Format, grafický formát určený pro rastrovou grafiku. 

GUI Graphical User Interface, grafické uţivatelské rozhraní. 

HTTP  HyperText Transfer Protocol, internetový protokol pro výměnu hypertextových 

dokumentů. 

 ICMP  Internet Control Message Protocol, internetový protokol pro odesílání chybových 

zpráv. 

IIS Internet Information Server, softwarový webový server od společnosti Microsoft. 

IPsec  Internet Protocol security, bezpečnostní rozšíření IP protokolu o autentizaci a 

šifrování. 

ISO  International Organization for Standardization, mezinárodní organizace pro 

normalizaci. 

ISO/OSI  Referenční model pro řešení komunikace v počítačových sítích. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software


ISP Internet Service Provider, poskytovatel internetového připojení. 

ITU-T International Telecommunication Union, mezinárodní telekomunikační unie. 

LAMP server Linux, Apache, MySQL, PHP, sada svobodného softwaru, která obsahuje Linux, 

Apache, MySQL a PHP. 

LINUX Operační systém, původně s unixový jádrem. 

MAC Media Access Control, je jedinečný identifikátor síťového zařízení. 

MIB Management Information Base, databáze popisující sadu objektů. 

MIPS Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages, procesor bez automaticky 

organizované pipeline. 

MySql Databázový systém vytvořený švédskou firmou MySQL. 

OID  Objekt Indentifikator, identifikátor objektů v MIB databázi. 

Open source Počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. 

OSPF Open Shortest Path First, routovací protokol vybírající nejkratší otevřenou linku. 

PCQ Per Connection Queue, mechanizmus omezování provozu. 

PDU Protocol Data Unit, informační jednotka přenesená mezi dvěma zařízeními. 

Perl Interpretovaný programovací jazyk. 

PFIFO Packet limited First In, First Out, mechanizmus omezování provozu. 

PHP  Hypertext Preprocessor, skriptovací programovací jazyk pro dynamické webové 

aplikace. 

Ping Packet internet groper, nástroj pro zjištění dostupnosti síťového rozhraní. 

PNG  Portable Network Graphics, grafický formát pro bezeztrátovou kompresi rastrové 

grafiky.  

PoE Power over Ethernet, napájení zařízení vedené datovým kabelem. 

POP3 Post Office Protocol, protokol pro stahování emailových zpráv. 

PPPoE Point to Point Protocol over Ethernet, protokol pro vytváření spojů typu bod – bod. 

RB Router Board, univerzální zařízení pro pouţití v počítačových sítích.  

RED Random Early Detection, mechanizmus omezování provozu. 

RFC Request For Comments, označení standardů internetových protokolů, systémů atd. 



RIP Routing Informatik Protocol, dynamický protokol pro směrování. 

ROS Router Operating System, operační systém routeru. 

RRD Round Robin Databaze, databáze s definovatelnou velikostí.   

SFQ Stochastic Fair Queueing, mechanizmus omezování provozu. 

Shell Interpret pro vytvoření příkazového řádku. 

SMI Structure of Management Information, struktura objektů v MIB databázi.  

SMS Short Message Service, sluţba krátkých textových zpráv. 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol, internetový protokol pro přenos zpráv elektronické 

pošty. 

SNMP   Simple Network Management Protocol, internetový protokol pro správu sítí a sběr 

dat. 

SSH Secure Shell, zabezpečený komunikační protokol v sítích. 

TCP Transmission Kontrol Protocol, spolehlivý protokol pro přenos dat.  

TCP/IP Sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti. 

UDP User Datagram Protocol, nespolehlivý protokol pro přenos dat. 

WAN Wide Area Network, síť pokrývající rozlehlou oblast. 

WiFi Wireless local area network, síť tvořená bezdrátovými spoji. 
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1 Úvod   
 

Pro prohloubení svých znalostí počítačových sítí jsem začal studovat na Vysoké škole CISCO 

Academy. Z nabízených bakalářských prací jsem si tedy vybral téma nejbliţší, zabývající se 

počítačovými sítěmi. Zaujala mne platforma MikroTik a jeho mnohočetné vyuţití. V kombinaci s 

SNMP protokolem lze získávat data z různých druhů zařízení.  

Rozvoj malých poskytovatelů internetu zaznamenal velký rozvoj na přelomu 20. a 21. století, 

kdy díky vysokým cenám a pomalým rychlostem lidé začali hledat způsob dostupného připojení k 

internetu. V té době se rovněţ začala rozvíjet technologie bezdrátových sítí WiFi. Poskytovatelé tedy 

museli nějakým způsobem evidovat uţivatele. V tehdejší době však ţádné komplexní systémy pro 

evidenci a monitoring nebyly. V dnešní době je však situace zcela jiná.  

Cílem bakalářské práce je vytvoření uţivatelského rozhraní pro přístup koncového uţivatele 

na platformě MikroTik. Je to tedy nástroj pro vytváření a kontrolu přenesených dat uţivatelů.  Pro 

vytvoření uţivatelského rozhraní je zapotřebí programovací jazyk, jako například PHP. Pro evidenci 

o uţivatelích je zapotřebí databáze. Nejvhodnější se jeví pouţití MySql. Dále se práce zabývá 

hledáním způsobu uloţení a zobrazení informací o přenesených datech. Avšak samotné ukládání 

neřeší způsob získávání dat.  Práce tedy bude obsahovat i analýzu protokolu SNMP pro dotazování. 
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2 Analýza SNMP protokolu 

 

2.1 SNMP- Simple network Management Protocol 

 

SNMP - Simple network Management Protocol, v překladu jednoduchý síťový protokol pro 

správu sítě. V dnešní době díky svojí jednoduchosti je jiţ hojně rozšířen, proto jej můţeme nalézt i 

v průmyslové automatizaci a také v měřicí technice. SNMP komunikace je zaloţená na modelu 

klient – server, v tomto případě spíše agent – manaţer a umoţňuje přenos a komunikaci mezi 

správcem sítě, tedy manaţerem a agenty na jednotlivých sledovaných zařízeních. Pomocí tohoto 

protokolu lze sledovat např. síťové zařízení (switch, router, firewall atd.), servery, tiskárny.  

 SNMP protokol obsahuje Aplikační vrstvu (7 vrstva v ISO/OSI modelu, 4 vrstva v TCP/IP 

modelu). SNMP agent přijímá poţadavky na UDP portu 161. Manaţer můţe poslat poţadavek 

z jakéhokoliv volného portu na port 161 agentovi. Agent odpoví poţadavkem na zdrojový port 

manaţera. Dále manaţer přijímá zprávy (Trap a InformRequests) na port 162.[1] 

 

2.1.1 Historie SNMP 

 

o SNMP v1 – Vznikl v roce 1988 jako reakce na potřebu efektivní platformy pro správu 

počítačové sítě.  Roku 1989 byla definována první specifikace RFC1157, která stanovila 

vlastnosti SNMPv1. Stanovila příkazy get, get next, set a trap. Nevýhoda SNMP v1 byla ve 

slabé ochraně. Vyuţívala se zde ochrana heslem tzv. community string. Ochrana heslem je 

nedostatečná z důvodu lehkého odposlechnutí analyzátorem paketů.        

                                                                              

o SNMP v2 - RFC 1441, RFC 1452. Zlepšuje výkon, bezpečnost, důvěrnost a komunikaci 

mezi dvěma manaţery. Zavedená operace GetBulkRequest jako vylepšení 

GetNextRequests pro získávání většího mnoţství informací. Nově zavedená bezpečnost v 

protokolu byla mnohými vnímána jako sloţitá, proto se moc nerozšířila. 
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Jako následek vznikl SNMPv2c RFC 1901 a RFC 1908, známý taky jako SNMPv1.5. 

Tato verze protokolu neobsahuje kontroverzní způsob zabezpečení.  Pouţívá se tedy jen 

community string.  

Vznikl ještě jeden standard SNMPv2u RFC 1909 a RFC 1910. Je to kompromis, který 

se snaţí nabídnout větší bezpečnost neţ SNMPv1, ale bez větší sloţitosti původní 

SNMPv2. Mechanizmus zabezpečení byl později přijat jako jeden ze dvou bezpečnostních 

způsobů v třetí verzi protokolu SNMP. 

      Verze SNMPv2c je nejvíce rozšířená, proto je povaţovaná za standard SNMPv2. 

Zároveň se projevila nekompatibilita mezi první a druhou verzí a to ze dvou důvodů. 

SNMPv2c zpráva pouţívá různé záhlaví paketu a PDU formát neţ SNMPv1. Navíc jsou 

také dvě operace, které nejsou definovány v předešlé verzi. RFC 2576 popisuje dvě 

moţnosti vzájemné komunikace. Jsou to tzv. proxy agenti a "dvojjazyčný" síťový systém 

řízení.     

                                                                                    

o SNMP v3 byla definována v roce 1998 (RFC 3411,RFC 3418). Přijatá však byla aţ v roce 

2004.  

   Autentizace v předchozích verzích byla jen podle hesla tzv. community string, odesílané  

jako text mezi manaţerem a agentem. Kaţdá zpráva u SNMPv3 obsahuje bezpečnostní   

parametry zakódované jako oktet řetězec.  

SNMP v3 poskytuje důleţité bezpečnostní funkce: 

1. Důvěrnost - Šifrování paketů z důvodů zabránění neoprávněnému odposlouchávání. 

2. Integrita - znemoţnění podvrhnutí paketu.  

3. Autentizace - ověření, zda je správa od správného zdroje. [1][2] 

 

2.1.2 SNMP Agent 

 

SNMP agent je malý program, který běţí většinou na sledovaném zařízení. Agenti neposkytují 

ţádný grafický interface, slouţí jen pro monitorování a sběr informací o všech dostupných funkcí a 

stavech monitorovaného zařízení. Na poţádání od manaţera mu tyto informace odešle. 

Speciální typ agenta je tzv. proxy agent. Proxy agent můţe pracovat pro zařízení, které neumí 

komunikovat pomocí protokolu SNMP. Jiným vyuţitím proxy agenta je např. caching – sběr 

informací do společného MIB zařízení vzdálené sítě nebo údajů, které se příliš často nemění. V obou 
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případech se jedná o redukci potřebných poţadavků manaţera na procházení MIB a tak můţeme 

monitorovat i vzdálenou síť přes relativně pomalý WAN spoj, který by byl normálně vlastní SNMP 

komunikací plně vytíţen. 

Dvojjazyčný síťový systém řízení podporuje protokoly SNMPv1 a SNMPv2. V lokální 

databázi má uloţený seznam sledovaných zařízení a verzi protokolu. Na základě informací z jeho 

databáze pak komunikuje s daným zařízením. [3] 

 

2.1.3 SNMP Manager 

 

SNMP Manaţer [2]  je aplikace, která běţí většinou na serveru. Manaţer odesílá poţadavky 

na agenty, a ty mu posílají vyţádaná data zpět. Po obdrţení poţadovaných dat, manaţer musí projít 

celou stromovou strukturu MIB aţ k objektu, který obsahuje potřebná data, aby mohl získané 

informace interpretovat. Manaţer poskytuje většinou grafickou reprezentaci, např. Mrtg, RRDTool. 

Schéma komunikace manager – agent je na Obr.1.  [3] 

 

2.1.4 SNMP operace 

 

SNMP obsahuje několik základních operací. 

GetRequest – Ţádost o informaci, kterou posílá manaţer agentovi k získání informace o stavu 

nebo hodnotě určitého objektu. Jde vlastně o příkaz „Read“. V rámci jednoho příkazu je moţné ţádat 

informace o více objektech. To redukuje nutnou komunikaci mezi zařízeními. 

GetNextRequest – umoţňuje manaţerovi získat informace o objektech v MIB bez znalosti 

jejich přesných jmen, umoţňuje postupné procházení celým hierarchickým stromem, jde o ţádost o 

informaci na další, niţší vrstvě MIB struktury. 

GetResponse – agent zasílá manaţerovi odpověď jako reakci na poţadavek. Odpověď 

obsahuje i dotaz, protoţe protokol nezajišťuje souvislost mezi dotazem a odpovědí.  

SetRequest – příkaz umoţňuje změnu hodnoty proměnné agenta. Avšak ne všichni agenti tuto 

operaci podporují. 
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Trap – typ příkazu vysílaný bez předchozího vyţádání. Agent jej zasílá managerovi jako 

reakci na specifikovanou událost (náhlý pád sledovaného zařízení). Zpráva zůstává nepotvrzená, 

proto agent neví, jestli byla doručena.        

GetBulkRequest – (SNMPv2 , SNMP v3) optimalizovaná verze GetNextRequest. Operace,  

která je součástí SNMP v2. Umoţňuje vyţádat si k přečtení celou skupinu informací z MIB. 

InformRequests – ve verzi SNMPv2 a SNMP v3. Asynchronní oznámení od jednoho 

managera ke druhému. Formát PDU je stejný jako u Trapu SNMPv2. InformRequests bylo moţné jiţ 

udělat v předešlé verzi SNMP protokolu. Zde se ve skutečnosti jednalo o Trap operaci, kde nebylo 

vyřešené spolehlivé doručení zprávy. Ve druhé verzi příjemce InformRequests odpoví odesílateli 

jednoduchým přeposláním přijaté zprávy. [1] 

 

 

 

Obr. 1. Schéma základní komunikace manager – agent.  
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2.1.5 Formát zprávy (SNMP Packet) 

 

Tak jako kaţdá komunikace musí mít své pravidla komunikace a formát zpráv, aby jí 

porozuměli všichni účastníci, tak i při komunikaci pomocí protokolu SNMP je pouţit předem 

dohodnutý formát zpráv Obr.2.  

 

Obr. 2. SNMP packet. 

SNMP PDU pro GetRequest, GetNextRequest, Set Request a GetResponse. 

 Version - verze pouţitého protokolu (SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3) 

 Comunity – název community string definovaná u agenta (public, private…) 

 PDU type – operace (GET(0), GET-NEXT(1), Response(2), Trap …) 

 Request ID – přiřazení poţadavku s odpovědí.  

 Error status – Chyba a její typ. 

 Error index – přiřazuje chybu dané proměnné z variable bindings. 

 Variable bindings – proměnná OID a její hodnota. 

SNMP PDU pro Trap operaci. 

 Enterprise – Typ objektu, který trap vygeneroval.  

 Agent address – adresa objektu, který trap vygeneroval. 

 Generic trap – identifikuje typ trapu. 

 Specific trap – kód trapu. 

 Time trap – čas mezi inicializací sítě a vygenerováním trapu. 

 Variable bindings – seznam proměnných, obsahující informace o trapu [4] 
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2.1.6 MIB databáze 

 

MIB Management Information Base - Je databáze pouţívaná pro řízení objektů v komunikační 

síti. Objekty v MIB jsou definovány pomocí podmnoţiny Abstract Syntax Notation One (ASN.1) 

nazývané Structure of Management Information Version 2 (SMIv2) definované v RFC 2578.           

V telekomunikačních a počítačových sítích je ASN.1 standardní a flexibilní zápis, který popisuje 

datové struktury pro reprezentaci, kódování, přenos a dekódování. Poskytuje soubor formálních 

pravidel pro popis struktury objektů, které jsou nezávislé na kódovací technice.  

ASN.1 je společný ISO a ITU-T standard. Původně definovaný v roce 1984 jako součást 

protokolu X.409:1984. V roce 1988 byl vytvořen samostatný standard X.208, který byl zrevidován v 

roce 1995. Přizpůsobená podmnoţina ASN.1 Structure of Management Information (SMI), je 

specifikovaný v SNMP k definování sady souvisejících MIB objektů.  

MIB je hierarchicky organizovaná kolekce informací s bezejmenným kořenem (root) a 

stromovou strukturou SNMP Global Naming Tree definována v RFC 2578, RFC 2579, RFC 2580 

Obr.3. Nejvyšší úroveň MIB OID patří normalizačním organizacím, zatímco niţší úrovně se přiřazují 

skupinovým organizacím.  Kaţdý uzel v tomto stromu obsahuje stručný textový popis a hodnotu. 

MIB je adresován pomocí OID (object identifier). Kaţdé OID je jednoznačné. OID se vytváří 

postupně od kořene. Takţe kaţdé zařízení, které podporuje SNMPv2 bude začínat OID číslem 

.1.3.6.1.6. Spravované zařízení můţe implementovat jednu nebo více MIB, záleţí na jeho funkci.[4]   

 

Obr.3. Základní dělení MIB databáze 
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2.2 MikroTik 

 

Někdy se mylně pojmem MikroTik označuje hardware RouterBoard, na kterém běţí operační 

systém RouterOS. MikroTik je však název firmy zaloţené v roce 1995 v Lotyšsku. Firma se zabývá 

vývojem a prodejem bezdrátových systémů. Původně byla tato platforma určená pro Ruský trh. 

Později však díky vysokým cenám za připojení k internetu lokálních poskytovatelů se platforma 

rozšířila i do ČR, kde se stala i přes počáteční nemalé pořizovací investice výhodnou volbou pro 

připojení k internetu, vznikem lokálních ISP a budování tzv. komunitních sítí.  

RouterBoardy (RB) se navzájem liší výkonem procesoru, licencí RouterOS a moţností 

hardwarového rozšíření. Jsou většinou osazeny procesory Atheros architekrury MIPS. Existuje velké 

mnoţství produktů označených jako RB xxx kde x označuje číselnou řadu. Podrobný popis na 

stránkách výrobce [5]. 

Hlavním produktem společnosti MikroTik je tedy operační systém zaloţený na Linuxu známý 

jako MikroTik RouterOS. Tento operační systém v prvních verzích běţel na platformě x86. Později 

byl vyroben hardware tzv. RouterBoard. RouterOS je vyvinutý na míru středním a větším 

poskytovatelům připojení k internetu. Obsahuje spoustu funkcí, např. routovací protokoly BGP, 

OSPF, RIP. Podporuje DHCP, DNS server, firewall, hotspot, IPsec, FTP server, PPPoE a mnoho 

dalších funkcí. Vše co nastavíme v RouterOS, je moţné uloţit do souboru a později znovu nahrát. 

Výměna vadného Routerbordu a nakonfigurování je tak otázka několika minut. Aktualizace 

RouterOS je moţná vzdáleně pomocí nahrání souboru na FTP server s následným resetováním RB. 

Jak uţ jsem se zmínil, RouterOS jde nahrát i na jinou platformu neţ je RB, např. pokud nám nestačí 

svým výkonem RB 1100. Díky podpoře platformy x86 jej můţeme nainstalovat na jakýkoliv počítač. 

Odměnou nám bude vyšší výkon, větší rozšiřitelnost za cenu větší spotřeby.  
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2.2.1 Připojení a konfigurace 

 

Routerboardy disponují dvěma způsoby správy a třemi moţnostmi připojení. Připojení 

můţeme realizovat pomocí telnetu, SSH nebo přes Winbox. Pomocí telnetu a SSH se připojíme do 

shellu. Jako u CISCO zařízení se zde pouţívá znak "?" pro vyvolání nápovědy. Z celkového dojmu 

na mě shell působí velmi podobně jako u CISCO zařízení. Je dost moţné, ţe se firma nechala 

inspirovat u firmy CISCO. Rozdíl mezi telnetem a SSH je v zabezpečení připojení. Další způsob 

připojení je přes program Winbox. Je to grafický program pro konfiguraci. Primárně je určený pro 

Windows. V Linuxu se dá spustit díky wine. Winbox je na první pohled jednodušší neţ shell, avšak 

po delším pouţívání a naučení se stromové struktury příkazů, je jeho pouţívání zdlouhavější.  

 

2.2.2 Mikrotik SNMP  

 

Oficiální dokumentace z roku 2004 pro RouterOS 2.9 na stránkách www.mikrotik.com říká, ţe 

Mikrotik RouterOS podporuje: [6] 

 jen SNMPv2. 

 Read-only přístup, tedy jen získávání hodnot. 

 Uţivatelsky definované community string. 

 akce Get  a GetNext. 

 Nepodporuje Set ani Trap. 

V dalším dokumentu roku 2010 ze stránek výrobce se můţeme dočíst, ţe RouterOS v3.14 a 

vyšší, jiţ podporuje tři Set operace. Nejdříve se však musí povolit přístup pro zápis hodnot.[7] 

 Změna identifikace daného zařízení. 

 Restart routeru. 

 Spuštění uloţeného skriptu.  
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2.2.3 Licence 

 

Hlavní parametr, podle kterého získáte moţnosti konfigurace RouterOS, je licence.                

V současné době je jich šest. První tři licence jsou určená buď k distribuci s různými zařízeními, 

nebo k vyzkoušení. Druhá trojice licencí je k plnému nasazení do provozu k běţnému pouţívání.  

Licence nemají datum expirace, jsou tedy doţivotní. Konfigurační podpora je realizována 

pomocí emailové korespondence. Více informací na stránkách výrobce [8]. 

 

2.2.4 SNMP komunikace  

 

Pro zachycení SNMP komunikace jsem pouţil program Wireshark. Dále jsem vyţil programu 

Peassler SNMP tester 3.2 slouţící pro otestování OID čísel a verzí SNMP protokolu. Pouţil jsem 

OID .1.3.6.1.2.1.1.3.0, které slouţí k zjištění doby provozu daného zařízení.  

Odešle se dotaz Obr.4. - nastaví se typ GET, zadá se OID pro zjišťovanou hodnotu, vlastní 

hodnota se nastaví na NULL. 

Ver. Community 

string 

PDU 

type 

Request 

ID 

Error 

status 

Error 

index 

OID values 

v2c public Get(0) 8 No error 0 0 .1.3.6.1.4.1.31.1.1.3.1.1.1 NULL 

 

Vrátí se odpověď Obr.5.  -  Typ je nastaven na RESPONSE (2), OID na dotazovanou hodnotu a je 

vyplněna hodnota. 

Ver. Communit

y string 

PDU type Request 

ID 

Error 

status 

Error 

index 

OID values 

v2c public Response (2) 8 No error 0 0 .1.3.6.1.4.1.31.1.1.3.1.1.1 52139 
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Detailní výpis odeslaného požadavku GetRequest 

 

Obr. 4.  GetRequest 

 

 

 Version – SNMP v2c 

 Comunity string – public 

 PDU type – get-request (0) 

 Request ID – 32552  

 Error status – noError (0) 

 Error index – 0 

 Variable bindings – zde je OID .1.3.6.1.2.1.1.3.0, hodnota je null (unSpecified), protoţe jde 

o Request viz. kapitola Formát zprávy. 

 

GetRequest byl odeslán ze síťové karty od výrobce TP-Link s  MAC adresou 

00:27:19:b0:4f:b8, IP adresa 192.168.2.254 a zdrojovým portem 56257 a přijat na Routerboard 

s MAC adresou  00:0c:42:16:f5:b5, IP adresou (192.168.2.1), port 161.  

 

 

 



12 
 

Detailní pohled zachycené odpovědi GetResponse 

 

Obr. 5. GetResponse 

GetResponse byl odeslán z Routerboardu s MAC 00:0c:42:16:f5:b5, IP adresa 192.168.2.1, 

port 161 zpět na síťovou kartu od výrobce Tp-Link s MAC adresou 00:27:19:b0:4f:b8, IP adresa 

192.168.2.254 a cílovým portem 56257.  

 

 Version – SNMP v2c 

 Comunity string – public 

 PDU type – get-response (2) 

 Request ID – 32552 

 Error status – noError (0) 

 Error index – 0 

 Variable bindings – zde je OID .1.3.6.1.2.1.1.3.0, hodnota se změnila z null na 5854400. 

Tato hodnota je v setinách sekundy, která po přepočtu vyjde 16h 15min 44sec. 
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2.2.5 Shrnutí výhod a nevýhod  

 

Výhody:  

 nízká spotřeba 

 malá velikost + napájení přes PoE 

 vysoká spolehlivost 

 modulárnost  

 mnoţství funkcí (firewall, proxy ...) 

 jednoduchá konfigurace  

 cena / výkon 

 

Nevýhody: 

 

 neposkytnutí zdrojového kódu operačního systému, který je zaloţen na open-source 

 nemoţnost běhu vlastních aplikací 

 neúplná dokumentace od výrobce 
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3 Popis monitorovacích systémů 
 

3.1 Dude 

 

Tento monitorovací nástroj je od firmy MikroTik. Vyvinutý přímo na míru operačnímu 

systému RouterOS. Je to komplexní nástroj na monitoring rozsáhlých sítí. Umoţňuje jak 

automatické prohledání sítě, tak i připojení prostřednictvím zadání statické adresy. Nalezené zařízení 

lze umístit na podkladovou mapu oblasti, ve které se zařízení nachází. Sleduje jak parametry 

samotného zařízení, tak i spojení mezi dvěma zařízeními. Podporuje SNMP, ICMP, DNS a TCP 

monitoring. Dále umoţňuje vzdálenou konfiguraci spravovaného zařízení. Dude je aplikace 

skládající se ze serverové a klientské části. 

Server - program běţící na pozadí. Obsahuje webové rozhraní pro instalaci základních funkcí. 

Client  - program, který se připojuje na server. Obsahuje grafické uţivatelské rozhraní. Nastavení se 

provádí pouze na serveru. Komunikace mezi serverem a klientem můţe být nešifrovaná  nebo 

šifrovaná . [9] 

 

3.2 Nagios 

 

Rozšířený monitorovací nástroj pro monitoring parametrů aktivních síťových prvků, síťových 

sluţeb (SMTP, POP3, Ping, HTTP), monitorování systémových prvků (procesor, disk, paměti, 

procesy, servisy atd). Nagios umoţňuje v případě výpadku sluţby, nebo síťového prvku, zaslat 

informaci o problému emailem nebo SMS zprávou správci. Systém umí při výpadku nadefinovat 

restart sluţby nebo zařízení. Při instalaci Nagiosu se nainstaluje jen démon. Pro monitoring je 

potřeba doinstalovat pluginy, díky kterým teprve systém můţe plně monitorovat. Při spuštění se 

načte démon z konfiguračního systému nagios.cfg a konfigurační soubory pluginů. Informace o 

měřeních ukládá do dočasných souborů, které po čase uloţí do databáze. Z databáze se pomocí 

skriptů zobrazují data do HTML stránek.  

Nástroj je vhodný pro komplexní monitoring více druhů zařízení. Podporuje velké mnoţství 

zařízení díky pluginům. Existuje však i několik nevýhod tohoto systému. Webové rozhraní slouţí 

pouze k zobrazování výsledků, konfigurace se provádí prostřednictvím konfiguračních souborů. 
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Pokud administrátor udělá v jednom z konfiguračních souborů chybu, nelze Nagios spustit. Problém 

lze zjistit pouze z logů. Z tohoto důvodu je tento nástroj vhodný pouze pro zkušené administrátory. 

[10] 

 

3.3 ISP Admin 

 

ISP Admin je komplexní informační systém, poskytující ucelenou administraci a správu sítě 

pro velké poskytovatele internetových sluţeb. Podporuje monitoring sítě a správu klientů 

připojených pomocí rozvodů kabelové televize CATV, bezdrátové sítě WIFI, optických kabelů 

FTTB . ISP Admin je komerční software, kde je placení zaloţeno na licenčních balících, nebo 

paušálním poplatku. Při koupi softwaru získáte základní balík s omezeným počtem spravovaných 

uţivatelů. Dalšími licencemi získáte moţnost rozšířit počet uţivatelů, nebo další funkce. Mezi 

základní funkce patří: 

 Evidence koncových klientů včetně vykreslení grafů. Správa smluv a dokumentů. 

 Správa klientských sluţeb, pouţitého materiálu, fotodokumentace, servisních zásahů atd. 

 Sledování a správa zařízení v síti pomocí systému Nagios. Informování při výpadcích, 

například pomocí SMS brány a emailu.  

 Vytváření statistik serverů (vytíţení linky, CPU, pamětí atd.). 

 Plánování činnosti techniků a jejich vytíţení.  

Systém obsahuje několik modulů, které slouţí k rozšiřování funkcí.   

 Modul fakturace  - Automaticky vystavuje měsíční faktury.  Kontroluje došlé platby a 

umoţňuje blokování uţivatelských účtů. Export faktur do účetních systémů (Pohoda, Helios,  

Money S3 atd.) 

 Modul NETflow - Provádí zaznamenávání hlaviček všech paketů pro potřeby policie. 

Vyhodnocování a export dat v CSV. Vytváření podrobných statistik.  Zaznamenává IP 

adresu, port, čas, typ protokolu atd.  

 Modul NET backup - Kompletní řešení zálohování dat pro případ poškození. Přístup 

pomoci webového rozhraní nebo FTP klienta. 

 Radius / HotSpot -  Klient v dosahu zařízení pro připojení k internetu obdrţí IP adresu. Po 

otevření prohlíţeče se objeví logovací stránka. Po správné autorizaci je umoţněn přístup na 

internet. [11] 
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4  Popis implementace uživatelského rozhraní 

 

4.1 Výběr softwaru pro sběr dat 

 

4.1.1 MRTG - Multi Router Trafic Grapher 

 

Software vytvořil Tobias Oetiker a Dave Rand.  Je napsaná v jazyku Perl. Jeho účelem je 

sbírání dat a vytváření grafických přehledů o sledovaném zařízení nebo části zařízení.  Databáze a 

vytváření grafů se provádí přes konfigurační soubor. Sesbírané data komprimuje vlastním formátem 

pro úsporu místa. Grafy se vytvářejí do souborů s příponou GIF nebo PNG.  Mezi výhody patří 

jednoduchá instalace, automatické a jednoduché vytváření grafů.  Jako kaţdý software i tento má své 

nevýhody. Mezi ně patří omezené vlastnosti nastavení, jak konfiguračního souboru, tak vytváření 

grafů. Zobrazování jen dvou hodnot v jednom grafu. [12] 

 

4.1.2 RRDTool -  Round Robin Database 

 

RRD tool je open source software, který vytvořil Tobias Oetiker. Je vytvořený jako nástupce 

MRTG.   Instalace je dostupná jak pro Unix, tak i pro Windows. Obsahuje sadu příkazů k operacím s 

databází. Jedna z výhod je rozdělení vytvoření databáze, sběr dat a vykreslování grafů na samostatné 

části. Příkazy lze zadávat z příkazové řádky, nebo ze scriptů vytvořených v jazyku Perl a Bash. 

Program se skládá ze dvou částí. První je databáze a druhý je systém vytváření grafů z uloţených dat 

v databázi. 

Databáze - není to klasická databáze, kterou si můţeme pro zjednodušení představit jako 

nekonečný sloupec, do kterého se přidávají nové hodnoty, a tím celková velikost databáze roste. 

RRD si můţeme představit jako kruh se začátkem a koncem. Po zaplnění daty se začnou data 

přepisovat od začátku. Je tedy definovaná maximální velikost databáze. Odtud je tedy název Round 

Robin Database. Další moţností je nakonfigurovat databázi pro výpočet rozdílu mezi dvěma 

hodnotami. Sběr dat je nastaven v pravidelných cyklech, pokud databáze nedostane poţadované data, 

uloţí hodnotu unknown.  Je tedy vhodné pouţívat scripty, které v pravidelných intervalech dodají 
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poţadovaný tok dat. S kaţdým zápisem se přidává časové razítko. Čas je uveden v sekundách od 

1.1.1970. [13] 

 

4.1.3 Cacti 

 

Cacti je nadstavba  RRD Tool, která rozšiřuje její moţnosti. Obsahuje přehledné webové GUI, 

pluginy, šablony. Instalace je jako u RRDTool dostupná pro Windows i Linux/Unix. Ke svému běhu 

potřebuje Apache nebo IIS, PHP, MySQL, RRD Tool a Net-SNMP. Získávat data lze jak pomocí 

SNMP tak i scripty. Umoţňuje rozšíření o nové funkce pomocí pluginů, debugovat RRD příkazy, 

vytvářet vlastní zdroje dat a monitorovat dostupnost zařízení s upozorněním při výpadku. Mezi 

nevýhody patří sloţitější konfigurace.[14] 

 

 

4.1.4 Výběr optimálního softwaru 

 

Protoţe po restartu popř. ztrátě napájení RouterBoardu se čítače přenesených dat vynulují, je 

nutné ukládat údaje  o přenesených datech. Nástrojů open source, anebo s licencí je na trhu spousta. 

Uvedl jsem přehled  několika open source nástrojů, ze kterých jsem si vybral jeden pro implementaci 

do mého systému. Po nastudování vlastností, výhod a nevýhod všech systémů se mi RRDTool jevil 

jako nevhodnější nástroj pro mé potřeby. Umoţňuje oddělené vytváření  databáze, plnění databáze 

daty a získávání dat pro následné zpracování.   
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4.2 Nastaveni RouterOS 

4.2.1 SNMP server 

 

Všechny příkazy popsané v bakalářské práci jsou odzkoušeny na RouterRB532A, s RouterOS 

v3.30.   Abychom mohli získávat data z RouterBoardu, je zapotřebí zapnout a nastavit SNMP server  

pomocí příkazu: 

> snmp community add address=192.168.5.0/24 name=private read-

access=yes 

Tím nastavíme SNMP server s názvem private (je moţné zadat jakýkoliv název). IP adresou 

vymezíme oblast sítě, ze které bude moci daemon sbírat data. 

 

4.2.2 Vytvořeni OID 

 

K získání OID čísel pro jednotlivá koncová zařízení, je nutno vytvořit queues.  Simple queue a 

queue tree se pouţívají hlavně pro řízení provozu. Vyuţil jsem  simple queue, který je jednodušší, 

slouţí pro omezování linek jednotlivým IP adresám v rámci stejného subnetu. Queue tree slouţí k 

sofistikovanému řízení datového toku (vytváření sdílených linek, upřednostňování jednotlivých 

protokolů, atd. ).  

Vytvoření  simple queues: 

> queue simple add name=notebook target-addresses=192.168.4.254 

interface=wlan1 total-queue=ethernet-default queue=ethernet-

default/ethernet-default 

Pozastavím se u nastavení queue = ethernet-default. Toto nastavení slouţí jen pro klienty 

připojené přes ethernet. Pro bezdrátové klienty je k dispozici volba wireless-default. Pro kaţdý z 

těchto názvů je potřebné nastavit rate-limiting. Moţnosti jsou: PFIFO, BFIFO, SFQ, RED, PCQ. Pro 

podrobnější popis, viz stránka výrobce [4]. Důleţité pro správné počítání provozu MikroTikem jsou 

PFIFO a BFIFO Obr.6. 
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Obr. 6. Nastavení mechanizmu omezování rychlosti.  

 

Po vytvoření queue a zadání příkazu pro výpis všech queues, se zobrazí všechny vytvořené 

queues a OID čísla pro dotazování Obr. 7. Důleţité jsou bytes-in a bytes-out. Pro jednotlivé koncové 

zařízení se liší poslední číslicí. 

 

 

Obr. 7. Seznam OID čísel pro vytvořené queues  
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4.3 Instalace serveru 

 

K provozování uţivatelského rozhraní je potřeba mít server. Ten bude slouţit ke sběru dat z 

MikroTiků a jako místo pro uloţení sbíraných dat a stránek zobrazující statistiky. Při volbě 

operačního systému jsou v podstatě dvě moţnosti, a to Windows nebo Linux. Vybral jsem si Linux, 

distribuci  Ubuntu, se kterým mám největší zkušenosti, ve verzi 11.04. Všechny příkazy k instalaci 

potřebují práva administrátora systému.  

Instalace snmp: 

apt-get install snmp  

Pro nainstalování Apache, MySql a PHP existuje několik způsobů. Jeden z nich je nainstalování tzv. 

LAMP serveru. Je to balík, který obsahuje výše zmíněné aplikace. Provede se příkazem: 

apt-get install lamp-server^ 

Většinou tyto balíky obsahují více, neţ je opravdu zapotřebí. Zvolil jsem druhou variantu, a to 

nainstalovat vše samostatně.  

Instalace Apache 2.2 : 

apt-get install apache2 

Instalace PHP ve verzi 5.3.5.  

 apt-get install php5 libapache2-mod-php5  

Instalace Mysql verze 5.1. Pro základní nastavení databáze, je vhodné nainstalovat phpMyAdmin. 

apt-get install php5-mysql mysql-server 

apt-get install phpmyadmin 

 

Po úspěšné instalaci je zapotřebí restartovat apache server příkazem: 

/etc/init.d/apache2 restart 
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Můţeme se přesvědčit o správné funkčnosti zadáním localhost do prohlíţeče pro apache2, 

nebo localhost/phpmyadmin pro ověření funkčnosti MySql databáze. Pro php5 můţeme vytvořit 

jednoduchý soubor index.php obsahující <?php phpinfo();?> , který nám vypíše všechny instalované 

moduly a nastavení. Tímto výpisem později zkontrolujeme doinstalování dalšího potřebného modulu 

pro PHP.  

Nyní nainstalujeme RRDtool ve verzi 1.4.3, která nám bude ukládat data k pozdějšímu 

zpracování. 

apt-get install rrdtool librrd-dev php5-dev gcc binutils 

Příkazy pro ovládání RRDtool  se dají zadat buď pomocí konzole, scriptu v jazyku perl, bash, 

anebo s pomocí rozšíření pro php. Jak ukáţu později, rozdělil jsem správu RRDtool  mezi php a shell 

script. Pro rozšíření php o podporu rrdtool je nutné dokompilovat další balíčky. Ze stránek autora [1]  

stáhneme soubor php_rrdtool.tar.gz a rozbalíme do adresáře /usr/include/php5/ext/. 

tar zxvf  php_rrdtool.tar.gz 

mv rrdtool /usr/include/php5/ext/ 

V adresáři, kde je rozbalený archív (/usr/include/php5/ext/rrdtool/), zadáme sekvenci příkazů: 

 

phpize 

 

./configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-

rrdtool=/usr/ 

 

make 

 

make test 

 

make install 

 

Posledním krokem je přidání řádku extension=rrdtool.so do souboru  etc/php5/apache2/php.ini. 

Restartujeme apache server. Jestli jsme všechno správně nainstalovali, se můţeme  přesvědčit díky 

vytvořenému soboru index.php, kde po zobrazení v prohlíţeči  najdeme řádek rrdtool support  

enabled. 
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4.4 CRON 

 

Cron je systémový nástroj, který v operačních systémech spouští v definovaný čas scripty 

nebo příkazy. Umoţňuje opakované spouštění. Editace cronu se provede pomocí příkazu: 

sudo crontab -e 

 

Pro spouštění scriptů v definovaném adresáři, přidáme při editaci cronu, nakonec záznam: 

*/2 * * * * /bin/run-parts  /var/www/script/ >>  /dev/null 

 

 První část " */2 * * * * "  , je oblast, která definuje čas spouštění. Pět hvězdiček zastupuje 

minuty, hodiny, dny v měsíci, měsíc a den v týdnu. V tomto případě se bude událost spouštět  

pravidelně co dvě minuty.  

 

 Druhá část "/bin/run-parts ", je příkaz pro spuštění všech scriptů v definovaném adresáři.  

 

 Třetí část "/var/www/script/" definuje cestu k adresáři, kde jsou umístěny scripty, které se 

budou spouštět. 

 

 Čtvrtá část příkazu ">> /dev/null " přesměrovává výstup příkazu do souboru, který maţe 

svůj obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

4.5 Přehled částí systému a komunikace 

 

Na Obr.8. je popis fungování systému. 

 

Obr.8. Přehled částí systému 

 

4.5.1 Ukládání přenesených dat 

 

Vytvořením simple queue MikroTik po dobu provozu neustále zapisuje do vlastního čítače 

mnoţství přenesených dat. Při odpojení napájení MikroTiku se čítač vynuluje. Proto je nutné vytvořit 

soubor tzv. script, který obsahuje příkazy a dotazy. Opakované vykonávání dotazů a příkazů 

zajišťuje Cron. Script vytváří administrátor. Defaultní cesta při uloţení je "/var/www/script/". Script 

obsahuje:      

 příkaz pro vytvoření RRD databáze, pokud neexistuje 

 dotaz pro získání dat od MikroTiku 

 příkaz pro vloţení získaných dat do databáze RRDtool  
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 Dotaz na MikroTik pro získání dat vypadá takto: 

snmpget -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.1 

1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.1 

 

Odpovědí na dotaz jsou dvě čísla typu COUNTER, jedno pro download a druhé pro upload.  

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.1 = Counter64: 1156987899 

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.1 = Counter64: 21569899 

Čísla udávají aktuální stav čítače v Bytech.   

 

4.5.2 RRD databáze 

 

Je důleţité věnovat pozornost nastavení RRD databáze. Její optimální nastavení vyţaduje čas 

na testování. Musíme zvolit kompromis mezi velikostí, počtem záznamů a intervalem ukládání dat.  

Databáze můţe ukládat získané data několika způsoby. Pro zaznamenávání síťového provozu se 

ukládá vypočtený rozdíl dvou posledních hodnot.        

Syntaxe pro vytvoření můţe vypadat takto: 

rrdtool create filename [--start|-b start time] [--step|-s step] [-

-no-overwrite] [DS:ds-name:DST:dst arguments] [RRA:CF:cf arguments] 

 

Pouţitá databáze: 

 

rrdtool create /var/www/db/192_168_1_1.rrd --start N --step 120 

 DS:download:COUNTER:1800:0:U         

 DS:upload:COUNTER:1800:0:U        

 RRA:MAX:0.5:1:21600                   

 RRA:MAX:0.5:18:14600 

Podrobný popis můţeme najít na stránkách autora[1]. Avšak je zde několik parametrů, které jsou 

důleţité pro správné nastavení.  
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 DST – COUNTER ukládá rozdíl poslední a předešlé hodnoty. Předpokládá se, ţe čítač se jen 

zvyšuje. Ošetřeno přetečení hodnoty. 

 cf – konsolidační funkce. Lze pouţít MIN, MAX, AVERAGE, LAST. Pouţitá funkce MAX 

znamená, ţe se bude zapisovat maximální hodnota. 

 --step - čas v sekundách určující, jak často nám bude databáze ukládat získané hodnoty. 

 step  - počet hodnot tvořící vzorek. 

 rows  - počet vzorků, které se ukládají do databáze. 

Vynásobením --step, row a step dostaneme celkový čas, pro který bude archiv zaznamenávat. 

 

Například pro první RRA archiv se ukládá dvouminutový vzorek na 21600 řádků, coţ dělá 

jeden měsíc. Druhá RRA bude ukládat aritmetický průměr z 18-ti vzorků na kaţdý z 14600 řádků. 

Po přepočtu, bude jeden záznam v databázi tvořit průměr za 36 minut. Takto vytvořený soubor 

zabírá přibliţně 500kB. 

4.5.3 Mysql databáze 

 

Protoţe jsem pouţil na ukládání dat z RouterBoardu RRD databázi, MySql databáze slouţí jen 

k uloţení údajů o uţivatelích. Eviduji tedy následující atributy:   

 uţivatelské jméno pro přístup je unikátní atribut, 

 heslo pro přístup, 

 admin atribut, který rozděluje administrátory stránek a uţivatele, 

 IP adresu uţivatele,  

 měsíční upload a download, 

 jméno a příjmení uţivatele, 

 jeho adresu skládající se z: města, ulice, čísla popisného, psč,  

 emailové adresy, 

 telefonu, 

Protoţe ale není zapotřebí při kaţdém dotazu načítat všechna data, rozdělil jsem tabulku na dvě 

samostatné tabulky Obr.9.  
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Obr. 9. ER  diagram 

 

4.5.4 RRD grafy 

 

Grafy vytváří php funkce create graph. Není nutné, aby se generovaly grafy pravidelně. 

Postačí, kdyţ se vygenerují jen při poţadavku na jejich zobrazení. Tím docílíme menšího 

pravidelného zatíţení  serveru.   

Údaj --step při vytváření databáze je nastavený na dvě minuty. Cron, který spouští scripty a 

zajišťuje plnění databáze je nastaven také na dvě minuty.  Moţné minimum je jedna minuta. Čím 

niţší interval zvolíme, tím přesnější budou vytvořené grafy. Minimální rozlišení grafů bude tedy dvě 

minuty Obr.10. Pokud ale vezmeme v potaz, ţe MikroTik je primárně určen pro bezdrátové sítě, kde 

rychlost propojení jednotlivých bodů je maximálně pár desítek Mb/s. Provoz při častém dotazování 

by mohl tvořit nezanedbatelnou část zatíţené linky. 

 

Obr.10. Graf provozu za poslední hodinu. 
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4.5.5 Uživatelské rozhraní 

Uţivatelské rozhraní, je nástroj pro komunikaci uţivatele se systémem. Umoţňuje přístup více 

osob s různými právy. Mnou vytvořené rozhraní je v jazyku PHP[15]. Zatímco uţivatel má omezený 

přístup jen ke svému profilu, administrátor systému musí mít neomezený přístup ke všem funkcím. 

Use-case diagram Obr.11. slouţí k přehlednému popisu rolí uţivatelů. V tomto případě se 

rozeznávají dvě role, uţivatel a administrátor.  

 

 

Obr. 11. Use - case diagram 
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Popis webových formulářů pro uživatele:  

 Profil uživatele - Zde je tabulka s výpisem zaznamenaných údajů o uţivateli v databázi. Je 

zde údaj o měsíčním downloadu a uploadu kaţdého uţivatele. Při zobrazení stránky se 

přepočítávají aktuální hodnoty a ty se následně uloţí do databáze a zobrazí uţivateli Obr. 12. 

 

 

Obr.12. Přehled profilu uţivatele 

 

 Statistiky - Formulář zobrazuje statistiky od uţivatele, přenesené data pro upload a 

download. Jsou zde grafy za hodinu, den, týden, měsíc, rok. Dále jsou zde aktuální údaje o 

přenesených datech. Tyto údaje se vytvářejí při poţadavku Obr.13.  
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Obr.13. Přehled statistik uţivatele 

 

 

Popis webových formulářů pro administrátora:  

 Přidat uživatele – Stránka, kde administrátor přidává uţivatele do systému. Jsou povinné 

tyto údaje: uţivatelské jméno, heslo, IP adresa. Java skriptem se kontroluje, zda je jiţ 

záznam v databázi pro atributy: uţivatelské jméno, IP adresa, email. Po stisknutí tlačítka 

uloţit, php překontroluje všechny podmínky pro vloţení. Jsou zde vytvořené tyto funkce: 

 Kontrola existence uţivatelského jména 

 Kontrola minimální a maximální délky uţivatelského jména 

 Kontrola minimální a maximální délky hesla 

 Kontrola správnosti zadaného hesla 

 Kontrola duplicity emailu 

 Kontrola správného tvaru zadané emailové adresy 

 Kontrola správného tvaru zadané IP adresy 
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 Editace uživatele – Stránka obsahuje tabulku, která načítá seznam o všech uţivatelích 

uloţených v databázi. Pod tabulkou je formulář, který je prázdný. Na kaţdém řádku tabulky 

je text úprav. Po zmáčknutí tohoto textu se do formuláře vyplní všechny údaje o uţivateli. 

Změnit se dají všechny atributy kromě uţivatelského jména, které je primárním klíčem pro 

obě tabulky. Po stisknutí tlačítka uloţit, se záznamy vloţí do databáze a změny se okamţitě 

projeví v tabulce. 

 

 Odeber uživatele -  Ve formuláři pro odebrání uţivatele, je tabulka se seznamem všech 

uţivatelů. Na začátku tabulky na kaţdém řádku je text smaţ. Po zmáčknutí zvýrazněného 

textu, se pod tabulkou ukáţe varování o smazání uţivatele i všech souborů, které náleţí 

k jeho účtu. Po stisknutí tlačítka smaţ, se vymaţou všechny soubory, a příslušné řádky 

z obou tabulek.  

 

 Vytvoř skript – Formulář pro vytvoření RRD databáze. Pro vytvoření potřebuje 

administrátor čtyři údaje. Ip adresu uţivatele, IP adresu brány, OID pro download, OID pro 

upload. Stisknutí tlačítka vytvořit se v adresáři /var/www/script/ vytvoří skript a jsou mu 

nastavena práva 750 pro spouštění. Kaţdému uţivateli administrátor vytvoří jeden script, 

který vytvoří databázi a obstarává plnění databáze.  

 

 Přehled provozu uživatelů - Formulář obsahující tabulku vypisující všechny uţivatele. Na 

kaţdém řádku tabulky je text graf. Po jejím stisknutí se zobrazí grafy a součty přenesených 

dat pro daného uţivatele. Pod tabulkou vypisující uţivatele, je tlačítko přepočítej. To má za 

funkci okamţitého přepočtení a uloţení downloadu a uploadu všech uţivatelů z databáze. 
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5 Testování 
 

Testování probíhalo v síti se šesti RouterBoardech a pěti switchi CISCO Obr.14. Routovací 

protokol byl pouţit OSPF.  Stránky uţivatelského rozhraní byly umístěny na server s procesorem P4 

2.4 GHz a 1GB RAM. Při testování se kladl důraz na přesnost spočtených dat, a zátěţ procesoru 

serveru díky přenesení stálé zátěţe při vytváření grafů, a počítání přenesených dat na zátěţ 

krátkodobou. Pro simulované vytíţení byly pouţity stále i krátkodobé toky dat.   

 

Obr.14. Testovací zapojení 

Tabulka podsíťování. 

Subnet Adresa sítě/maska Brána Dostupný rozsah Broadcast 

A 192.168.0.0/25 192.168.0.1 192.168.0.2 - 192.168.0.126 192.168.0.127 

B 192.168.0.128/25 192.168.0.129 192.168.0.130 - 192.168.0.254 192.168.0.255 

C 192.168.1.0/25 192.168.1.1 192.168.1.2 - 192.168.1.126 192.168.1.127 

D 192.168.1.128/25 192.168.1.129 192.168.1.130 - 192.168.1.254 192.168.1.255 

E 192.168.2.0/25 192.168.2.1 192.168.2.2 - 192.168.2.126 192.168.2.127 

F 192.168.2.128/25 192.168.2.129 192.168.2.130 - 192.168.2.254 192.168.2.255 

G 192.168.3.0/30 192.168.3.1 192.168.3.2 192.168.3.4 

H 192.168.3.4/30 -  192.168.3.5 - 192.168.3.6 192.168.3.7 

CH 192.168.3.8/30 - 192.168.3.9 - 192.168.3.10 192.168.3.11 

I 192.168.3.12/30 - 192.168.3.13 - 192.168.3.14 192.168.3.15 

J 192.168.3.16/30 - 192.168.3.17 - 192.168.3.18 192.168.3.19 

K 192.168.3.20/30 - 192.168.3.21 - 192.168.3.22 192.168.3.23 
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Po nakonfigurování sítě a ověření dostupnosti všech prvků v síti, následovala část simulování 

přenosu dat.  Pro běţné zatíţení provozu jsem pouţil internetové rádia jako stálý přenos malých 

objemu dat, a pro větší nárazové přenosy dat, jsem vyuţil torrentového klienta na stahování 

distribucí Debianu.   

 

5.1 Přesnost přenesených dat. 

 

Pro otestování správnosti spočítání dat, jsem vyuţil nainstalovaného torrent klienta. Porovnával jsem 

čtyři hodnoty. Velikost skutečného souboru, mnoţství přenesených dat zobrazených ve vytvořené 

queue přes WinBox, dotazem snmpget a hodnotu zobrazenou v uţivatelském rozhraní.  

Postup při testování: 

 Zakázání síťového rozhraní v operačním systému 

 Vynulování čítače Mikrotiku 

 Vytvoření čisté RRD databáze 

 Spuštění stahování torrentu 

 Povolení síťového rozhraní 

 Po dokončení stahování souboru jsem znovu zakázal síťové rozhraní pro odečtení 

dat 

 

 

 

Velikost souboru MikroTik winbox Mikrotik snmpget Uživatelské rozhraní 

1 033 MB 1 048,6 MiB = 1 099,53MB 1 099,63 MB 1 100MB 

1 004 MB 1 003,0 MiB = 1 051.72MB 1 051,75MB 1 052MB 

 

Rozdíl mezi velikosti souboru a čítačem MikroTiku, je způsoben ostatní komunikací systému 

s routrem. Proto tato hodnota je pouze orientační. Čítač ve winboxu zobrazuje data v jednotkách 

MiB. Pro přepočet na MB je zapotřebí vynásobit číslem 1,048576. Třetí zjišťovaný údaj pomocí  

příkazu snmpget povaţuji za nejpřesnější. Je to údaj, který pouţívá skript pro ukládání do databáze. 

Rozdíl mezi uţivatelským rozhraním a třetí hodnotou, je v nejhorším případě řádově desetiny 

procenta, coţ povaţuji za výborný výsledek.    
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5.2 Vytížení serveru 

 

Posledním úkolem testování bylo zatíţení serveru při zobrazení profilu uţivatele a zobrazení statistik 

provozu.  

Obr.15 ukazuje vytíţení procesoru při zobrazení profilu uţivatele. Tento webový formulář načítá 

data z obou tabulek MySql databáze a funkcí create_sum vypočítá z RRD databáze součet dat za 

posledních 30 dní a uloţí do MySql databáze. 

 

 

Obr.15. Zatíţení procesoru při zobrazení profilu uţivatele 

 

 

Obr.16 ukazuje zatíţení procesoru serveru při načtení stránky obsahující grafy a součty dat za různá 

období. Je zde několikrát volána jak funkce create_graph , tak i create_sum. 

 

 

 

Obr.16. Zatíţení procesoru při zobrazení statistik provozu 

 

Porovnáním obou obrázků zjistíme, ţe rozdíl 100% zatíţení je minimální. Nejvíce procesor zatěţuje 

funkce create_sum, která pracuje s RRD databází a sčítá hodnoty v ní.    
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Závěr 
 

Hlavním přínosem bakalářské práce je vytvoření systému pro přehled profilu uţivatele. Jeho 

pouţíváním správce získá moţnost jednoduchého přehledu provozu nad připojenými uţivateli. 

Vytvořený systém bude slouţit pro malé sítě, střední sítě nebo jednotlivce, kteří poskytují 

internetové připojení.  Lze jej vyuţít jak ve firmách, tak i internetových kavárnách. 

Velké systémy jako je ISP Admin stojí desetitisíce, obsahují mnoţství funkcí, které malý 

poskytovatelé nevyuţijí. Pouţití MRTG pro uchovávání dat, je nedostačující. Systém umoţňuje 

pouze vytváření grafů, které jsou spolu se všemi funkcemi uloţeny v konfiguračních souborech. 

Nejde tak vyuţít část příkazů pro vytváření v PHP a část v bash scriptech.   

V této bakalářské práci se nezabývám konfigurací MikroTiků pro pouţití v síti. Práce popisuje 

jen nutné nastavení pro vytvoření monitorování. Mé řešení je navrţeno tak, aby jej bylo moţné 

pouţít v jakékoliv síti vyuţívající aktivní prvky společnosti MikroTik. Lze jej však vyuţít i v sítích, 

kde jsou zařízení od jiných výrobců. Je nutné individuální získání OID čísel a konfigurace routerů 

pro komunikaci s monitorovacím systémem. U různých výrobců se postup pro vytvoření liší. 

Nejvíce času při vytváření vlastního monitorovacího systému zabere správci nalezení 

funkčního způsobu, který by vyhověl jeho poţadavkům. V bakalářské práci jsem se snaţil uvést 

jeden postup, se kterým začátečník bez předchozích znalostí snadno zprovozní monitorování. Jedná 

se o nastavení routeru, optimální vytvoření RRD a instalaci serveru. Snaţím se tedy potencionálnímu 

zájemci ulehčit práci ke zprovoznění. Při výběru částí systému, jsem se snaţil vybrat kompromis 

mezi jednoduchostí a funkčností. 

První částí této práce je analýza SNMP protokolu. Je zde popsán vznik tohoto protokolu, 

vlastnosti verzí, aktérů při komunikaci a operace pro práci s protokolem. Poté je představena 

databáze objektů, která je nutnou součástí SNMP  protokolu. Další kapitola se zabývá firmou 

MikroTik a základním popisem jejích produktů. Je zde také uveden příklad SNMP komunikace. Na 

závěr, jsou shrnuty výhody a nevýhody celé platformy. Následující kapitola obsahuje monitorovací 

systémy. Jsou zde popsány systémy jak pro monitorování síťových zařízení, tak i pro kompletní 

správu sítí a uţivatelů. Část zabývající se implementací, obsahuje výběr softwaru pro ukládání dat z 

routeru, základního nastavení RouterOS pro zprovoznění počítání provozu, instalace komponent 

serveru pro běh monitorování a popisem vytvořeného rozhraní. Poslední kapitolou je testování 
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systému v reálných podmínkách. Je zde zobrazena vytvořená testovací síť, otestována přesnost 

spočtených dat a zatíţení serveru. 

Vytvořením bakalářské práce jsem získal zkušenost se systémem MikroTik, znalost síťového 

protokolu SNMP a operačního systému Ubuntu . 

Pro zdokonalení systému, je moţnost implementace rozhraní pro monitoring a správu 

RouterOS, pomocí MikroTik PHP API. 
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