
 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra telekomunikační techniky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizace síťového provozu na mobilním zařízení pomocí 

Cloudové služby 
 

Optimization of Network Traffic on the Mobile Device using 

Cloud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Bc. Martin Sojka 



 

 

 

  



 

 

 

Prehlásenie študenta 

Prehlasujem, že som túto diplomovú prácu vypracoval samostatne. Uviedol som všetky literárne 

pramene a publikácie, z ktorých som čerpal. 

 

V Ostrave dňa:  27. apríla 2017 ………..……… 

 podpis študenta  
  



 

 

 

Poďakovanie 

Ďakujem vedúcemu diplomovej práce, pánu Ing. Liboru Michálkovi, Ph.D. za odborné vedenie, 

cenné rady a pomoc pri vypracovaní diplomovej práce. 

  



 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou mobilnej prevádzky v sieti GSM/UMTS/LTE s 

použitím Cloud riešenia. Súčasťou riešenia je návrh architektúry VM-based proxy (VMP) a vývoj 

mobilnej aplikácie pre operačný systém Android vrátane popisu použitých knižníc a technológií. Daná 

architektúra je následne testovaná na veľkosť spotreby dát v mobilnej sieti 3G a 4G. Doplnkový test je 

vykonaný na maximálne zaťaženie procesoru a oneskorenie načítania webových stránok. Prínosom tejto 

diplomovej práce je navrhnutie VMP architektúry vedúcej k zníženiu spotreby dát pri načítavaní 

webových stránok s využitím pripojenia mobilnej siete. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the optimization of the network traffic in GSM/UMTS/LTE 

network using Cloud solution. Part of the solution is the design of architecture VM-based proxy (VMP) 

and development of mobile application for Android platform including the overview of used libraries 

and technologies. This architecture is then tested for data usage in the mobile network 3G and 4G. The 

additional test is performed for maximum processor load and delay in opening web pages. The benefit 

of this diploma thesis is the design of VPM architecture that leads to the reduction of data usage while 

loading web pages by using mobile network connection. 
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Úvod 

Nová generácia smartphonov priniesla na trh rôzne vylepšenia ako zväčšenie obrazoviek, 

vylepšené užívateľské rozhrania a pokročilé funkcie ako GPS. Tým sa smartphony stali pre užívateľov 

dôležitým prvkom pri poskytovaní prístupu na internet. Veľké množstvo aplikácii, ktoré boli pôvodne 

určené pre PC, boli vyvinuté a prispôsobené na smartphony. Tieto aplikácie rozšírili funkcionalitu 

smartphonou a vytvorili vhodné podmienky pre užívateľov využívajúcich pripojenie na internet. 

Nevýhodou však bolo zvýšenie spotreby dát a väčšie oneskorenie pri prehliadaní internetu v porovnaní 

s PC. 

 Táto diplomová práca sa zaoberá riešením tohto problému s pomocou využitia existujúcich 

technológií. Pre optimalizáciu mobilnej prevádzky je aplikovaná architektúru nazvaná Virtual Machine-

based Proxy (VMP), ktorá umožní prenesenie výpočtu zo smartphonov do VPM bežiacom v Cloude. 

V architektúre VMP sú webové požiadavky odosielané zo smartphonu na proxy, ktorý následne 

odovzdá požiadavku na webový server a dostane od neho odpoveď. Proxy následne odošle spracované 

odpovede na smartphone prostredníctvom mobilnej siete. Proxy je schopné zvládať všetky požiadavky 

http, ich odpovede a spúšťať rôzne JavaScripty. V prístupe založenom na VMP má smartphone 

nainštalovaný modul interakcie, pomocou ktorého komunikuje s proxy. Táto architektúra by mala viesť 

k zmenšeniu prenosu dát a prispieť k zníženiu zaťaženia procesoru.  

V prvej kapitole bližšie popisujem existujúce technológie pre optimalizáciu sieťovej prevádzky, 

ktoré sa bežne používajú v praxi. Jedná sa hlavne o prístupy založené na tenkom klientovi, proxy 

a Cloude. Venujem sa tu taktiež priblíženiu technických problémov smartphonov vyplývajúcich 

z podpory internetového prehľadávania a objasňujem spôsob načítania webových stránok. V poslednej 

podkapitole predstavujem návrh architektúry VMP. 

Druhá kapitola obsahuje vlastný návrh architektúry VMP a popisuje jednotlivé technológie, 

ktoré boli použité. Na strane proxy predstavujem techniky pre riadenie zdrojov s cieľom optimalizovať 

výkon virtuálnych mašín a obmedziť prenos dát. Hlavnou časťou tejto kapitoly je opis konfigurácie 

VMP architektúry a princíp jej fungovania. Taktiež opisuje ďalšie možnosti rozšírenia VMP 

architektúry. 

Tretia kapitola je zameraná na opis vývoja mobilnej aplikácie VMP klient. Spomínaná aplikácia 

slúži pre komunikáciu s proxy serverom v Cloude prostredníctvom mobilnej siete. Rovnako je 

zodpovedná za šifrovanie a kompresiu dát. V tejto kapitole definujem jednotlivé knižnice a technológie, 

potrebné pre vývoj aplikácie potrebné. Taktiež v nej popisujem testovanie pripojenia aplikácie k proxy 

serveru. Táto časť je pre prehľadnejšie zobrazenie fungovania kódu doplnená o diagramy tried  

v  Prílohe A. Popis fungovania aplikácie z užívateľského hľadiska je priblížený v poslednej podkapitole. 

V štvrtej kapitole sa venujem testovaniu VMP aplikácie a porovnaniu výsledkov s webovým 

prehľadávaním pomocou štandardného prehliadača dodávaného v operačnom systéme Android. Testy 

sú zamerané na veľkosť spotreby dát v sieti 3G a 4G. Ako doplnkové testovanie využijem testovanie 

maximálneho zaťaženia procesoru pri použití architektúry VMP a štandardného prehliadača. Kapitola 

obsahuje tabuľky a grafy s nameranými hodnotami.   
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1 Existujúce riešenia optimalizácie mobilnej služby 

V dnešnej dobe je množstvo aplikácii (ako je prehľadávanie webových stránok, rozpoznávanie 

reči, apod.) výpočtovo náročné, pričom pracovná záťaž CPU môže ľahko dosiahnuť až 100 % na dlhší 

čas. Je známe, že CPU môže spotrebovať až polovicu energie spotrebovanej pri bezdrôtovom prenose 

v sieti 3G. Rovnako došlo k zvýšeniu množstva prenášaných dát, keďže webové stránky v dnešnej dobe 

obsahujú množstvo grafického obsahu a skrípt. Pre riešenie týchto problémov bolo navrhnuté rôzne 

riešenia. Avšak väčšina sa zaoberá správou napájania prostredníctvom adaptácii, ktoré dynamicky 

upravovali chovanie aplikácie, aby šetrili energiu a umožnili operačnému systému spravovať 

prostriedky batérie na predĺženie životnosti batérie. Väčšina štúdii je zameraná na optimalizáciu 

spotreby energie u jednotlivých komponentoch mobilného prístroja. Sú teda odlišné od cieľa mojej 

Diplomovej práce, ktorá je zameraná na optimalizáciu sieťového prevozu pre prehľadávaní webových 

stránok.   

Pre lepšie pochopenie problematiky optimalizácie sieťového prevozu je nutné rozobrať 

existujúce problémy používania smartphonov.  

1.1 Problémy smartphonov 

Smartphony sa od klasických mobilných telefónov líšia hlavne použitým operačným systémom, 

ako je Google Android, Apple iOS alebo iné, ktoré prinášajú väčšiu funkcionalitu a viac schopností. 

Umožňujú vytvárať aplikácie, ktoré boli prioritne určené pre PC. Veľkou výhodou smartphonov je ich 

mobilita, čo však spôsobuje aj isté obmedzenia. Jedným z nich je výdrž batérie. Bohužiaľ, vývoj 

zvýšenia výdrže batérii je pomalší ako vývoj zariadení a ich funkcionality. V blízkej budúcnosti je 

výrazne zlepšenie pochybné. Existuje však aj iná cesta ako zlepšiť výkon batérii. Tá je založená na 

dôkladne navrhnutom komunikačnom protokole, ktorý umožní smartphonom vykonať očakávanú 

funkcionalitu  a podobný servis s minimalizáciou celkovej spotreby energie. Taktiež prináša zmenšenie 

oneskorenia pri prehľadávaní webových stránok za pomoci smartphonov.  

Niekoľko výskumov zameraných na optimalizáciu batérii prinieslo výsledky, ktoré ukázali, že 

je dôležité obmedziť spotrebu energie jedného z komponentov smartphonu ako je display, bezdrôtové 

pripojenie alebo internetový protokol. Z web serverovej perspektívy prijímajú smartphony rovnaké dáta 

ako klasický počítač v kancelárii, a to aj napriek zásadným rozdielom medzi smartphonom a počítačom, 

hlavne z pohľadu veľkosti displaya a zdroja energie. Tento výrazný rozdiel riešia niektoré servery 

pomocou transkódovacej techniky, ktorá pracuje so smartphonami rozdielne ako s PC. Napríklad, ak 

požiadavka prichádza zo smartphonu, server redukuje rozlíšenie, aby zodpovedalo smartphonu a vypne 

niektoré javascripty pre šetrenie energie smartphonu. Ak chceme využívať takéto techniky, je nutné 

prestaviť webový server. V dôsledku toho môže dôjsť k výraznému navýšeniu nákladov, ktoré je 

ochotné prijať iba obmedzené množstvo serverov. Iné techniky sú založené na optimalizácii proxy, teda 

počítačovom systéme, ktorý funguje ako prostredník pre požiadavky od klienta, ktorí žiadajú 

prostriedky zo serveru. Napríklad Flash proxy prenesie Flash do inej koncepcie formátu na proxy. Opera 

Mini tiež spolieha na proxy a viacerými transkódovacími pristúpi k redukovaniu záťaže pri webovom 

surfovaní na smartphone.  
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Ani s týmito prevedenými transkodovacími technológiami sa dostatočne nerieši problém 

vysokej spotreby energie a veľkého oneskorenia pri surfovaní na internete. V skutočnosti bolo zistené, 

že pracovná záťaž CPU smartphonu môže ľahko dosiahnuť 100 % na dlhšiu dobu pri prehliadaní 

internetu. Na riešenie problému oneskorenia a vysokej spotreby energie je nutný návrh novej 

architektúry pre prístup smartphonom k mobilnému internetu.  

Na Obrázku 1.1 je navrhnutá nová architektúra pre presunutie intenzívneho výpočtu webového 

prehľadávania zo smartphonov na virtuálny stroj (VM). Tým dosiahneme optimalizáciu sieťovej 

prevádzky a zaistíme zníženie oneskorenia aj spotreby energie. V tejto architektúre je proxy pridané 

medzi webový server a smartphone, pričom na komunikáciu s proxy je pridaný nový klient. Smartphone 

namiesto odosielania požiadavky na server odošle žiadosť na proxy server prostredníctvom bezdrôtovej 

siete. Proxy odošle požiadavku na webový server a dostane odpoveď, ktorú potom odošle do smartphonu 

prostredníctvom bezdrôtovej siete. V tomto okamihu môžu na proxy bežať rôzne optimalizačné techniky 

vedúce k zníženiu spotreby zdrojov v rámci smartphonu. Napríklad, proxy môže pôsobiť ako skutočný 

webový prehliadač, ktorý zobrazuje obsah webovej stránky. Namiesto zaslania pôvodnej http odpovedi, 

ktorá obsahuje množstvo CPU náročných objektov, odovzdá proxy kópiu obrazovky prehliadača do 

telefónu. Proxy má aj iné adaptívne funkcie založené na úrovni zostávajúcej energie v batérii a sile 

bezdrôtového signálu telefónu. Proxy môže byť kdekoľvek na internete. Lepší výkon ale môže 

dosiahnuť, ak sa nachádza vnútri telekomunikačnej siete. Vzhľadom k bezpečnosti a ochrane súkromia 

proxy inicializuje Virtual Machine (VM) pre každú žiadosť smartphonu a uvoľní zdroje po uskutočnení 

požiadavky. Na rozdiel od existujúcich prác založených na proxy a transkódovaniu, ktoré sú obmedzené 

na riešenie s obrázkami a multimediálnym obsahom, je architektúra nášho proxy založená na prístupe 

presunutia výpočtu zo smartphonov na proxy VM, teda architektúra je VM proxy (VMP). 

Prostredníctvom VMP architektúry spracujeme dynamický obsah (javascript, flash, atď) na strane 

servera a tým zaistíme optimalizáciu sieťovej služby.  

 

Obrázok 1.1: VPM architektúra [1] 

1.1.1 Spôsob načítania webovej stránky  

Pre pochopenie dôvodu dlhšej doby načítania webovej stránky na smartphone musí naša úvaha 

obsahovať aj koncepciu moderných webových prehliadačov. Dnešné webové prehliadače sú pomerne 

zložité, keďže musia podporovať spracovanie rôznych skriptov, ako napríklad JavaScript vložený do 
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dokumentu HTML. Ďalej webové stránky musia spracovať kaskádové štýly (CSS), ktoré popisujú 

sémantiku prezentácie a pravidlá pre štýl webovej stránky, ako je rozloženie, farba a písmo. Objektový 

model dokumentu (DOM) je rozhranie, ktoré umožňuje programom a skriptom aktualizovať obsah, 

štruktúru a štýl HTML dokumentov. Po analyzovaní HTML kódu sú v uzloch DOM stromu uložené 

HTML dáta. Po analyzovaní CSS kódu sa vlastnosti štýlu a rozloženia priradia týmto uzlom v strome 

DOM. Potom ich webový prehliadač môže zobraziť na obrazovke. Následne ako webový prehliadač 

príjme hlavnú stránku HTML, pochádza prenos dát hlavne z obsahu objektov, ako sú napríklad HTML 

súbory, súbory JavaSciptu prípadne obrázk. Všetky tieto súbory majú URL (Unique Resource Locator 

- jednoznačné určenie zdroja) adresy. Preto ich webový prehľadávač potrebuje načítať a ukladať do  

DOM  stromu.  

Obrázok 1.2 zobrazuje zjednodušenú pracovnú plochu spracovania webovej stránky 

v internetových prehliadačov. Načítanie stránky HTML spúšťa sadu udalostí. Najskôr je HTML kód 

analyzovaný. Ak obsahuje kód JavaScriptu je doručený do prekladacieho stroja pre spracovanie. 

V prípade, že webová stránka obsahuje adresu URL pre objekty ako sú obrázky, HTML súbory alebo 

Flash, potom sú tieto objekty vyvolané rovnako.  Každý pridaný objekt sa stáva uzlom v DOM strome.  

Ďalej pre poskytnutie lepšieho užívateľského komfortu spracováva webový prehliadač informácie 

o rozložení ako je dekódovanie obrazu, formátovanie štýlu, výpočet rozloženia stránky a interpretácia 

stránky. Čiastočné vykreslenie zobrazenia je  navrhnuté pred dokončením načítania celej stránky.  

 

Obrázok 1.2:      Postup spracovania  webovej stránky vo smartphone [1] 

Pre nedostatok výpočtového výkonu smartphonov je doba, nevyhnutná na analýzu HTML, 

spustenie JavaScriptu, vytvorenie DOM stromu a konečné odovzdanie rozloženia stránky, výkonovo 

náročná. Okrem toho, vzhľadom k pracovnému postupu webového prehliadača, doba načítania stránky 

zahŕňa celú distribúciu dát. Táto doba načítania sa stáva oveľa dlhšou, pretože oneskorenie bezdrôtových 

sieti ma tendenciu byť vyššie ako majú káblové siete. Všetky tieto faktory spôsobujú oneskorenie 

prezerania webových stránok na smartphonov. V 2G a 2.5G sieti kvôli nízkej šírke pásma je pomalý 

prenos hlavným dôvodom pre dlhé oneskorenie pri prezeraní webových stránok. Avšak 3G a 4G siete 

majú značne vyššiu šírku pásma a v dôsledku toho by rýchlosť prenosu dát nemal byť hlavný problém 

pre dlhé oneskorenie pri webovom prehľadávaní. Vyťaženie CPU môže ľahko dosiahnuť 100 % po 

dlhšiu dobu, počas prezerania webových stránok, a preto aj lokálny výpočtový výkon smartphonov je 

skutočnou prekážkou pre otvorenie väčšiny webových stránok.  
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Jedným z dôvodov pre oneskorenie pri otváraní webových stránok je aj ich zväčšujúca sa 

zložitosť a rastúca početnosť objektov. Vzhľadom k tomu, že web sa objavil v roku 1995, počet 

objektov na stránke vzrástol viac než 21 krát. Od roku 2003 do roku 2008 sa počet objektov v priemernej 

webovej stránke takmer zdvojnásobil z 25.7 na 49.9. Preto otvorenie modernej webovej stránky 

vyžaduje značný výkon CPU. Okrem toho dynamický webový obsah zo zdrojov, ako je JavaScripts 

a Flash, je široko používaný v mnohých webových stránkach, čo situáciu ešte zhoršuje. Hoci stolové 

počítače môžu ľahko zvládať tento dynamický webový obsah, smartphony vyžadujú podstatne väčšie 

množstvo času a výkonu na otvorenie webových stránok s bohatým obsahom, kvôli spracovaniu 

JavaScriptu a Flashu 

1.2 Tenký klient 

Systém založený na tenkom klientovi sa skladá zo serveru a klienta, ktorí komunikujú cez sieť 

použitím protokolu pre vzdialené zobrazenie. Protokol umožňuje virtualizáciu grafického zobrazenia na 

zariadení klienta s využitím siete, zatiaľ čo spracovanie aplikácie sa vykonáva na serveri. Pomocou 

protokolu vzdialeného zobrazenia prenáša klient vstupy užívateľov na server, ktorý vráti prekreslenú 

obrazovku z aplikácie klientovi. Množstvo prístupov využíva pomoc tenkého klienta, ako je napríklad 

Sun Ray, Microsoft remote desktop, Virtual network computing, X-Windows system a THINC.  THINC 

je protokol tenkého klienta a v súčasnosti je vo fáze výskumu. Predstavuje jednoduchý virtuálny ovládač 

zobrazenia, ktorý zachytáva ovládanie vykresľovania na vrstve zariadenia a posiela inštrukcie 

prostredníctvom siete klientovi na zobrazenie. Niekoľko štúdii skúmalo výkon prezeranie webových 

stránok prostredníctvom tenkého klienta využívajúceho techniky zlepšenia výkonnosti pre webové 

prehľadávanie na bezdrôtovej PDA a objavili pTHINC. Ten bol zavedený do Linux prostredia a jeho 

výkon bol porovnateľný oproti široko používaným komerčným prístupom. Vznikli štúdie zamerané na 

metódy pre nasadenia THINC do PDA zariadení a poskytovanie video služieb. Avšak konštrukcia 

pôvodného zámeru prístupu tenkého klienta bol prenos lokálneho výpočtu pomocou zvýšenej prevádzky 

siete pre zníženie vplyvu oneskorenia na základe spokojnosti užívateľov. Tento prístup ku konštrukcii 

tenkého klienta nemá zahrnutú úvahu o energetickej efektivite a existujúci výskum sa zameriava na 

zníženie oneskorenia pri vysokorýchlostných bezdrôtových pripojení ako WiFi, vyznačujúce sa krátkym 

oneskorením a veľkou šírkou pásma. Hoci prístup založený na VMP aj prístup tenkého klienta je 

založený na využití funkcie pre kopírovanie obrazovky, navrhnutá VMP architektúra rieši otázky 

optimalizácie prevozu v 3G sieti, ktorá má väčšie oneskorenie a pomalšie prenosy v porovnaní s WiFi. 

Okrem toho prístup VMP poskytuje ochranu zabezpečenia a cloud správu služieb.   

1.3 Proxy 

Množstvo projektov a komerčných systémov používa proxy pre prispôsobenie obsahu, teda aby 

lepšie vyhovoval špeciálnym vlastnostiam mobilných zariadení. Napríklad Digestor dynamicky 

upravuje požiadavky webovej stránky, aby sa zhodovala s daným displejom PDA. Flashproxy sa 

zaoberá otázkami pre podporu Flash na smartphonoch, ktoré nemajú potrebný software alebo fyzické 

zdroje.  

Transkódovacie techniky môžu premeniť obrázok alebo video z jednej verzie do druhej, 

zvyčajne keď mobilné zariadenie nepodporuje daný formát alebo má obmedzenú kapacitu pamäte. 

Umožňujú teda zmenšiť veľkosť súboru alebo konverziu nekompatibilných dát do lepšieho 
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podporovaného formátu. Množstvo proxy spolieha na transkódovacie techniky pre podporu 

multimediálnych služieb na mobilných zariadeniach a to z dôvodu obmedzenej šírky pásma 

a hardwarových prostriedkov. Transkódovacie techniky sú obmedzené na riešenie obrázkov 

a multimediálneho obsahu. V dobe ich používania (cca pred 5-10 rokmi) nebol u webových stránok 

dynamický obsah akým je Flash alebo JavaScript veľmi populárny. Jednoduché zakázanie dynamického 

webového obsahu nemusí byť dostatočné, pretože množstvo Flashu alebo JavaScriptu nebude fungovať 

a časť obsahu môže zostať neviditeľná. Cez navrhovanú VMP architektúru sa bude dynamický webový 

obsah, akým je Flash alebo JavaScript, uskutočňovať z proxy servera a ich dáta pre zobrazenie dorazia 

na telefón. Inými slovami architektúra VMP zlepšuje výkon prehľadávania webu tým, že presúva 

výpočtovú náročnosť dynamického webového obsahu do vzdialenej proxy. Hoci množstvo techník na 

báze proxy servera ako je Opera Mini alebo Amazon Kindle môže zlepšiť výkon prehľadávania 

webových stránok, tieto techniky sú odlišne od architektúry VMP. OperaMini prevádza webové stránky 

do iného formátu, ktorý môže zmenšiť veľkosť stránky, aby bola vhodná na display smartphonu. Hoci 

OperaMini môže zmenšiť oneskorenie v porovnaní s pôvodným webovým prehliadačom, smartphone 

stále potrebuje analyzovať dáta a používať jeho vykresľovanie pre rozloženie obsahu. Architektúra 

VMP prepošle všetky požiadavky pre zobrazenie webovej stránky na proxy a len komprimovaná 

obrazovka dorazí na smartphone. V dôsledku tohto tento prístup môže poskytnúť lepší výkon, pokiaľ 

ide o optimalizáciu sieťového prevozu a taktiež aj spotrebu energie a oneskorenie v porovnaní 

s OperaMini. OperaMini taktiež zakazuje niektoré JavaScripty po načítaní webovej stránky, čím 

ovplyvňujú niektoré vlastnosti zobrazenia, čo architektúra VMP rieši.   

1.4 Cloud 

Smartphony majú striktne obmedzené zdroje pokiaľ ide o výpočtovú náročnosť, pamäť alebo 

energie. V dôsledku toho môže dochádzať na smartphonoch ku problémom pri spúšťaní výpočtovo 

náročných aplikácii. Pre riešenie výpočtového obmedzenia smartphonov bol navrhnutý prístup cez 

cloud pre preposlanie niektorých výpočtovo náročných úloh na počítač v cloude, kde je vytváraný klon 

celého systému smartphonu. Toto rozšírené spracovanie úloh prekonáva limity smartphonového 

hardwaru a je k dispozícii automaticky pre aplikácie, pričom vývojári potrebujú len pár modifikácii 

alebo žiadne. Niektoré rozšírenia môžu pracovať v pozadí pre asynchrónne operácie ako je periodické 

sledovanie súborov. Pre súbežné operácie (napr. taint-checking) môže byť rozšírenie súbežne v cloude 

alebo dokonca so schopnosťou vrátiť späť operácie do telefónu podľa výsledku v cloude. Pre zníženie 

čakacej doby medzi smartphonom a serverom používa Cloudlet (mobilné rozšírenie Cloud dátového 

centra) vzdialený server a techniky tenkého klienta pre virtuálne rozšírenie výpočtovej schopnosti 

smartphonu, ktorá umožňuje podporu pre výpočtovo náročné aplikácie. V tejto architektúre je Cloudlet 

dôveryhodný, na zdroje bohatý počítač alebo skupina počítačov, ktoré sú pripojené na internet a sú 

k dispozícii pre použitie smartphonov. Tento prístup využíva k prechodu najbližšiu sieťovú 

infraštruktúru, pri pohybe užívatela so smarphonom z miesta na miesto. Použitie Cloudlet sa tiež zaoberá 

problémom pokryť dopyt pre vrchol šírky pásma pre viac užívateľov a umožniť im interaktívne 

odosielanie a prijímanie veľkého množstva obsahu, ako sú videá alebo obrázky vo veľkom rozlíšení.     

Tieto prístupy Cloud sa zameriavajú predovšetkým na budúce výpočtovo náročné aplikácie 

(napr. spracovanie prirodzeného jazyka, rozpoznávanie tváre a pod.), ktoré sa v súčasnosti používajú 

len zriedkavo. Avšak táto práca sa zameriava na predanie výpočtovo drahého webové prehľadávania 
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aplikácii, ktoré využívajú Flash alebo JavaScripts, na vzdialenú infraštruktúru pre optimalizáciu 

sieťového prevozu. Vzhľadom k tomu, že prezeranie webových stránok je veľmi bežné, výhody z tejto 

techniky sú široké a všadeprítomné pre užívateľov.   

1.5 Architektúra Virtual Machine Proxy 

V prístupe založenom na VMP má smartphone nainštalovaný modul interakcie, s pomocou 

ktorého komunikuje s proxy. S využitím VMP bude webová požiadavka zo smartphonu odoslaná na 

proxy, ktorý odovzdá požiadavku na webový server a dostane odpoveď od neho. Nasledovne proxy 

odošle spracované odpovede na smartphone prostredníctvom bezdrôtovej siete. Ako už bolo spomenuté, 

kvôli lokálnym výpočtovým limitom je proxy pripravené zvládať všetky požiadavky http, odpovede 

a spúšťať rôzne JavaScripty a Flash. Na strane proxy sa používa technika tenkého klienta umožňujúca 

zobrazenie webovej stránky na virtuálnej obrazovke. Následne je kópia obrazovky aktuálnej webovej 

stránky skomprimovaná pomocou zlib (softwarová knižnica používaná pre kompresiu dát) a prenesená 

do smartphonu.  

Je potrebné zaviesť efektívne komunikačné mechanizmy pre úsporu sieťovej komunikácie, 

pretože existujúci komunikačný mechanizmus prístupu tenkého klienta nie je dostačujúci kvôli značnej 

spotrebe dát. Existujúce prístupy tenkého klienta sú určené pre počítače, ktoré majú prístup 

k vysokorýchlostnému pripojeniu k internetu a nemajú obmedzené napájanie. V dôsledku toho je 

prvoradým cieľom týchto prístupov použitie zvýšenia záťaže siete pre zníženie vplyvu oneskorenia siete 

s pohľadu užívateľa. To je odlišné od aplikácie v 3G sieti, kde oneskorenie je veľké. RTT (the round-

trip time) v 3G sieti môže dosiahnuť stoviek milisekúnd alebo dokonca sekúnd, zatiaľ čo RTT cez WiFi 

je najviac 50 ms.  

Vo VMP prenosom služby internetového prehľadávania zo smartphonu na proxy, sa činnosti 

užívateľov stávajú viditeľné na proxy. História webového prístupu alebo iné citlivé užívateľské dáta sú 

uložené v cache prehliadača a v ďalších záznamoch. Kritické informácie, ako sú digitálne certifikáty, sú 

tiež rezervované v cache. Preto je dôležité izolovať informácie o používateľovi v proxy pre poskytnutie 

ochrany súkromia a zabezpečenia. Pre dosiahnutie tohto cieľa používa každý smartphone priradený VM 

(Virtual Machine) na proxy. 

Obrázok 1.3 ilustruje celkovú architektúru VMP. Predpokladáme virtualizačné prostredie 

založené na XEN čo nebude obmedzovať všeobecnosť návrhu. Veľký box predstavuje fyzického VM 

hostiteľa, ktorý obsahuje VM a Domain-0. Domain-0 je špeciálny administratívny VM, ktorý je 

zodpovedný za riadenie hardwarových prostriedkov. Všetky I/O musia prejsť Domain-0 v aktuálnom 

Xen. Každý fyzický hostiteľský stroj má priradenú jednu inštanciu Domain-0 a tak môže byť viacero 

hostiteľských VM. Existujú tri typy virtuálnych strojov v našom návrhu – Master VM, Web Cache VM, 

Guest VM. Vo vnútri každého VM je modul interakcie zodpovedný za interakciu medzi VM 

a klientskym softwarom v telefóne. Master VM je pripojený rozbočovač pre užívateľov smartphonov. 

Pre užívateľa je potrebné poznať iba adresu Master VM, ktorý priraďuje užívateľom Guest VM. VMP 

architektúra môže znížiť oneskorenie a sieťovú prevádzku smartphonu. Hoci oneskorenie prístupu dát 

medzi VMP a webovým serverom je relatívne nízke v porovnaní s bezdrôtovou časťou, existuje 

motivácia ďalej znižovať prevádzku a oneskorenie medzi webovým serverom a VMP prostredníctvom 

využitia cache. Web Cache VM sa pridáva do našej VMP architektúre tak, že virtuálne počítače môžu 

zdieľať webovú cache. 
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Obrázok 1.3: VMP architektúra pre poskytovanie služieb mobilným užívateľom [1] 

1.5.1 Funkcionalita otvárania webových stránok 

Namiesto zasielania znakov v URL po jednom, ako vo väčšine prístupov tenkého klienta, odošle 

klient iba jednu URL požiadavku na server. Dostane jednu odpoveď, ktorá obsahuje kópiu obrazovky 

zo servera. Po získaní požiadavky URL odošle server kópiu obrazovky až keď je webová stránka 

kompletne otvorená. V opačnom prípade môže byť odoslaný na klienta dočasne neúplný obsah, o ktorý 

sa nemusí zaujímať. Navyše väčšinu webových stránok nie je  možné zobraziť na jednej obrazovke 

vzhľadom  k malej veľkosti displaya smartphonu. Pôvodný prístup je založený na odoslaní aktuálnej 

obrazovky a ďalšiu odošle až v prípade požiadavky užívateľa. Avšak vzhľadom k veľkému oneskoreniu 

3G sieti sa prejaví oneskorenie na strane používateľa, keď prepne na ďalšiu web stránku (obrazovku). 

Pre odstránenie tohto oneskorenia je potrebné vyvinúť funkciu, ktorá umožní serveru odoslať viac 

obrazoviek webovej stránky pre klienta naraz v závislosti na požiadavku užívateľa. 

1.5.2 Podporované užívateľské interakcie 

Pre zaistenie interakcie medzi užívateľom a proxy je snímaný pohyb myši. Keď je poloha myši 

na hranici obrazovky a užívateľ klikne na odkaz je o tom posielaná informácia do proxy. Potom proxy 

mapuje pozíciu myši na strane klienta do polohy na strane serveru pre otvorenie webovej stránky. 

Nasledovne je nové zobrazenie odoslané späť klientovi. Keď užívateľ presunie myš na vyplnenie 

textového poľa na webovej stránke je snímaná poloha myši a taktiež užívateľský vstup. Potom čo 

užívateľ vyplní text sú všetky dáta poslané na proxy. Ten nasledovne odošle späť aktualizáciu 

obrazovky. Vzhľadom k tomu, že veľkosť obrazovky smartphonu je približne jedna štvrtina 

z obrazovky na proxy strane tak proxy posiela aktualizácie len potrebnej časti obrazovky.  
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1.5.3 Kompresia 

Pri použití kópie obrazovky existuje veľké množstvo redundantných informácii na úrovni bitov. 

Vzhľadoch k tomu sú na strane proxy použité kompresné techniky na zníženie veľkosti dát. Vďaka tomu 

sa znižuje veľkosť prenášaných dát a čas potrebný na ich prenesenie. [1] 
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2 Vlastný návrh Virtual Machine-based Proxy (VMP) 

Pri vlastnom riešení VMP som sa rozhodol ťažiť z výhod dvoch technológii VNC a virtualizácii 

pomocou virtualizačného nástroja Xen (obe sú vysvetlené nižšie). VNC slúži pre prenos obrazovky 

z virtuálneho serveru do telefónu. Princíp je založený na tom, že užívateľ sa pomocou aplikácie pripojí 

na virtuálny server. Táto aplikácia používa technológiu VNC a je v pozícii klienta. Virtuálny server je 

založený na technológii Xen a obsahuje virtuálny stroj dom0 na správu a virtuálny stroj GuestVM, ktorý 

slúži ako VNC server. Na VNC serveri je povolená iba aplikácia prehliadača, teda po pripojení klienta 

sa internetové prehľadávanie vykonáva na strane serveru a mobilný užívateľ dostáva kópiu obrazovky 

prehliadača na servery. Tým sa všetka záťaž CPU na spracovanie webovej stránky presunie z mobilu na 

server a obmedzí sa prenos dát.  

2.1 VNC 

Virtual Network Computing (VNC) je technológia, ktorá umožňuje vzdialené pripojenie PC cez 

sieť (internet, LAN) pomocou grafického rozhrania. VNC vytvára pripojenie pomocou klient – server 

architektúry. Server vytvára grafické rozhranie plochy a ukladá ho do operačnej pamäte počítača 

a informácie ďalej odosiela klientovi, ktorému sa zachytená plocha zobrazuje. Tak môže klient sledovať 

aktuálnu prácu na servery alebo môže klient ovládať PC s tým že server tieto zmeny zaregistruje. [2] 

2.1.1 VNC pripojenie  

VNC štandardne používa TCP porty 5900 až 5906, v niektorých implementáciách 5800 až 5806. 

Ostatné porty môžu byť použité, ak je klient aj server patrične nakonfigurovaný. Pripojenie VNC cez 

internet funguje správne, ak je na oboch koncoch širokopásmové pripojenie. V niektorých prípadoch je 

potrebná pokročilá konfigurácia NAT, firewallu a routeru, aby spojenie bezproblémovo prešlo cez nich. 

Pre komunikáciu sa používa protokol RFB a jeho úlohou je čo najviac komprimovať prenášané 

grafické objekty. To umožňuje využiť túto  technológiu aj v pomalších sieťach. Princíp je v tom, že 

server a klient sa najskôr dohodnú na možnej verzii protokolu kvôli kompatibilite. Potom začne server 

zdieľať dáta, ku ktorým sa klient pripojuje. Najskôr server zdieľa celú plochu alebo konkrétnu aplikáciu 

a potom sa odosielajú len tie časti, ku ktorým došlo ku grafickej zmene. Tým je zaistená maximálna 

úspora veľkosti dát. [2][3] 

2.1.2 VNC bezpečnosť  

Najväčšou nevýhodou je bezpečnosť. Autentizácia pracuje formou challenge-response, čo je 

systém otázok a odpovedí. Server požiada klienta, aby zadal užívateľské meno a heslo. Tento krok je 

šifrovaný a zabezpečený dostatočne. Po overení mena a hesla a povolení prístupu však samotný prenos 

dát šifrovaný nie je. Vzniká tu možnosť odpočúvania. Odpočúvanie nemusí byť len sledovanie práce 

klienta na vzdialenom počítači, ale taktiež záznam klikov myši alebo úderov klávesnice, kde sa dajú 

ľahko odhaliť hesla a podobné citlivé údaje. Avšak sú k dispozícii rôzne doplnkové moduly, ktoré 

prenos šifrujú alebo je možnosť zvýšiť bezpečnosť použitím napríklad VPN tunela. [2] [3] 
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2.1.3 Protokol RFB 

Dôležitou súčasťou protokolu RFB je framebuffer, teda obrazové výstupné zariadenia, ktoré 

prenáša obrazovú informáciu z pamäti (bufferu) a obsahuje práve jeden kompletný rámec dát. 

Informácie v tomto bufferu sa obvykle skladajú z číselných hodnôt farieb pre každý pixel (obrazový 

bod, ktorý sa zobrazuje) na obrazovke. Vďaka vlastnostiam framebuffera je možné protokol RFB použiť 

na najrôznejších systémoch pracujúcich v grafickom režime a používajúcich okná. Pre prenos správ 

používa protokolovú sadu TCP/IP. 

Nadväzovanie spojenia prebieha tak, že server počúva na porte číslo 5900, ktorý pre tento účel 

vyhradila organizácie IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Klient sa cez tento port pripojí k 

serveru, a potom prebehne výmena správ. Výmena správ je rozdelené do troch etáp. Prvou etapou je tzv. 

"Handshaking", pri ktorom je dohodnuté, aká verzia protokolu a aký typ ochrany bude použitý. Druhou 

etapou je inicializácia, pri ktorej si klient a server vymení správy ClientInit a ServerInit. Tretia etapa je 

bežná protokolová komunikácia. Komunikácia medzi klientom a serverom je znázornená na Obrázku 

2.1 a opis všetkých správ je učinený v nasledujúcich podkapitolách. [4] 

 

Obrázok 2.1: Tri etapy nadväzovaní spojenia medzi klientom a serverom [5] 

2.1.3.1 Prvá etapa - nadväzovanie spojenia 

V prvej etape nadväzovanie spojenia sa najprv klient so serverom dohodnú na verzii protokolu 

RFB, ktorá bude pre prenos použitá. Druhým krokom, ktorý do prvej etapy patrí, je zvolenie 

zabezpečenia, a to buď s autentizáciou alebo bez nej. 

Komunikácia začína zaslaním ProtocolVersion správy servera klientovi. V nej je uvedené, akú 

najvyššiu verziu protokolu server podporuje. Klient odpovedá rovnakou správou, s verziou protokolu, 
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ktorá bude pre komunikáciu použitá. Nesmie nikdy odpovedať vyššou verziou protokolu, ako bola 

ponúknutá serverom. 

Ďalším krokom je dohodnutie zabezpečenia počas komunikácie. Najprv je serverom odoslaná 

správa security-types, v ktorej sú uvedené tri možné typy zabezpečenia. Klient odošle späť serveru 

správu o veľkosti jeden bajt, kde je uvedené, aký typ zabezpečenia bude použitý. Typy bezpečnosti sú 

uvedené v Tabuľke 2.1 

 

Tabuľka 2.1:   Typy zabezpečenia RFB komunikácie [4] 

číslo názov 

0 Invalid 

1 None 

2 VNC Authentication 

Správou SecurityResults o veľkosti 4 bajty informuje server, či bol typ zabezpečenia úspešne 

dohodnutý alebo nie. Ak áno, protokol povolí prechod do inicializačnej fázy. V prípade neúspešného 

vvyjadnávania odošle server textový reťazec s dôvodom zlyhania a spojenie ukončí. [4] 

2.1.3.2 Druhá etapa - inicializácia 

Druhá etapa nasleduje po úspešnom ukončení prvej etapy. Je reprezentovaná dvoma správami. 

Jednobajtová správa ClientInit zasielaná klientom servera obsahuje jednu z hodnôt nula alebo jedna. Ak 

obsahuje číslo nula, pre server to znamená, že má odpojiť všetkých klientov a umožniť tomuto klientovi 

výlučný prístup k stanici. V prípade, že obsahuje číslo jedna, môže byť počítač zdieľaný medzi 

viacerými klientmi.  

Po predaní ClientInit správy vysiela server správu ServerInit. Tá oznamuje klientovi rôzne 

parametre zobrazenia. Parametre správy sú uvedené v Tabuľke 2.2. [4] 

Tabuľka 2.2:   Parametre správy ServerInit v RFB komunikácii [4] 

počet bajtov popis 

2 šírka plochy 

2 výška plochy 

16 formát pixelov 

4 dĺžka mena 

name-lenght reťazec s menom 

2.1.3.3 Tretia etapa – bežná komunikácia 

Pred treťou etapou sú medzi klientom a serverom dohodnuté všetky základné parametre 

komunikácie. Tretia etapa slúži prevažne už k bežnej komunikácii, prípadne sú tu niektoré predtým 

dohodnuté parametre pozmenené alebo doplnené podrobnejším nastavením. 

Správy, ktoré posiela klient smerom k serveru, sú spomenuté v Tabuľke 2.3. 
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Tabuľka 2.3:   Zoznam správ odosielaných v RFB od klienta k serveru [4] 

číslo názov 

0 SetPixelFormat 

2 SetEncodings 

3 FramebufferUpdateRequest 

4 KeyEvent 

5 PointerEvent 

6 ClientCutText 

 SetPixelFormat - nastavuje formát pixelov posielaných v správe FramebufferUpdate. Ak 

klient neodošle správu SetPixelFormat, server posiela pixely v podobe, akú uviedol v správe 

ServerInit. 

 SetEncodings - nastavuje kódovací typ, ktorým budú dáta zo servera posielané. Pokiaľ nie 

je v tejto správe uvedené inak, budú dáta posielané v "surovom" (základným) kódovaní. 

 FramebufferUpdateRequest - jedná sa o klientovu žiadosť o nový list, kde sú 

špecifikované pozície x a y, výška a šírka. 

 KeyEvent - správa informuje server o stlačení alebo uvoľnení klávesy klientom. 

 PointerEvent - správa informuje o pohybe myši, prípadne o stlačení niektorého z tlačidiel 

myši. 

 ClientCutText - slúži na prenos textu medzi klientom a serverom pomocou schránky. 

Podporované je kódovanie ISO 8859-1. 

Správy, ktoré sú posielané od serveru ku klientovi sú spomenuté v Tabuľke 2.4. 

Tabuľka 2.4:   Zoznam správ posielaných v RFB od servera ku klientovi [4] 

číslo názov 

0 FramebufferUpdate 

1 SetColorMapEntries 

2 Bell 

3 ServerCutText 

 FramebufferUpdate - jedná sa o odpoveď na žiadosť FramebufferRequest. Posiela sa 

požadovaná snímka vo formáte, ktorý bol určený klientom. 

 SetColorMapEntries - pri použití farebnej mapy informuje klienta o tom, ako budú 

jednotlivé hodnoty pixelov mapované do RGB intenzít. 

 Bell - vytvára chybový zvuk. 
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 ServerCutText - slúži na prenos textu medzi klientom a serverom pomocou schránky. 

Podporované je kódovanie ISO 8859-1. [4] 

2.2 Virtuálny server  

Základom VMP je virtuálny server využívajúci technológiu virtualizácie. Táto technológia 

umožňuje logické oddelenie požiadavky o nejakú službu od fyzických zdrojov, ktoré skutočne 

poskytujú túto službu. V praxi to znamená, že virtualizácia poskytuje možnosti spúšťať aplikácie, 

operačné systémy alebo systémové služby v logicky odlišnom prostredí systému, ktoré je nezávislé na 

konkrétnom fyzickom počítačovom systéme. Je zrejmé, že všetko toto musí byť spustené na určitom 

počítačovom systéme v danom čase. Avšak virtualizácia poskytuje úroveň logickej abstrakcie, ktorá 

uvoľňuje aplikácie, systémové služby a dokonca aj operačný systém. Tie nie sú teda viazané na 

konkrétny kus hardwaru. Virtualizácia sa zameriava viac na logické operačné prostredie než na fyzické, 

vďaka čomu sú aplikácie, služby a inštancie operačného systému prenosné naprieč rôznymi fyzikálnymi 

počítačovými systémami.  

Virtuálny server slúžiaci ako základ pre VMP architektúru beží na fyzickom školskom serveri 

a využíva konkrétnu virtualizáciu tzv. serverovú. Serverová virtualizácia sa zameriava na rozdelenie 

fyzickej inštancie operačného systému na virtuálnu inštanciu alebo virtuálny počítač. Produkty 

skutočnej serverovej virtualizácie nám umožňujú virtualizovať ľubovoľný operačný systém platformy 

x86 alebo x64, ako je napríklad Windows, Linux alebo niektoré formy UNIX. Existujú dva aspekty 

serverovej virtualizácie: 

1. Hardwarová virtualizácia 

2. Softwarová virtualizácia 

2.2.1 Hardwarová virtualizácia serveru 

Hardwarová virtualizácia (Obrázok 2.2) spúšťa virtualizačný operačný systém nad softwarovou 

platformou priamo nad hardwarom bez existujúceho operačného systému. Prostriedok použitý ku 

spúšťaniu hardwarovej virtualizácie sa obvykle označuje ako hypervisor. Úlohou tohto prostriedku je 

ponúknuť hardwarové zdroje virtualizovaným operačným systémom. [7] 

 

Obrázok 2.2: Hardwarová virtualizácia [6] 

Na školskom serveri sa ako hypervisor využíva nástroj ESXi od spoločnosti VMware. Pomocou 

tohto nástroju mi bol pridelený resource pool (umožňuje logickú abstrakciu pre flexibilné riadenie 

zdrojov) SojkaM pre vlastnú realizáciu softwarovej virtualizácie s rolou Resource pool administrator. 

Táto rola mi povoľuje spravovať a nastavovať prostriedky v oblasti spoločných prostriedkov. Taktiež 
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mi bola pridelená verejná IP adresa 158.196.109.179. Na vzdialenú správu som využil nástroj vSphere 

client. Tento klient umožňuje správu prideleného resource poolu, na ktorom je možné vytvárať virtuálne 

stroje.  

Na pridelenom resource pool som vytvoril virtuálny stroj DebianVPM, na ktorom som 

nainštaloval operačný systém Debian. Debian je slobodný operačný systém určený k prevádzke na 

rôznych typoch počítačov. Základom systému je jadro. Keďže Debian používa jadro Linux a väčšina 

základných systémových programov bola vytvorená v rámci projektu GNU, nesie systém plné 

označenie GNU/Linux. Na virtuálnom stroji DebianVPM som nastavil manuálne adresu siete pre 

získanie prístupu na internet.   

2.2.2 Softwarová virtualizácia serveru 

Softwarová virtualizácia spúšťa virtualizovaný operačný systém nad softwarovou 

virtualizačnou platformou na existujúcom operačnom systéme. Architektúra softwarovej virtualizácie 

(Obrázok 2.3) je jednoduchá. Základnú vrstvu tvorí jediná inštancia obyčajného operačného systému. 

Nad ňou pracuje virtualizačná vrstva, ktorá prostredníctvom presmerovania a emulácii vytvára virtuálny 

počítač. O kombinácii týchto dvoch spodných vrstiev sa hovorí ako o hostiteľovi. Ten zaisťuje celkovú 

funkčnosť a dokáže vytvoriť potrebné množstvo virtuálnych PC pre rôzne užívateľsky definované 

konfigurácie. Rovnako ako fyzický server je virtuálný PC zbytočný, pokiaľ na ňom nie je nainštalovaný 

operačný systém. [7] 

 

Obrázok 2.3: Softwarová virtualizácia [8] 

Virtuálny stroj DebianVPM slúži ako hostiteľský operačný systém pre virtualizačný software. 

Virtualizačný software teda spravuje virtuálne stroje, sprostredkováva prístup k hardwarovým 

prostriedkom a taktiež zachytáva a spracováva všetky privilegované alebo chránené inštrukcie vydané 

virtuálnymi strojmi. Ako virtualizačný software som použil Xen. [7] 
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2.2.3 Xen 

Xen je open-source virtualizačný nástroj, ktorý bol vyvinutý na univerzite v Cambridge pod 

licenciou GNU/GPL2 a vo svojej poslednej verzii 4.7 je zaujímavou alternatívou k ostatným 

virtualizačným nástrojom. Xen som si zvolil vzhľadom na možnosti spúšťať viacero virtuálnych strojov 

na jednom hostiteľskom systéme, ktoré sú navzájom izolované. Teda každý virtuálny počítač môže 

využívať vlastnú sadu procesov, jedinečnú adresu, prístup k systémovým prostriedkom a byť nezávislé 

riadený a prevádzkovaný. Taktiež umožňuje centralizovane spravovať izolované virtuálne stroje 

v rámci IT infraštruktúry, ktorá umožňuje administrátorom dynamicky prerozdeľovať zdroje alebo 

dokonca presúvať virtuálne stroje z jedného hostiteľa na druhého bez prerušenia prevádzky. Výhodou 

je taktiež nárast rýchlosti pri prenose dát medzi dvoma virtuálnymi strojmi, kde by klasické riešenie 

bolo limitované rýchlosťou fyzickej vrstvy TCP/IP modelu. [9] 

 Xen umožňuje plnú virtualizáciu (emulácia procesu), avšak pre realizáciu VMP som zvolil tzv. 

paravirtualizáciu. Rozdiel je v tom, že pri plnej virtualizácii dochádza k emulácii celého počítača, zatiaľ 

čo pri paravirtualizácii môže virtualizačný server pristupovať k jednotlivým perifériám. Podkladový 

operačný systém riadi len prístupy k jednotlivým perifériám a jeho jadro nebeží v supervisor mode, ale 

na menej privilegovanej úrovni v závislosti na tom, či je použitá 32bit. architektúra (Ring 1 z Obrázku 

4.3), alebo 64bit. (Ring 3 z Obrázku 2.3). Keďže je jadro OS presunuté, dochádza k zásadnému 

problému s vykonávaním inštrukcii. Tie samozrejme nie je možné spúšťať na úrovni kruhu 1 resp. 3. 

Pokus o ich spustenie by vyvolal chybový stav. Jedným z riešení by mohol byť prechod do kruhu 0, kde 

by sa vykonávala operácia s následným návratom. Toto riešenie by však prinieslo značné zníženie 

výkonu. Xen na rozdiel od predchádzajúceho riešenia používa vyššie spomenutú paravirtualizáciu. Pre 

vykonávanie privilegovaných inštrukcii je v kruhu 0 zavedená vrstva označovaná ako hypervisor (Ring 

0 z Obrazku 2.4), ktorý je akýmsi sprostredkovateľom medzi hardware a virtuálnymi strojmi Xenu. 

Hypervisor spolu s modifikovaným jadrom operačného systému nielenže spravuje prístup k pamäti a 

ostatnému hardware, ale slúži aj k monitorovaniu a administrácií virtuálnych mašín. 

 

Obrázok 2.4: Natívne prostredie vs Xen paravirtualizácia [10] 
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Virtuálne stroje sa v terminológii Xenu nazývajú domény. Privilegovaná doména dom0 (v 

podstate prostredie operačného systému, v ktorom bežne pracuje) beží spolu s neprivilegovanými 

doménami domU (tj. virtuálnymi strojami) v kruhu 1 a aplikácie potom obvykle v kruhu 3. Hypervisor 

teda beží v kruhu 0, kde je za normálneho stavu jadro OS. Pri bootovaní je najskôr zavedený do kruhu 

0 hypervisor, potom sa spúšťa upravené jadro privilegovanej domény dom0 v prvom kruhu. Z neho sú 

potom spúšťané ďalšie virtuálne stroje (doména domU) a ich jadro je zavedené taktiež v kruhu 0. 

Aplikácie v rámci domény potom bežia v kruhu poslednom, tj. treťom.  

Dôležitou úlohou domény dom0 je obsluha fyzických zariadení, ku ktorým má ako jediná 

prístup. Prístup k fyzickému zariadeniu je v neprivilegovanej doméne domU sprostredkovávané 

virtuálnym ovládačom, ktorý je rozdelený  (v terminológii Xenu „split drivers“) na dve časti. Jedná časť 

ovládača sa nachádza v domU (táto časť je označovaná anglickým slovom „frontend“) a druhá spoločná 

časť sa nachádza v dom0 (táto časť je označovaná anglickým slovom „backend“). Backend časť 

ovládača komunikuje s ovládačom fyzického zariadenia, ktorý je súčasťou dom0. Týmto prístupom je 

realizované riadenie prístupu k fyzickému zariadeniu, ktoré je nevyhnutné práve preto, že väčšina 

fyzických zariadení nepodporuje prístup z niekoľko operačných systémov súčasne.  

V architektúre Xen existujú ešte HVM domény (z anglického slova „Hardware virtual 

machine“), ktoré sú nemodifikované domény virtualizované s podporou procesoru. Ich prevádzka je 

možná len na fyzických strojoch s procesorom podporujúcim technológiu Intel VT-x, alebo ADM-V 

Tieto domény som však pri vytváraní VMP nevyužil. Na Obrázku 2.5 sú zobrazené jednotlivé Xen 

domény. 

 

Obrázok 2.5: Základné komponenty virtualizácie pomocou Xenu [11] 

Podrobné informácie o každej domU sa nachádzajú v konfiguračnom súbore domény (pamäť, 

grafická podpora, konfigurácia siete atď). Tento konfiguračný súbor taktiež umožňuje priradenie 

jedného alebo viacerých CPU k danej doméne. To zabezpečí, že v prípade potreby vyšších výpočetných 

nárokov bude doméne priradená adekvátna výpočetná sila. [11] 

2.2.4 Konfigurácia Xenu  

Balíček Debian Xen Project sa skladá primárne z linuxového jadra Xen, samotného hypervisora, 

upravenej verzie QEMU (tá umožňuje režim HVM a sady užívateľských nástrojov). Toto všetko 

s výnimkou QEMU môže byť nainštalované pomocou Apt meta balíčka nazývaného xen-hypervisor-

4.7-amd64. Meta balíček je v podstate spôsob ako automaticky nainštalovať skupinu balíčkov. Apt 

vyrieši všetky závislosti a dodá všetky pomocné knižnice, ktoré potrebuje. Pre inštaláciu Xen meta 

balíčka som zadal príkaz: 
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apt-get install xen-hypervisor-4.4-amd64 

Príkaz zadaný vo virtuálnom stroji DebianVMP nainštaloval hypervisora Xen, jadro Xen a sadu 

užívateľských nástrojov.  

Keďže hypervisor sa spúšťa pred operačným systémom, je potrebné zmeniť nastavenie procesu 

bootovania systému. Bootovanie je proces zavádzania operačného systému pri zapnutí alebo 

reštartovaní počítača. Bootloader (program, ktorý sa stará o nahranie jadra a operačného systému) 

s názvom GRUB je program, ktorý hovorí počítaču aký operačný systém spustiť a ako. GRUB 

konfigurácia je uložená v súbore /boot/grub/grub.cfg. Tento súbor som neupravoval priamo. Debian 

umožňuje konfiguráciu GRUB pomocou rady automatizovaných skriptov, ktoré spracúvajú aktualizácie 

a pod. Tieto skripty sú uložené v /etc/grub.d/* a sú konfigurované prostredníctvom:  

/etc/default/grub 

Aby hypervisor bol predvolená voľba, je potrebné zmeniť poradie operačných systémov. 

Hypervisorovi som priradil vyššiu prioritu ako predvolenému Linuxu, tak aby sa dostal na prvú pozíciu 

v bootovacej ponuke spustením príkazu: 

dpkg-divert --divert /etc/grub.d/08_linux_xen --rename /etc/grub.d/20_linux_xen 

Nasledovne pre vygenerovanie súboru /boot/grub/grub.cfg som použil príkaz:  

/boot/grub/grub.cfg 

Po reštartovaní systému sa predvolená voľba zmenila na Debian s Xen hypervisorom                   

(obrázok 2.6). 

 

Obrázok 2.6: Predvolená bootovacia voľba s Xen hypervisorom 

Po spustení operačného systému s Xen hypervisorom je možné jednoduchým príkazom „xl list“ 

si overiť či privilegovaná doména 0 skutočne existuje a beží: 

root@vsrvfeia0ai-179:~# xl list 

Name                             ID  Mem   VCPUs    State    Time(s) 

Domain-0                          0  2048     1     r-----      25.7 

Ďalej bolo potrebné nastaviť, aby domény boli schopné sa pripojiť k externým sieťam. Xen to 

rieši vytvorením virtuálneho prepínača vnútri dom0, ktorý preberá pakety z virtuálnych strojov 

a odovdzáva ich do fyzickej siete. Tým zabezpečuje virtuálnym strojom pripojenie k internetu a taktiež 

zabezpečuje, aby ich bolo vidieť z internetu a z iných strojov pripojených v rovnakej sieti. Software, 

ktorý sa k tomu využíva, sa nazýva Linux bridge (v preklade most) a jeho kľúčové komponenty sú 

umiestnené vo vnútri Linuxového jadra. V mojom prípade je most v podstate virtuálny prepínač. Jadra 

operačného systému Debian sú zostavené s Linoxovým bridging modulom, takže všetko čo je potrebné 

urobiť je nainštalovať ovládacie nástroje pomocou príkazu: 
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apt-get install bridge-utils 

Most je možné nakonfigurovať v súbore /etc/network/interfaces, ktorý slúži pre Debian ako 

konfiguračný súbor sieťových rozhraní. Výsledok mojej konfigurácie pre linux most: 

source /etc/network/interfaces.d/* 

 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

auto eth0 

iface eth0 inet manual 

 

auto xenbr0 

iface xenbr0 inet static 

address 158.196.109.179 

netmask 255.255.255.0 

gateway 158.196.109.1 

network 158.196.109.0 

bridge_ports eth0 

bridge_fd 0 

bridge_hello 2 

bridge_stp off 

bridge_waitport 0 

allow-hotplug xenbr0 

Rozhranie eth0 som nastavil na hodnotu manual, teda nemá priradenú žiadnu IP adresu a je 

používaná ako súčasť mostu. Verejná adresa 158.196.109.179 je presunutá z rozhrania eth0 a priradená 

Xen mostu (xenbr0). V konfigurácii je dôležité nastaviť rozhrania, ktoré sú súčasťou mostu pomocou 

bridge_ports. [9] [12] [13] 

2.2.4.1 Vytvorenie virtuálneho stroja VMGuest  

Následne je potrebné vytvoriť virtuálny stroj VMGuest. Debian umožňuje použiť rad nástrojov 

pre tvorbu virtuálnych strojov. Najjednoduchší z nich je xen-tools. Tento software riadi sťahovanie 

a inštaláciu hosťujúceho operačného systému.  Je to v podstate kolekcia jednoduchých skriptov v jazyku 

Perl, ktorý umožňuje ľahké vytváranie nových hostiteľských Xen domén na bežiacom OS Debian. Tento 

nástroj som využil, pretože efektívne automatizuje proces nastavovania paravirtualizovaného hosťa od 

začiatku až po vytvorenie konfiguračných súborov a spustenie hosťa. Najskôr je potrebné xen-tools 

nakonfigurovať a to v súbore /etc/xen-tools/xen-tools.conf. Konfiguračný súbor je v origináli bohato 

okomentovaný, takže zmena niektorých hodnôt je veľmi jednoduchá. Nástroj xen-create-image preberá 

poväčšine rovnaké parametre ako nájdeme v konfiguračnom súbore xen-tools.conf.  Na vytvorenie 

hostiteľskej VM som použil príkaz: 

xen-create-image --hostname=VMGuest \ 

--memory=2048mb \ 

--vcpus=1 \ 

--bridge=xenbr0 \ 

--ip=192.168.0.1 \ 
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--netmask=255.255.255.0 \ 

--gateway=192.168.0.128 \ 

--dist=jessie 

Tento príkaz dáva pokyn Xenu na vytvorenie domény domU s názvom VMGuest, pamäťou 

RAM s hodnotou 2048 Mb, použitím jedného procesového jadra, nastavenia siete a nakoniec špecifikuje 

operačný systém Debian Jessie. Následne vznikol nový konfiguračný súbor /etc/xen/VMGuest.cfg. 

Tento konfiguračný súbor je veľmi jednoduchý a prehľadný. Je možné v ňom ovplyvniť základné 

parametre, ako je napríklad nastavenie siete, pridanie nového disku, prípadne sieťovej karty. Taktiež sa 

dá nakonfigurovať, čo sa stane po udalostiach ako je pád, reštart alebo vypnutie virtuálnej domény.  Je 

potrebné si uvedomiť, že každá doména ma pridelený blok pamäti s konkrétnou veľkosťou a táto pamäť 

sa alokuje z fyzických systémových zdrojov, teda z hostiteľskej domény. Preto je treba s prideľovaním 

pamäte zachádzať opatrne, aby nedochádzalo k nedostatku pamäte potrebnej pre riadiaci systém. Na 

spustenie VM je potrebné zadať: 

xl create /etc/xen/VMGuest 

Vytvorenie domény sa dá skontrolovať príkazom xl list, kde ku existujúcej doméne 0 pribudla 

novo vytvorená doména VMGuest ako je vidieť na výpise z konzoly:  

Name                             ID  Mem   VCPUs    State    Time(s) 

Domain-0                          0  2048     1     r-----    117.2 

VMGuest                           1  2048     1     -b----      4.1 

Z výpisu je zrejmé, že každý virtuálny počítač má unikátne ID. Zároveň zobrazuje koľko má 

k dispozícii operačnej pamäte a virtuálnych procesorov. Taktiež sa tu nachádza v akom stave je doména 

a jej celkový čas aktívnej práce.  

Ovládať doménu VMGuest je možné použitím priamej konzoly pre túto doménu pomocou:  

xl console VMGuest 

Nasledovne som nainštaloval operačný systém Debian na tejto VM. [12] [13] 

2.2.5 Virtuálne sieťové rozhranie  

Po vytvorení konfiguračného súboru bolo potrebné nastaviť virtuálne sieťové rozhranie 

a centrálnu bezpečnostnú politiku (iptables). Bez tohto nastavenia by vytvorená doména nemohla 

komunikovať s vonkajším prostredím serveru. Xen hosť má zvyčajne prístup k jednej alebo viacerým 

paravirtualizovaným (PV) sieťovým rozhraniam. Tieto PV rozhrania umožňujú rýchlu a efektívnu 

sieťovú komunikáciu. Ovládače pre PV sieťové zariadenia sú k dispozícii štandardne vo väčšine jadier 

PV hostiteľských operačných systémov. PV sieťové zariadenia sa skladajú z dvojice sieťových 

zariadení. Prvé z nich (frontend) sa nachádza v hostiteľskej doméne, zatiaľ čo druhé (backend) sa 

nachádza v backend doméne (doména 0). Podobná sieťová dvojica je vytvorená pre každé virtuálne 

sieťové rozhranie. Frontend zariadenie sa zobrazuje podobne ako akékoľvek iné fyzické Ethernet NIC 

(Network Interface Card) v hostiteľskej doméne. Štandardne pod Linuxom sa o to stará ovládač xen-

netfront a vytvára zariadenia ethN. Backend zariadenia sú obvykle pomenované tak, že obsahujú ID 

domény hosťa (domID) a index zariadenia (devID). Pod Linuxom sú takéto zariadenia pomenované ako 

vifdomID.devID. Frontend a backend zariadenia sú prepojené pomocou virtuálneho komunikačného 

kanálu. Sieť hostiteľskej domény sa stane dostupná tým, že pre prevádzku prechádzajúcu cez backend 
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zariadenie do širšej siete sa použije technika premostenia, smerovania alebo Network Address 

Translation (NAT).  

Xen most už bol vytvorený ako bolo spomenuté vyššie. Backend virtuálne sieťové rozhrania 

(vif.x) sú pridané do tohto mostu spolu s fyzickým ethernetovým zariadením eth0, ktoré poskytuje 

pripojenie mimo hosťa. Vynechaním fyzického zariadenia Ethernet môže byť vytvorená izolovaná sieť 

obsahujúca jednotlivé domény.   

Virtuálne sieťové rozhrania v doménach získajú Ethernet MAC adresy, ktoré sú im pridelené 

Xenom a to buď staticky po celú dobu životnosti hosťa alebo sa zmenia zakaždým, keď je hosť nanovo 

spustený. V mojom prípade som zvolil druhú variantu.  

Virtuálny prepínač na virtuálnom server DebianVPM s priradenými IP adresami je zobrazený 

na Obrázku 4.9. Tento prepínač počíta s pridaným ďalších domén kde im bude pridelená IP adresa 

z rozsahu 192.168.0.0/128. Rozsah IP adries 192.168.0.128/64 je určený pre backend virtuálnych liniek. 

Štruktúru virtuálneho rozhrania architektúry VMP je možné vidieť na Obrázku 2.7.   

 

Obrázok 2.7: Štruktúra virtuálneho rozhrania architektúry VMP 

Predvolená konfigurácia Xen používa premostenie v rámci backend domény (doména 0), 

umožňujúca aby všetky domény sa objavili v sieti ako jednotliví hostia. Táto konfigurácia sa nachádza 

v /etc/xen/xend-config.sx a pre používanie mostu by mala obsahovať skript: 

(vif-script vif-bridge) 

Skript vif-script zaistí spustenie skriptu vif-bridge, ktorý sa nadchádza v zložke /etc/xen/scripts. 

Tento skript umožňuje pridanie vifdomID.devID do príslušného mosta, v mojom prípade xenbr0 

a zároveň ho zapne.  

Hostiteľskej doméne VMGuest je potrebné pridať do parametru vif v konfiguračnom súbore 

skript: 
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script=vif-nat 

Script vif-nat zabezpečí preklad adries pre hostiteľskú doménu. Aby bola virtuálna doména 

dostupná a adresovateľná z celej siete je nutné jej prideliť unikátnu IP adresu. Problém nastáva vtedy, 

keď doménové virtuálne rozhrania majú pridelené rozdielne vnútorné IP adresy. Je teda nevyhnutné 

implementovať mechanizmus, ktorý zaistí presmerovanie prichádzajúceho alebo odchádzajúceho 

paketu na vnútornú, respektíve vonkajšiu IP adresu. To je docielené pomocou presmerovania 

(forwarding) paketov. To však nebude fungovať samo o sebe, pretože prichádzajúce pakety majú 

verejnú IP adresu siete, ktorá je pre smerovanie v rámci vnútornej virtuálnej siete takmer nepoužiteľná. 

Rovnako tak aj odchádzajúce pakety odchádzajú z virtuálneho servera so zdrojovou IP adresou 

konkrétnej virtuálnej sieťovej karty. Je preto treba zaistiť pozmenenie paketov ešte pred tým, ako dôjde 

k vlastnému smerovaniu a potom ju odoslať na správnu virtuálnu kartu na Xen prepínači. V systémoch 

Linux je v bezpečnostných politikách iptables integrovaný nástroj, tzv PREROUTING 

a POSTROUTING. Týmito bezpečnostnými tabuľkami prechádza paket okamžite po fyzickom 

prechode na sieťovej karte. Udeje sa to ešte pred vstupom do bezpečnostných politik INPUT v iptables. 

V tomto mieste sa rozhodne, či sa do systému paket dostane (ACCEPT), zahodí sa (DENY) alebo bude 

odmietnutý (REJECT). Tento proces je znázornený na Obrázku 2.8. 

 

Obrázok 2.8: Schéma bezpečnostnej politiky (iptables) Xenu [9] 

Aby teda doména VMGuest mala prístup do internetu musel som upraviť pravidlá iptables: 

iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.196.109.179/32 -p tcp -m tcp --dport 5900 -j 

DNAT --to-destination 192.168.0.1:5900 

iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.196.109.179/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -j 

DNAT --to-destination 192.168.0.1:80 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.1/32 -o xenbr0 -j MASQUERADE 
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Tieto riadky konfiguračného skriptu s využitím nastavenia bezpečnostných politík zaistia, aby 

sa prichádzajúci paket dostal z virtuálneho rozhrania na Xen prepínači a to so správnymi IP adresami 

vnútornej Xen siete. Skript priamo uskutočňuje nastavenie bezpečnostných politík pomocou príkazu 

„iptables“. Keď je paket prijatý sieťovou kartou prechádza cez bezpečnostnú politiku iptables, kde sa 

najskôr dostane do PREROUTING. V tejto bezpečnostnej politike sú vytvorené skupiny pre jednotlivé 

virtuálne stroje. Ak paket vyhovie jednému z pravidiel, resp. je adresovaný jednému z virtuálnych 

strojov pre akýkoľvek port, z akéhokoľvek zdrojového stroja, spadá do tejto bezpečnostnej politiky 

a prechádza ďalšie pravidlá, ktoré sú v danej politike nastavené. PREROUTING má v iptables hierarchii 

špeciálnu funkciu. Do tejto skupiny pravidiel paket prichádza ešte pred vstupom do samostatnej 

bezpečnostnej politiky INPUT. Ani tak nerozhoduje o tom, či bude paketu umožnené vstúpiť do systému 

alebo bude zamietnutý. Definuje skôr pravidlá, ako pozmeniť pakety prichádzajúce do systému, tak aby 

boli nasledujúcimi bezpečnostnými politikami prijaté.  

Moje nastavenie PREROUTING povoľuje komunikáciu na portoch 5900 (VNC) a 80 (http). 

Port 80 umožní doméne pripojenie k internetu a port 5900 zase možnosť uskutočniť spojenie s Android 

aplikáciou pomocou VNC. 

Bezpečnostná politika POSTROUTING je tak ako PREROUTING naplnená iba ďalšími 

bezpečnostnými politikami pre jednotlivé virtuálne domény. Ak paket pochádza z jednej z domén, 

vyhovie danému pravidlu a dostane sa do bezpečnostnej politiky, kde sú definované ďalšie pravidlá 

modifikácie paketov. V mojom prípade je len jedno pravidlo zmeny IP adresy z pôvodnej virtuálnej na 

IP adresu verejnej siete. Následne je paket predaný fyzickej vrstve, ktorá ho odošle zo stroja preč 

smerom ku svojmu príjemcovi.  

Ďalším krokom povolenie preposielanie paketov. Na to je nutné pridať do súboru 

/etc/sysctl.conf nasledujúce riadky:  

net.ipv4.ip_forward=1 

net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1   

Posledná vec je umožniť komunikáciu medzi doménov VMGuest a ďalšími prípadnými 

doménami pomocou:  

echo 0 > /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-iptables 

Bezpečnostný systém paravirtualizácie pomocou Xen je veľmi prepracovaný. Je v ňom možné 

s určitou presnosťou stanoviť bezpečnostné pravidlá, obmedzenia a povolenia. Správca takéhoto serveru 

môže napríklad povoliť len tie porty, ktoré uzná za vhodné a to bez jediného zásahu v systéme 

virtuálneho stroja. Z hľadiska bezpečnosti využíva dvojitú ochranu čo, bol jeden z dôvodov prečo som 

použil práve Xen. [9] [14] [15] 

2.2.6 VNC Server 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole VNC systém umožňuje užívateľom pripojiť 

sa a komunikovať s grafickým prostredím vzdialených počítačov. V sieti je možné prenášať aktualizácie 

obrazovky a taktiež udalosti z klávesnice alebo myši. Pre funkčnosť VNC je nutné mať na cieľovom 

počítači nainštalovaný VNC server. V mojom návrhu architektúry VMP bude VNC server zobrazovať 

webový prehliadač a preposielať jeho obrazovku na Android aplikáciu VMP klient. V mojej architektúre 

využijem jeho obrovskú výhodu a tou je nezávislosť na platforme.  
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V dnešnej dobe existuje množstvo možností výberu VNC serveru. Pri VMP architektúre som 

siahol po TightVNC, ktorého výhodou je jeho uvoľnenie pod licenciou GNU GPL (zadarmo pre osobné, 

ale aj komerčné použitie). Tento nástroj umožňuje kompletnú vzdialenú správu, cez ktorú je možné 

nielen sledovať, ale aj úplne ovládať vzdialený počítač, akoby sme pri ňom fyzicky sedeli.  

Pri konfigurácii VNC serveru som využil aj Xfce. Jedná sa o jednoduché užívateľské prostredie, 

ktoré poskytuje ľahkú použiteľnosť, systémovú nenáročnosť a jednoduchú ovládateľnosť. 

V nasledujúcom texte vysvetlím konfiguráciu VNC servera v architektúre VMP.  

Najskôr som nainštaloval potrebné balíčky tightvncserver a xfce4 s niekoľkými užitočnými 

doplnkami: 

# apt-get install xfce4 xfce4-goodies gnome-icon-theme tightvncserver 

Následne som vytvoril samostatného užívateľa vmpclient pre VNC pripojenie z dôvodu 

zaistenia bezpečnosti: 

# adduser vmpclient 

Použitie sudo je vysoko odporúčané namiesto užívateľa root priamo pre VNC server. Sudo som 

nainštaloval spustením príkazu: 

# apt-get install sudo 

Nového užívateľa vmpclient som priradil do sudo skupiny, ktorá poskytuje oprávnenia tomuto 

užívateľovi spúšťať root príkazy.   

# gpasswd -a vmpclient sudo 

Ako novovytvorený užívateľ vmpclient  som spustil VNC server a otestoval spojenie. Štart 

VNC servera je možný pomocou jednoduchého príkazu: 

$ vncserver 

Pri prvom spustení VNC servera som bol požiadaný o zadanie hesla, ktoré budú klienti používať 

na pripojenie. Rovnako je možné nastaviť view-only heslo, ktoré umožní užívateľom vidieť obraz na 

obrazovke, ale neumožní im interakciu s ním. Keďže je potrebné, aby užívatelia mohli pracovať 

s webovým prehliadačom, nie je toto heslo v prípade VMP architektúry využité. Následne som dostal 

oznámenie o čísle obrazovky pri spustení servera: 

New 'X' desktop is vnc:1 

 

Creating default startup script /home/vnc/.vnc/xstartup 

Starting applications specified in /home/vnc/.vnc/xstartup 

Log file is /home/vnc/.vnc/vnc:1.log 

V predvolenom nastavení VNC pripojenia je port nastavený na hodnotu 5901 pre prvú 

obrazovku. Druhá obrazovka by používala port 5902, atď. Port 5901 nie je použiteľný pre virtuálny stroj 

VMGuest, keďže v predchádzajúcich kapitolách som mu pridelil port 5900 a taktiež je tento port 

otvorený pre komunikáciu z vonkajšej siete s VMP architektúrou. Pre ukončenie aktuálnej inštancie 

VNC servera som použil:  

$ vncserver -kill :1 



 

Vlastný návrh Virtual Machine-based Proxy (VMP) 

 

- 35 - 

 

Pre zautomatizovanie VNC servera som sa rozhodol ho pridať do systémd. Použitie tejto služby je 

užitočné pre spustenie a zastavenie VNC servera a tiež umožňuje automatické spúšťanie po resetovaní 

systému. Systemd je deamon pre správu systému navrhnutý a vyvinutý exkluzívne pre Linux a jeho API. Na 

systémoch, ktoré systemd využívajú je to prvý proces, ktorý je spustený v user space (užívateľský priestor) 

počas bootovania (zavádzania) operačného systému. Systemd je preto koreňový proces všetkých ostatných 

procesov v user space. Vytvoril som teda súbor pre skript umožňujúci správu a konfiguráciu VNC servera: 

$ sudo nano /usr/local/bin/myvncserver 

Do tohto súboru som pridal skript s niekoľkými parametrami: 

#!/bin/bash 

PATH="$PATH:/usr/bin/" 

DISPLAY="0" 

DEPTH="16" 

GEOMETRY="1280x800" 

OPTIONS="-depth ${DEPTH} -geometry ${GEOMETRY} :${DISPLAY}" 

 

case "$1" in 

start) 

/usr/bin/vncserver ${OPTIONS} 

;; 

 

stop) 

/usr/bin/vncserver -kill :${DISPLAY} 

;; 

 

restart) 

$0 stop 

$0 start 

Skript je možné ďalej upravovať prípadne pridať ďalšie parametre. Pre architektúru VMP je 

dôležité, že vďaka použitiu skriptu sa vytvorí obrazovka 0, teda použitý port bude 5900. Súbor so 

skriptom bolo nutné previesť na spustiteľný súbor: 

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/myvncserver 

Tento skript umožňuje ľahké spúšťanie a ukončenie VNC servera pre obrazovku s číslom 0. 

Ďalším krokom bolo vytvorenie unit súboru. Ten sa používa pre popis služieb a určuje počítaču, čo má 

robiť pre spustenie, zastavenie alebo reštart služby. Pre služby VNC serveru som vytvoril service súbor: 

$ sudo nano /lib/systemd/system/myvncserver.service 

Táto služba je určená na volanie spúšťacieho skriptu uvedeného vyššie s užívateľom vmpclient 

a obsahuje tieto príkazy: 

[Unit] 

Description=Manage VNC Server  

 

[Service] 

Type=forking 

ExecStart=/usr/local/bin/myvncserver start 
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ExecStop=/usr/local/bin/myvncserver stop 

ExecReload=/usr/local/bin/myvncserver restart 

User=vnc 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

Následné príkazy povolia novú službu:  

$ sudo systemctl daemon-reload  

$ sudo systemctl enable myvncserver.service 

Nová služba bola aktivovaná a je možné ju používať pomocou príkazov:  

$ sudo systemctl start myvncserver.service 

$ sudo systemctl stop myvncserver.service 

$ sudo systemctl restart myvncserver.service 

Pre overenie funkčnosti VNC servera som z domény 0 zadal príkaz:  

# gvncviewer 192.168.0.1 

Gvncviewer umožňuje pripojiť sa k VNC serveru. IP adresa 192.168.0.1 je adresa virtuálneho 

stroja VMGuest. Najskôr som bol vyzvaný pre zadanie hesla a po jeho akceptovaný som bol úspešné 

pripojení k VNC serveru.  

Po pripojení užívateľ môže využívať internetový prehľadávač. Má taktiež možnosť spúšťať aj 

iné aplikácie, prípadne prechádzať súborový systém. Hoci užívateľ vmpclient má len obmedzené práva, 

sú tieto možnosti v rámci VMP architektúry nežiadúce. Preto je nutné obmedziť užívateľské možnosti 

po pripojení na VNC server len na úroveň internetového prehľadávania. VNC server neumožňuje 

prenášať konkrétnu aplikáciu. Pre vyriešenie tohto problému som do webového prehliadača Firefox 

nainštaloval kioskový režim pomocou modulu mKiosk. Režim kiosk umožní režim celej obrazovky 

užívateľom s obmedzenými funkciami prehliadača. Teda nie sú schopný využívať počítač na iné účely 

ako internetové prehľadávanie. Nastavenie modulu mKiosk som upravil tak, že užívateľ je schopný 

zadať adresu webovej stránky, používať tlačidla dopredu a späť, vyhľadávať text na stránke alebo použiť 

ikonu domovskej stránky, ktorá je nastavená na populárny vyhľadávač Google. Pre opustenie režimu 

kiosk, prípadne na jeho úpravu, je nutné zadať heslo. 

Pre automatické spustenie prehliadača Firefox pri štarte VNC servera som upravil skript 

v súbore /usr/local/bin/myvncserver. Do časti určujúcej parametre pri štarte VNC servera som pridal:  

DISPLAY=:{DISPLAY} firefox 

Prehliadač Firefox sa teda pri štarte VNC servera spustí na obrazovke s číslom 0 v kiosk režime. 

V tomto režime nie je užívateľ nejak obmedzovaný pri bežnom internetovom prehľadávaní. Možnosti 

prehliadača Firefox v kiosk režime sú zobrazené na Obrázku 2.9.   

 

Obrázok 2.9: Možnosti uživateľa v kiosk režime vo VMP architektúre 
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V tomto momente je VMP architektúra priprávaná na pripojenie užívateľa z mobilného telefónu 

s využitým aplikácie VMP klient. [9] [16] 

2.2.7 Možnosti pridania ďalších virtuálnych strojov 

V súčasnom štádiu VMP architektúry je možné obsluhovať iba jedného klienta s použitím portu 

5900. V prípade reálneho nasadenia je však nevyhnutné mať pripravenú architektúru, ktorú je možno 

rozširovať. Cieľom je dosiahnuť, aby každý pripojený klient mal pridelený vlastný virtuálny stroj 

a webové prehľadávanie jednotlivých užívateľov bolo izolované. Tým sa zaistí, že nedôjde k odhaleniu 

citlivých dát užívateľov, ako sú napríklad prihlasovacie údaje. V tejto podkapitole priblížim možnosti 

rozšírenia VMP architektúry o ďalší virtuálny stroj VMPClient.  

Jednotlivé virtuálne stroje môžu využívať rôzne distribúcie operačného systému Linux. 

Virtuálny stroj VMPClient bude využívať operačný systém Ubuntu, ktorý sa zakladá na linuxovom jadre 

a je od základu navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko zavírenia alebo 

iného narušenia počítača. Tento virtuálny stroj má pridelený port 5901, pomocou ktorého možno 

dosiahnuť VMP architektúru z internetu. Pre vytvorenie virtuálneho stroja VMPClient som použil 

skript:   

xen-create-image  

--hostname=VMPClient \ 

--memory=2048mb \ 

--vcpus=1 \ 

--bridge=xenbr0 \ 

--ip=192.168.0.2 \ 

--netmask=255.255.255.0 \ 

--gateway=192.168.0.128 \ 

--nameserver=158.196.149.9 \ 

--dist=trusty \ 

--install-method=debootstrap \ 

--mirror=http://archive.ubuntu.com/ubuntu/  

Tento nový virtuálny stroj ma pridelenú IP adresu 192.168.0.2, ktorá je najmenšia voľná adresa 

z rozsahu IP adries virtuálneho prepínača popísaného v predchádzajúcich kapitolách. Parameter dist 

definuje distribúciu operačného systému. V mojom prípade som použil trusky. Jedná sa o kódové 

označeniu operačného systému Ubuntu 14.04. Pri tvorbe ďalších virtuálnych strojov je možné použiť 

rôzne distribúcie operačného systému Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, openSuse apod. Parameter 

mirror určuje webovú adresu, odkiaľ je automaticky stiahnutý operačný systém.  

Po úspešnom nainštalovaní operačného systému je potrebné pridať do parameteru vif 

v konfigurácii virtuálneho stroje VMPClient skript: 

script=vif-nat  

Tento skript zabezpečí preklad adries pre hostiteľskú doménu VMPClient. Poslednou vecou 

z pohľadu sieťového nastavenia virtuálneho stroja zostáva upraviť pravidlá iptables skriptom: 

iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.196.109.179/32 -p tcp -m tcp --dport 5901 -j 

DNAT --to-destination 192.168.0.2:5901 
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iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.196.109.179/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -j 

DNAT --to-destination 192.168.0.2:80 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.2/32 -o xenbr0 -j MASQUERADE 

Tieto riadky konfiguračného skriptu umožnia, aby sa prichádzajúce pakety pre virtuálny stroj 

VMPClient dostali z virtuálneho rozhrania na Xen prepínači na rozhranie virtuálneho stroja VMPClient. 

Jedná sa o webovú sieťovú prevádzku nevyhnutnú pre internetové prehľadávanie a taktiež sieťovú 

prevádzku cielenú na port 5901. Táto komunikácia je inicializovaná klientom architektúry VMP.  

V tomto bode konfigurácie je potrebné virtuálny stroj VMPClient doplniť o VNC server. Postup 

zavedenia VNC servera je opísaný v predchádzajúcej podkapitole. Taktiež tento VNC server bude 

poskytovať svojim klientom iba prehľadávač v kiosk režime.  [9] [14] 
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3 Vývoj Android aplikácie VMP klient 

Aplikácia určená pre platformu Android umožňuje webové prehliadanie s využitým VMP 

architektúry. Táto aplikácia slúži ako klient v technológii VNC z čoho vychádza jej názov VMP klient. 

Užívateľ môže uskutočňovať webové prehľadávanie s využitým VNC a je mu prenášaná vzdialená 

plocha prehliadača na virtuálnom serveri. Tento prístup by mal viesť k zníženiu sieťového prevádzky a 

taktiež k zníženiu zaťaženia procesoru smartphonu.  

Na vývoj aplikácie som použil vývojové prostredie Android Studio. Donedávna bolo základným 

doporučeným spôsobom vývoja Android aplikácii prostredie Eclipse s pluginom Android Developer 

Tools. Eclipse však spôsoboval množstvo problémov ako komplikovanú inštaláciu, pomalé IDE apod. 

Google avšak prišiel s vývojovým prostredím Android Studio. Je to spoločné dielo spoločnosti Google 

a JetBrains. Hoci väčšina produktov od JetBrains sú platené komerčné nástroje, Android Studio je 

zadarmo. Toto štúdio je postavené nad Community verziou prostredia IntelliJIDEA. Vďaka tomu 

získava všetky vymoženosti práce s kódom (navigácia v kóde, našepkávanie, refaktoring, analýza 

kódu...), v ktorých je IDEA špička v obore. Android Studio je spojené s budovacím nástrojom Grandle. 

Súčasťou Android Studia sú emulátory pre rôzne zariadenia ako Nexus S, Nexus One alebo Galaxy 

Nexus. Ďalej je tu niekoľko nepomenovaných zariadení s rôznym rozlíšením. Emulátory sú spoľahlivé, 

ale majú jeden nedostatok. Sú pomalé aj na výkonnom počítači. Pre testovanie som uprednostnil použitie 

vlastného telefónu s operačným systémom Android. [17] 

3.1 LibVNC 

Pre vývoj VNC aplikácie som siahol po knižnici LibVNC, ktorá poskytuje funkcie a procedúry 

pre prácu s VNC. Jedná sa o knižnicu LibVNC, ktorá je voľne dostupná na internete. Táto knižnica je 

dodávaná v dvoch verziách a to LibVNCServer pre vývoj VNC serveru and LibVNCClient pre vývoj 

VNC klienta. Obe sú multiplatformné knižnice jazyka C, ktoré umožňujú ľahkú implementáciu VNC 

servera alebo funkciu VNC klienta v aplikáciách. Obe knižnice sú pod GPL licenciou a môžu byť 

použité na mnohých rôznych operačných systémoch. Na tvorbu aplikácie som použil, ako už je zrejmé, 

knižnicu LibVNCClient.  

LibVNC implementuje komunikačný protokol RFB a pridáva ďalšie funkcie s cieľom uľahčiť 

prácu s týmto protokolom. LibVNC je zodpovedný za kódovanie a dekódovanie dát rovnako ako za ich 

kompresiu pri odosielaní. Za pomoci knižnice GNUTLS implementuje bezpečnostný protokol pre 

šifrovanie komunikácie cez SSL. LibVNC používa VNC štandard, ktorý je kompatibilný s takmer 

všetkými programami, ktoré ho používajú.  

Knižnica podporuje všetky známe kódovania obrazu, ktoré používajú VNC servery. Pre 

architektúru VMP je najzaujímavejšia voľba ZRLE alebo Tight, pretože vynikajú vďaka veľkému 

výkonu spracovania dát a malej veľkosti odosielaných dát. Obe kódovania používajú knižnicu zlib na 

kompresiu pixeloch dát.  

Tight však umožňuje predspracovanie obrazových dát, čím prispieva k zníženiu prenosu dát. 

Pre spracovanie obrazu používa knižnicu LibJPEG, prípadne LibJPEG-Turbo (zlepšená verzia 

LibJPEG). Tight kódovanie je vhodné aj pre slabé sieťové prostredie, keďže prináša nízku spotrebu dát. 
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V oblasti odosielaní obrazových dát má taktiež vynikajúci výkon, čo je pri VNC nutnosť v prípade 

neustáleho aktualizovania obrazu. Toto kódovanie však môže viesť k zníženiu kvality obrazu.  

ZRLE je kódovanie taktiež vhodné pre pomalé sieťové prostredie a prináša bezstratový prenos 

obrazu za cenu väčšieho množstva prenesených dát. Taktiež je kódovanie ZRLE pomalšie v porovnaní 

s Tight kódovaním. Vzhľadom na to, že cielom VMP architektúry je optimalizácia sieťovej prevádzky, 

použil som kódovanie Tight.    

Pre nasadenie knižnice LibVNC na Androide bolo potrebné skompilovať ďalšie knižnice, ktoré 

sú používane touto knižnicou. Pre ich skompilovanie je nevyhnutné použiť Android NDK (Native 

development kit), pretože všetky sú písane v C/C++. Pri kompilácii boli použité nasledovné knižnice: 

 Libnettle 

 Libhogweed 

 Libgmp 

 Libtasn 

 Libgntuls 

 Libgctypt 

 Libjpeg 

Z rôznych možností, ktoré knižnica LibVNC ponúka som využil hlavne LibVNCClient pre 

riadenie komunikačného protokolu, Libjpeg pre optimalizáciu kódovania obrazových dát a GNUTLS 

pre šifrovanie dát pomocou SSL. [18] 

3.2 SlidingMenu 

SlidingMenu je Open Source Android knižnica, ktorá umožňuje vývojárom ľahko vytvárať 

aplikácie s posuvnými ponukami podobné tým, ktoré používajú populárne aplikácie ako Google+, 

YouTube a Facebook. Všetky tieto aplikácie určujú súčasný  a budúci trend v dizajne Android aplikácii.  

Táto knižnica je ľahko integrovateľná do existujúcich Android projektov ako samostatný modul. 

Pri použití tejto knižnice som modifikoval rad parametrov. Ponuka sa zobrazuje z ľavej strany. 

Zobrazenie ponuky však zabralo takmer celú obrazovku a odstránilo možnosť interakcie s obrazom. Pre 

zníženie okraja ponuky bolo potrebné upraviť konštantu, ktorá označovala okraj v triede 

CustomViewBehind v tejto knižnici a zmenšiť jej hodnôt. Túto ponuku je možné vyvolať až po 

úspešnom pripojení na VNC server. Poskytuje ukončenie spojenia, centrovanie obrazu a vyvolanie 

klávesnice s možnosťou odoslanie textu. Prináša teda možnosť kontroly a odosielania udalostí do 

obrazu. [19] 

3.3 JNI - NDK  

Vývoj na platformu Android môže byť rôzny. Najčastejšie sa používa jazyk Java spoločne 

s XML a balíčkom vývojových nástrojov tzv. SDK (software development kit). Ďalšou možnosťou je 

Android NDK (native development kit), čo je balík pre vývoj v jazyku C/C++. Keďže knižnica LibVNC 

je písaná v jazyku C, musel som siahnuť po Android NDK. Tento nástroj umožňuje pomocou rozhrania 

JNI (Java native interface) vkladať do aplikácie komponenty programované v natívnom jazyku OS 

(C/C++). NDK poskytuje hlavičky a knižnice na tvorbu pôvodných procesov, spracovávanie 
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užívateľských vstupov, používanie hardvérových senzorov a je možné taktiež ho využiť pre zvýšenie 

výkonu niektorých častí aplikácie. 

Projekt sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje kód napísaný v jazyku Java a stará sa 

o rozhranie GUI (Graphics User Interface). Druhá časť sa skladá z kódu vyvinutého v jazyku C/C++ 

a táto časť zabezpečuje spojenie so serverom a taktiež vykresľovanie obrazu. Veľmi dôležitá je správna 

súbežnosť medzi jazykom Java a C/C++. Program preto obsahuje dve vlákna pričom ich synchronizácia 

je zásadná pre správne fungovanie. Jedno vlákno patriace do Android GUI má na starosti interakciu 

s užívateľom. Druhé vlákno, založené na C++ kóde, sa vytvorí na začiatku spojenia so serverom.  

Aplikácia prináša aj dôležité obmedzenia: 

 Využitie pamäte – pamäť, ktorá je vyhradená a umožňuje zvládnuť spracovanie C/C++ vo 

virtuálnom stroji Dalvík (JVM) je obmedzená. 

 Výkon – problém v nerovnomernej rýchlosti spracovania. Natívna časť je rýchlejšia 

v porovnaní s Java častou. Z toho dôvodu musí natívne vlákno počkať až Java dokončí svoje 

vykonávanie pred pokračovaním.  

 Súbežnosť – vyvolania Javy, ktoré sú vytvorená z jazyka C/C++, sa nachádzajú v inom 

vlákne vyvolanie a vytvárajú sa v každom samostatnom vyvolaní. To spôsobuje prerušenie 

lineárnej prevádzky Java časti, napríklad pri upozornení na zmenu obrazovky.   

Natívna časť má tiež pridelené vykonať jednu z najdôležitejších úloh a tou je spracovanie 

obrazových bodov. Keď server odošle oznámenie, že existujú zmeny v obrazovke, aplikácia 

zhromažďuje tieto informácie. Potom sú predané Jave, ktorá je zodpovedná za ich reprezentáciu. 

Informácie o snímke, ktoré sú uložené vo framebuffer RFB sú zhromažďované ako ukazovateľ 

na typ uint8_t (uint8_t *) a natívna časť je zodpovedná za ich spracovanie, pretože ako je spomenuté 

neskôr, je to náročný proces a C ++ poskytuje viac optimálneho výkonu.  

Pre vysvetlenie procesu vykresľovania je nutné spomenúť dve veci: 

 Veľkosť vektoru – je pomerne veľká pretože sa počíta podľa vzorca výška * šírka * 

BytesPerPixel (bajty na pixel, skratka bpp). Za predpokladu, že počítač používa obrazovku 

FullHD (1920x1080) a maximálnu kvalitu obrazovky 4 bpp potom 

1920*1080*4 = 8294400. 

Nájdeme teda vektor s 8 294 400 pozíciami. 

 Cesta vektoru (vector path) – aj keď reprezentácia informácii je lineárny vektor v skutočnosti 

sa cesta vektoru realizuje ako dvojrozmerný vektor. Takže prechod z jedného radu do 

druhého by bol šírka * bpp. [20] 

3.4 Canvas 

Android poskytuje niekoľko možností na zobrazenie statických alebo dynamicky sa meniacich 

grafických prvkov. Vykresľovanie grafických objektov prostredníctvom objektu View je jednoduchšie, 

no menej flexibilné. Využíva sa v prípade, ak sa nakreslené grafické prvky aktualizujú zriedkavo, 

prípadne vôbec. Vykresľovanie s využitím objektu Canvas je zložitejšie, no oveľa flexibilnejšie a 

výkonnejšie. Dá sa využiť aj na častú aktualizáciu grafických prvkov. 
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Obraz sa skladá z jednotlivých vrstiev, ktoré môžu byť rôzneho typu. Každá vrstva obrazu má 

nastaviteľnú svoju priehľadnosť a masku, ktorá môže byť zapnutá alebo vypnutá. Každá vrstva je tiež 

aplikovateľná na bitmapu. Aby sme získali výsledný obraz ako jedinú bitmapu, postupne aplikujeme 

všetky vrstvy v danom poradí na prázdnu cieľovú bitmapu. Na konci procesu bude táto bitmapa 

obsahovať výsledný obraz. Na účely vykreslenia má obraz ďalej vo vlastnej réžii bitmapu reprezentujúci 

masku výberu. Teda dočasnú bitmapu zvanú Canvas (plátno), na ktorú sa aplikujú jednotlivé nástroje a 

dočasnú rastrovou vrstvu, ktorá počas kreslenia zastupuje vybranú vrstvu. 

V aplikácii som použil Canvas s dvoma metódami pre vykresľovanie bitmapy: 

drawBitmap (int [] colors, int offset, int stride, int x, int y, int width, int 

height, boolean hasAlpha, Paint paint) 

Pomocou tejto metódy je možné vykresliť bitmapu z informácii o pixelov uložených vo farbách, 

ktoré sa používajú na reprezentáciu obrazových dát pri zmene: 

drawBitmap (Bitmap bitmap, Rect src, RectF dst, Paint paint) 

Prostredníctvom tejto metódy sa vykresľuje bitmapa z parametru bitmap, ktorý bol už 

vytvorený.  

Každá z vyššie uvedených metód sa používa v dvoch rôznych situáciách. V niektorých 

prípadoch je nutné použiť obe pre optimalizáciu vykresľovania. Aplikácia sa musí zaoberať dvoma 

stavmi: 

 Normálny stav – nastane pri aktualizácii obrazu a potrvá tak dlho kým nedôjde zo strany 

užívateľa k posunutiu alebo priblíženiu obrazovky. V tomto stave je obraz reprezentovaný ako 

vektor pixelov.  

 Stav keď užívateľ posunie obrazovku alebo priblíži – v tomto prípade je nutné vytvoriť 

bitmapu aktuálnej snímky, inak by nastal problém s výkonom a to z dvoch dôvodov:  

 Ak by sme použili na reprezentáciu obrazu informácie o pixeloch, pri každom posunutí 

obrazovky by tento prístup spôsobil opätovné prekresľovanie obrazovky. To by malo za 

následok spomalenie pohybu alebo priblíženia.  

 Neustále prekresľovanie obrazu pri posune užívateľa po obrazovke by taktiež spôsobilo 

väčšie zaťaženie procesora.  

Ďalším bodom pre optimalizáciu je vytváranie a ničenie bitmapy, pretože tvorba bitmapy je 

zdĺhavý proces, ktorý spotrebúva množstvo zdrojov. Body v ktorých sú zničené bipmapy alebo 

označené na zničenie sú nasledovné: 

 Užívateľ klikne na obrazovku – v tomto momente sa očakáva, že sa užívateľ pokúsi 

komunikovať so serverom a preto je potrebné zničiť aktuálnu bitmapu a udržiavať obrazovku 

aktualizovanú po celú dobu.  

 Užívateľ ukončí pohyb po obrazovke po dobu najmenej pol sekundy – v tomto prípade je 

vhodné zničiť aktuálny obraz pre získanie aktualizácie obrazovky zo serveru. Interval pol 

sekundy je zvolený preto, aby nedošlo k prerušeniu pohybu užívateľa. Bitmapa je zničená až 

v okamihu, keď sa prst už nedotýka obrazovky.  
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Okrem toho optimalizácia vytvárania a ničenia bitmapy znižuje zaťaženie procesoru. 

[21] 

3.5 SQLite 

SQLite je relatívne malá knižnica, ktorá implementuje kompletný relačný databázový systém. 

Nejedná sa však o klasickú klient - server databázu tak, ako ju poznáme z projektov MySQL 

a PostgreSQL. Naopak, je tu databáza uložená v súbore a predpokladá sa, že k dátam pristupuje softvér, 

ktorý beží na rovnakom počítači alebo serveri, na ktorom sú uložené dáta. 

Výhodou SQLite je veľká jednoduchosť použitia, malá veľkosť databázy v súbore, väčšinou 

nulová potreba akejkoľvek konfigurácie, nulová cena a iste aj public domain licencie. Za hlavnú 

nevýhodu považujem nízky výkon, ktorý sa prejaví hlavne pri zápise väčšieho množstva dát.  

SQLite som použil len na zapísanie základných konfiguračných informácii potrebných na 

pripojenie k VMP architektúre, čiže jej nevýhoda ma nebude obmedzovať. Databáza je vytvorená 

a použitá v triede SQLConnection. V tejto triede je databáza vytvorená pomocou jednej tabuľky, ktorá 

obsahuje nasledujúce polia: 

 Name – pole v ktorom je názov pripojenia a slúži aj ako jedinečný identifikátor pri editácii 

konfigurácie.  

 IPAddress – obsahuje IP adresu spojenia 

 Port – port pripojenia 

 Password – heslo pre pripojenie ku serveru. Z technických dôvodov je uložené bez 

akéhokoľvek typu šifrovania. V prvých pokusoch som využil hešovací algoritmus 

MD5.Kedže nebolo možné porovnať kľuč serveru s týmto kódovaním rozhodol som sa ho 

odstrániť. Aktuálne ukladanie hesla nie je dostatočné, ale je to jediný spôsob ako odovzdať 

heslo serveru 

 QualityFormat – ukladá kvalitu obrazovky [22] 

3.6 Diagram tried 

Táto časť je zameraná na vysvetlenie UML diagramov a fungovanie kódu. Je rozdelená na dve 

podsekcie. Prvá časť vysvetľuje kód napísaný v jazyku Java a druhá časť je pre vysvetlenie kódu 

napísaného v C/C++. 

3.6.1 Java 

Ako prvé popíšem hlavné aktivity v rámci programu. MainActivity je základnou aktivitou 

programu. Stará sa o volania ostatných aktivít, ako je napríklad editácia spojenia a taktiež ma na starosti 

nadviazanie a údržbu spojenia.  Diagram hlavnej aktivity MainActivity je zobrazený v Prílohe A na 

Obrázku A.1. 

Aktivita Edition je zodpovedná za modifikáciu konfiguračných údajov nevyhnutných pre 

uskutočnenie spojenia. Jednotlivé polia sa kontrolujú pre overenie vložených informácii a ak sú správne, 

je nimi aktualizovaná prepojená databáza. 
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ConfigurationMenu vytvára menu nastavenia. Rovnako ako predchádzajúce triedy je taktiež 

volaná z MainActivity. V prípade, že užívateľ zmení konfiguráciu, trieda ConfigurationMenu volá 

singleton a odovzdá hodnoty, ktoré boli zmenené.  

Configuration je singleton, ktorý je zodpovedný za prístup k súboru predvolieb. MainActivity 

v metóde onCreate volá túto triedu pre vytvorenie inštancie a načítava dáta zo súboru predvolieb. Trieda 

Configuration je volaná z ConfigurationMenu v prípade, ak sa užívateľ rozhodne zmeniť niečo 

v nastavení aplikácie.  

Trieda zodpovedná za prístup k databáze (SQLite) je trieda SQLConnection. Je volaná 

z rôznych aktivít ako napríklad z Edition. Táto trieda obsahuje metódy na úpravu parametrov pripojenia 

k proxy serveru uložených v SQLite databáze alebo volanie listu uložených pripojení. Táto trieda 

obsahuje metódu newSQLConnection, ktorá je určená na pridávanie nových spojení s VMP 

architektúrou. Taktiež vytvára pri spustení aplikácie dva konfiguračné záznamy v SQLite databáze pre 

pripojenie užívateľov na pripravené virtuálne stroje VMP architektúry. VMPConnection slúži pre 

prenos informácii potrebných pre vytvorenie spojenia s VNC serverom. Tieto triedy starajúce sa 

o komunikáciu s SQLite sú zobrazené v Prílohe A na Obrázku A.2.  

Adapter je trieda, ktorá slúži na konfiguráciu každého prvku v zozname dostupných VMP 

pripojení.  

Trieda FragmentList je určená ku zobrazovaniu uložených VMP pripojení. Tieto pripojenia si 

načíta z SQLite databázy. Trieda SlideMenu slúži pre vytvorenie postrannej ponuky a je volaná 

z aktivity Canvas. Diagram týchto tried je v Prílohe A na Obrázku A.3. 

Aktivita Canvas je vyhradená pre zachytenie všetkých udalostí, ku ktorým dochádza na strane 

klienta. Stará sa taktiež o zobrazenie pracovnej obrazovky a na komunikáciu s natívnou časťou. 

Vykresľovanie obrazovky je podporované triedou CanvasView.  

Interakcia s natívnou časťou je zabezpečená triedou VncBridgeJNI. Komunikácia medzi 

VncBridgeJNI a Canvas aktivitou je vykonávaná pomocou vzoru observer. Diagram zobrazujúci 

vykresľovanie pomocou Canvas je v Prílohe A na Obrázku A.4. 

Canvas má na starosti vykresľovanie obrazu v triede CanvasView. Pre lepší zobrazenie 

plynulosti užívateľského pohybu po obrazovke sa používa pomocná bitmapa. Táto pomocná bitmapa je 

vytvorená a inicializovaná s aktuálnou hodnou obrazovky, keď sa program prepne do režimu pohybu 

(drag mode). V prípade, že sa užívateľ pohybuje cez obrazovku (drag mode), sa canvas metóda OnDraw 

postará o zobrazenie pomocnej bitmapy.  

if (!drag){ 

canvas.drawBitmap (data, offset , stride, x, y, width, height, false, null); 

} 

Else { 

canvas.drawBitmap (bitmap, bitmapRect, bitmapRect, null); 

} 

Keď užívateľ ukončí pohyb, je vytvorený časovač v separátnom vlákne a po dobu pol sekundy 

nie je obraz zničený. Aktualizácia obrazu prichádza z natívneho kódu. Ak príde notifikácia z C++, že 

bol obraz zmenený je Canvas invalidovaný a prekreslený.  
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Ak aktivita Canvas zaregistruje udalosť rolovania (scroll event), zavolá sa metóda doScroll. 

Táto metóda počíta, o koľko pixelov bol vykonaný pohyb v osiach X a Y. Taktiež si overuje, že pohyb 

sa neuskutoční mimo obrazovku serveru. Akonáhle sa vypočíta canvas metóda scrollTo je obraz 

modifikovaný.  

if (moveX != 0 | | moveY != 0 ){ 

realX = realX + (int)moveX; 

realY = realY + (int)moveY 

canvas.scrollTo((int) (realX ∗ scaleFactor),(int)  

(realY ∗ scaleFactor)); } 

 

Ak canvas detekuje udalosť priblíženia (zoom) začne s prepočítaním mierky a to v závislosti na 

tom či sa jednalo o priblíženie alebo vzdialenie volá sa Canvas metóda scrollTo alebo doScroll.  

if (isDo){ 

if (factor > 1){ 

int moveX = (int)(x∗ scaleFactor); 

int moveY = (int)(y∗ scaleFactor); 

if (x < 0){ 

moveX = 0; 

y = 0;  

} 

if (y < 0){ 

moveY = 0; 

y = 0; 

} 

realX = (int)x; 

realY = (int)y; 

canvas.scrollTo(moveX , moveY); 

} elseif (factor <1){ 

int auxX = 0; 

int auxY = 0; 

if (x ∗ scaleFactor > canvas.getRealWidth()){ 

auxX = −100; 

} else { 

auxX = −10; 

} 

if (y ∗ scaleFactor > canvas.getRealHeight()){ 

auxY = −100; 

} else { 

auxY = −10; 

} 

doScroll(auxX, auxY); 

} 

} 

VncBridgeJNI je trieda, ktorá poskytuje metódy pre komunikáciu s natívnou časťou. Je schopná 

volať metódy ako iniConnect, mouseEvent, keyEvent apod a umožňuje tým nadviazať komunikáciu 
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z Java časti do C/C++ časti. Oznámenia prichádzajú z natívneho kódu cez JNIModel rozhranie. Diagram 

zobrazujúci triedy určené pre komunikáciu s natívnou častou sú zobrazené v Prílohe A na Obrázku A.5.  

3.6.2 C/C++ 

Táto časť sa venuje popisu kódu písaného v C/C++. Trieda VncBridgeJNI, ktorá je umiestnená 

v Java časti, uskutočňuje volanie natívnej časti prostredníctvom funkcií implementovaných v súbore 

JavaBridge.cpp. Tento súbor nie je zobrazený v diagrame tried, pretože sa nejedná o triedu. Jeho 

funkciou je vykonávať volania do triedy VNC, teda pôsobí ako most z Java časti do C/C++ časti.  

Pri inicializácii natívnej časti je vytvorená trieda VNC a pozorovateľ (observer) sa pridáva do 

triedy ClientSceen. Ten zabezpečí predávanie oznámení Java časti. V časti VNC konštruktoru sú 

vytvorené triedy ClientScreen a ClientConnectionRFB. Odkaz na triedu ClientScreen je predaný triede 

HandlerRFB tak, aby mohli spolu komunikovať. VNC prenáša všetky požiadavky, ktoré pochádzajú 

z JavaBridge do ClientConnectionRFB.  

Trieda ClientConnectionRFB (Príloha A - Obrázok A.6) je zodpovedná za riadenie spojenia 

medzi klientom a serverom pomocou RFB. Ak chceme nadviazať spojenie je potrebné inicializovať 

štruktúru rfbClient, teda inicializovať najskôr IP adresu, port, kvalitu obrazu a pod. Dôležitým bodom 

inicializácie je indikovať, ktoré funkcie majú byť volené, keď server pošle notifikáciu. O tento bod sa 

stará trieda HandlerRFB a to takým spôsobom, že pri aktualizácii obrazu oznámi, že musí byť volaná 

metóda updateScreen: 

clientRFB = rfbGetClient(bitsPerSample, samplesPerPixel, bytesPerPixel); 

clientRFB−>serverPort = port; 

clientRFB->serverHost = host; 

HandlerRFB::setPass(pass); 

clientRFB−>GetPassword = HandlerRFB::getPass; 

clientRFB−>appData.qualityLevel = picture_quality; 

clientRFB−>appData.compressLevel = compress; 

clientRFB−>appData.useRemoteCursor = hide_mouse ; 

clientRFB−>MallocFrameBuffer=HandlerRFB::iniFrameBuffer; 

clientRFB−>canHandleNewFBSize = TRUE; 

clientRFB−>GotFrameBufferUpdate=HandlerRFB::updateScreen; 

clientRFB−>FinishedFrameBufferUpdate=HandlerRFB::finishUpdate; 

clientRFB−>listenPort = LISTEN_PORT_OFFSET; 

 

Akonáhle je inicializácia dokončená je vytvorené pripojenie: 

if(!rfbInitClient(clientRFB, 0, NULL)) { 

errorconnect = NoServerFound; 

if (DEBUG) 

LOGE(”No serverfound”); 

clientRFB = NULL; 

} 

elseif (!clientRFB−>frameBuffer){ 

if (DEBUG) 

LOGE(”No Frame Found”); 

errorconnect = NoFrameFound; 
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cleanRfb(); 

} 

V prípade, že nedošlo k žiadnym chybám je vytvorené vlákno pre spracovanie RFB udalostí. 

Toto vlákno je nekonečný cyklus, ktorý čaká na správy prichádzajúce zo servera: 

while (!aux_this−>stop_connection) { 

mes=WaitForMessage(aux_this−>clientRFB, timeWait); 

if (mes<0){ 

aux_this−>stop_connection = true; 

serverOut = true; 

} 

if (mes ){ 

if (!HandleRFBServerMessage(aux_this−>clientRFB)) { 

aux_this −>stop_connection = true; 

serverOut = true; 

} } } 

Premenná aux_this je ukazovateľ na ClientConnectionRFB. V prípade, ak spojenie nie je 

presušené, čaká funkcia WaitForMessge, kým neprídu správy zo strany servera. Nasledovne funkcia 

HandlerRFBServerMessage má za úlohu zistiť, aká správa prišla a v závislosti od toho volá konkrétnu 

funkciu.  

Funkcie SendPointerEvent a SendKeyEvent sa používajú na zaslanie stlačenia myši alebo 

klávesnice. Pre odoslanie udalosti stlačenia je nutné transformovať kód klávesy, ktorý pochádza z Java 

časti. Tým pádom je server schopný správne interpretovať konkrétne stlačenie myši alebo klávesnice. 

Kód, ktorý sa stará o túto činnosť vyzerá nasledovne: 

boolClientConnectionRFB::sendKeyEvent(int key, bool down) { 

rfbKeySym rfbKey = transformToRfbKey(key); 

if (rfbKey != 0 ){ 

SendKeyEvent(clientRFB, rfbKey, down); 

} }  

Trieda HandlerRFB (Príloha A - Obrázok A.6) je kompletne statická trieda. Dôvodom je, že 

knižnica LibVNC je písaná v jazyku C a samotné udalosti sú ukazovatele na funkcie. Ak by neboli 

použité statické metódy potom by bol použitý v jazyku C++ implicitne parameter „this“, čo je v podstate 

odkaz na samotnú triedu. Na druhú stranu jazyk C nie je objektovo orientovaný teda parameter „this“ 

neexistuje pri volaniach. Pri deklarovaní statickej metódy tento parameter zmizne. Metódy triedy 

HandlerRFB v podstate slúžia na presmerovanie volaní funkcie ClientScreen, teda bolo nutné predať 

referenciu hneď na začiatku.  

Metóda ClientServer (Príloha A - Obrázok A.6) je zodpovedná za spracovanie aktualizácii 

obrazovky a taktiež za predanie všetkých zmien Java časti. To zabezpečuje komunikácia cez triedu 

ObservableJNI dedením jej metód.  

Metóda iniScreen inicializuje všetky hodnoty obrazovky a predáva ich Java časti.  

int ClientScreen::iniScreen(const int width ,const int height, const int 

bitsPerPixel) { 

if (DEBUG) 

LOGE(” JNI iniFrameBuffer”); 
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this−>width=width; 

this−>height=height; 

// prevod z bitov do bajtov 

this−>bytesPerPixel=bitsPerPixel / 8; 

this−>depth = bitsPerPixel; 

// výpočet vyrovnávacej pamäte 

this−>size = this−>height ∗ this−>width ∗ this−>bytesPerPixel; 

if (DEBUG) 

LOGE(”FIN JNI iniFrameBuffer”); 

notifyIniFrame(this−>width, 

this−>height, 

this−>bytesPerPixel, 

this−>depth); 

return size; 

} 

 

Pre vyvolanie metód Java s cieľom oznámiť zmeny, je potrebné ich umiestniť do aktuálneho 

vykonávacieho prostredia, teda do vlákna. Za týmto účelom sa používa metóda getEnviroment. Táto 

metóda skontroluje, či premenná env typu JNIEnv * smeruje k aktuálnemu vláknu, ak tomu tak nie je, 

je umiestnená do neho. 

void ObservableJNI::getEnviroment() { 

int getEnv = vm−>GetEnv((void ∗∗)&env ,JNI_VERSION_1.6); 

if (getEnv == JNI_EDETACHED){ 

vm−>AttachCurrentThread(&env, NULL); 

} 

} 

Metóda updateScreen z triedy ClientScreen (Príloha A - Obrázok A.6) je zodpovedná za 

aktualizáciu časti obrazu. Časť, ktorá má byť aktualizovaná, je indikovaná pomocou parametrov x, y, w 

a h, kde w je šírka a h je výška uvedenej časti.  

void ClientScreen::updateScreen(uint8_t∗frameBuffer, const int x, const int y, 

const int w, const int h){ 

if (DEBUG) 

LOGE(”JNI Update”); 

int pixel; 

int pos; 

int pos_col; 

int pos_array; 

getBitmapData(); 

jint∗info = getArrayElements(); 

int real_i, real j; 

for (int i = 0; i < w; i++){ 

real_i = i + x; 

pos_col = (real_i ∗ bytesPerPixel); 

for (int j = 0; j < h; j++){ 

real_j = j + y; 

pos = ((bytesPerPixel ∗  width) ∗ real_j) + pos_col; 
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memcpy(&pixel, &frameBuffer[pos], bytesPerPixel); 

pos_array = (width ∗ real_j) + real_i; 

info[pos_array] = pixel; 

} 

} 

if (DEBUG) 

LOGE(”JNI notify reDraw”); 

setArrayElements(info); 

} 

  

To čo umožňuje tejto metóde pokryť časť, ktorá bola zmenená, sú dva cykly. Reálne premenné 

i a j sú aktuálne polohy časti obrazu. Keďže obraz je znázornený v jednorozmernej vyrovnávacej 

pamäti, je nutné vypočítať posun, ktorý sa získa pomocou: 

pos = ((bytesPerPixel)(width))(real_j) + ((real_i)(bytesPerPixel)) 

Akonáhle budeme mat nakopírovanú pozíciu pixelov s memcpy tak budú uložené do info. 

Bitmapa info je bitmaptový odkaz na Java časť, ku ktorej sa dostaneme cez metódy getBitmapData 

a getArrayElements. Takže pri úprave prvkov bitmapy v C budú upravené aj v Java. Jedinou vecou ktorá 

zostava na dokončenie je aktualizácia informácii prostredníctvom metódy setArrayElements. [23] [24] 

3.7 Aplikácia VMP klient 

Ako už bolo spomenuté aplikácia VMP klient zabezpečuje komunikáciu s VMP architektúrou, 

čím umožňuje užívateľovi internetové prehľadávanie. Túto aplikáciu je možné využiť na mobilných 

telefónoch s operačným systémom Android s verziu 4.0 a vyššie. Dizajn aplikácie po spustení je 

znázornený na Obrázku 3.1.  

 

Obrázok 3.1: Úvodná obrazovka aplikácie VMP klient 

Na úvodnej obrazovke je výpis uložených pripojení k VMP architektúre so znázorneným 

názvom, IP adresou a portom. Po kliknutí na konkrétne pripojenie sa zobrazí ponuka zobrazená na 

Obrázku 3.2. Prvou možnosťou je Connection, teda pripojenie ku proxy serveru s aktuálne zvolenou 

konfiguráciou. Priame pripojenie je možné dosiahnuť stlačením obrázku znázorňujúci pripojenie 

v úvodnej obrazovke.  
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Obrázok 3.2: Menu možností pripojenia 

Voľba Info zobrazuje aktuálne nastavanie konfigurácie pre VMP architektúru. Zobrazuje IP 

adresu, port a kvalitu obrazu. Táto voľba je zobrazená na Obrázku 3.2. 

 

Obrázok 3.2: Voľba Info pre zobrazenie uloženej konfigurácie 

Voľba Edit umožňuje upraviť konfiguráciu uloženú v SQLite. Je možné zmeniť nastavenie IP 

adresy, port, heslo a kvalitu obrazovky. Keďže VNC server je nakonfigurovaný tak, že vyžaduje heslo, 

je nutné ho uchovávať v mobilnom zariadení. Rozbaľovacia ponuka kvality obrazovky slúži na 

označenie kvality obrazu. Je možné vybrať medzi veľmi vysokou, vysokou, strednou alebo nízkou 

kvalitou, v závislosti od typu pripojenia, ktoré má užívateľ k dispozícii, alebo jednoducho kvôli potrebe 

istej kvality obrazu. Čím je kvalita obrazu väčšia tým je použitých viac bitov na pixel, teda aj vernosť 

obrazu je väčšia. Voľba Edit je zachytená na Obrázku 3.3. 
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Obrázok 3.3: Voľba Edit umožňuje upraviť konfiguračné údaja 

Po pripojení na proxy server a načítaní obrázku je možné získať prístup k menu možností buď 

z fyzického tlačidla alebo ťahaním z ľavej časti obrazovky, čím sa zobrazí bočná ponuka zobrazenú na 

Obrázku 3.4. Pomocou nej je možné zobraziť klávesnicu, centrovať obrazovku alebo sa odpojiť zo 

serveru. 

 

Obrázok 3.4: Ponuka možností po pripojení na server 

Z dôvodu absencie klávesnice v mobilnom telefónu je ponuka Keyboar kľúčová pri zadávaní 

textu v rámci internetového prehľadávania. Po kliknutí na túto ponuku sa zobrazí v dolnej časti 

obrazovky klávesnica, ktorá podporuje potrebné znaky a príkazy nevyhnutné pri internetovom 

prehľadaní. Spustenie tejto ponuky pri využívaní vyhľadávača Google je znázornené na Obrázku 3.5.  
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Obrázok 3.5: Vyvolanie klávesnice v rámci VMP architektúry 

V rámci VMP klienta je možné využívať ovládanie pomocou dotykov. Pre vyvolanie udalosti 

kliknutia stačí jednoducho kliknúť prstom. Pre zaslanie udalosti dvoj kliku stačí podržať prst na 

obrazovke po dobu približne troch sekúnd. Pre priblíženie alebo vzdialenie obrazu stačí umiestniť jeden 

prst na obrazovku a druhým sa pohybovať k nemu alebo od neho.    
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4 Testovanie architektúry VMP 

Po úspešnom nasadení architektúry VMP bolo nevyhnutné previesť sadu testov. Pre testovanie 

som použil smartphone Lenovo A2010-a s operačným systémom Android 5.1. Pre otestovanie 

internetového prehľadávania bez využitia Cloudu som použil prehľadávač, ktorý je štandardne 

dodávaný v operačnom systéme Android. Testy boli zamerané na spotrebu dát pri internetovom 

prehľadávaní v sieti 3G a 4G. Taktiež som otestoval maximálne zaťaženie procesoru pri spracovaní 

webovej stránky pomocou štandardného prehľadávača a pomocou architektúry VMP. 

4.1 Spotreba dát v sieti 4G 

Pre testovanie spotreby dát som otestoval 20 najpopulárnejších webových stránok v Českej 

republike podľa stránky Alexa.com. Testovaná bola spotreba dát nutná pre načítanie webovej stránky. 

Program OS Monitor som použil na meranie spotreby dát v MB. Tento program som zvolil pre možnosť 

merať spotrebu dát jednotlivých aplikácii. Merania nie sú teda skreslené náhodným sťahovaním dát 

v pozadí. Pri testovaní som bol pripojený k sieti 4G. Sieť poskytovala rýchlosť sťahovania 34,9 Mbps a 

rýchlosť nahrávania 20,5 Mbps. Výsledky merania sú zobrazené v Tabuľke 4.1.  

Tabuľka 4.1: Spotreba dát v MB pri použití prehliadača a architektúry VMP v sieti 4G 

 Spotreba dát v MB 

Web page Browser VMP - Super hight VMP - Hight VMP - Medium VMP - Low 

Google.cz 0,31 0,18 0,18 0,17 0,16 

Youtube.com 0,8 1,92 1,3 0,83 0,53 

Seznam.cz 1,68 0,58 0,47 0,41 0,27 

Facebook.com 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 

Idnes.cz 1,42 0,63 0,53 0,57 0,29 

Novinky.cz 0,62 0,34 0,57 0,35 0,43 

Wikipedia.org 0,13 0,19 0,13 0,13 0,1 

Vk.com 0,32 0,21 0,17 0,15 0,16 

Super.cz 1,24 0,38 0,48 0,43 0,39 

Csfd.cz 1,8 1,31 0,67 0,62 0,26 

Heureka.cz 0,31 0,31 0,28 0,25 0,23 

Alza.cz 0,89 0,61 0,43 0,26 0,23 

Bazos.cz 0,19 0,15 0,2 0,19 0,17 

Instagram.com 0,67 0,58 0,33 0,23 0,18 

Centrum.cz 1,66 0,91 0,96 0,66 0,33 

Ulozto.cz 1,86 0,64 0,62 0,69 0,49 

Aliexpress.com 1,44 1,23 1,13 1,05 0,6 

Sport.cz 2,3 1,06 0,45 0,42 0,37 

Email.cz 0,78 0,44 0,41 0,3 0,33 

Aktualne.cz 2,47 1,93 1,1 0,78 0,51 
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Pri architektúre VMP som otestoval všetky možnosti kvality obrazovky (Super hight, Hight, 

Medium, Low). Kvalita obrazovky udáva veľkosť kompresie. Teda čím väčšia je kompresia obrazu tým 

menšia je kvalita prenášanej obrazovky. 

Z výsledkov merania je zrejmé, že architektúra VMP prináša optimalizáciu siete. Je však nutné 

podotknúť, že výsledky merania ukázali značnú závislosť spotreby dát od obsahu stránok. Pri 

najpopulárnejšej stránke Google bola spotreba dát nižšia pri použití architektúry VMP. Výberom 

najnižšej kvality obrazovky sa ušetrilo takmer 50 % prenesených dát. Pri jednotlivých kvalitách 

obrazovky nebol až taký výrazný rozdiel pri spotrebe dát, keďže stránka Google nie je graficky zložitá 

a neobsahuje mnoho dynamického obsahu.  

Stránka Youtube priniesla odlišný výsledok. Architektúra VMP mala väčšiu spotrebu dát pri 

malej kompresii. Bolo to spôsobené tým, že stránka Youtube má znateľne prepracovanú mobilnú verziu 

svojej stránky a pri jej načítaní na virtuálnom serveri sa spustil automaticky náhľad jednotlivých videí. 

Tento náhľad spôsobil, že obrazovka sa na strane servera neustále menila a prenos obrazovky prebiehal 

neustále. To malo za následok väčšiu záťaž siete. Pri tejto stránke som otestoval prenos videa pomocou 

architektúry VMP. Pri najväčšej kvalite obrazovky dochádzalo k výraznému sekaniu obrazu. Pre menšej 

kvalite bol obraz plynulý.  

Pri stránkach Wikipedia.org alebo Bazos.cz došlo dokonca k nárastu spotreby dát pri vyššej 

kvalite obrazovky. Tieto stránky sú graficky jednoduché a zväčša obsahujú len text. Štandardný 

prehliadač preto nespotrebúva príliš veľa dát na ich načítanie. Naopak, architektúra VMP potrebuje isté 

minimálne množstvo dát pre prenos vzdialenej obrazovky.  

Internetové portály Seznam.cz, Idnes.cz alebo Centrum.cz sú bohaté na webový obsah 

a architektúra VMP priniesla výrazné ušetrenie spotreby dát. Použitie väčšej kompresie zvyčajne 

prinieslo menšiu spotrebu dát. Väčšia veľkosť prenášaných dát pri menšej kvalite obrazovky bola 

spôsobená tým, že tieto stránky obsahujú rôzne dynamické reklamy. Tieto reklamy sa pri jednotlivých 

načítaniach menili, čo ovplyvnilo moje meranie.  

Stránky internetových obchodov ako Alza.cz a Aliexpress.com sú bohaté na obrázky 

a dynamicky sa meniaci obsah. Architektúra VMP pri týchto stránkach priniesla isté zníženie spotreby 

dát, ale nie až tak výrazne ako pri internetových portáloch. Malé zníženie prenosu dát bolo zapríčinené 

dynamicky sa meniacimi reklamami, ktoré tieto internetové obchody obsahovali.  

Stránka Ulozto.cz určená pre ukladanie a sťahovanie súborov dosiahla značné ušetrenie prenosu 

dát pri využití VMP architektúry. Merania na tejto stránke však taktiež boli ovplyvnené meniacimi sa 

reklamami na tejto stránke.  

Stránky zaoberajúce sa rôznou tematikou a určené pre isté skupiny ľudí ako Csfd.cz, Super.cz 

alebo Sport.cz obsahovali množstvo grafických prvkov. Pri testovaní týchto stránok sa potvrdilo, že 

architektúra VMP výrazne spôsobuje zníženie spotreby dát.  

Posledná kategória testovaných stránok boli stránky sociálnych sieti ako Facebook.com alebo 

Vk.com. Tieto stránky poskytujú mobilnú verziu svojich stránok a teda optimalizujú spotrebu dát. Na 

načítanie týchto stránok bolo potrebné preniesť približne 0,3 MB pri použití prehliadača a približne 

0,21MB pri použití VMP architektúry s najväčšou kvalitou obrazovky. Dá sa predpokladať, že výsledky 

by boli značne iné po prihlásení na sociálnu sieť, kde sa vyskytuje množstvo grafického obsahu. 
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Obrázok 4.1: Porovnanie spotreby dát v sieti 4G 

Pre grafické zobrazenie spotreby dát som vytvoril Obrázok 4.1, ktorý zobrazuje graf so 

spotrebou dát v MB. Je na ňom znázornená spotreba dát počas merania pomocou prehliadača a VMP 

architektúry pri rôznej kvalite obrazovky. Zobrazuje spotrebu dát na načítanie vybraných stránok, ktoré 

boli popísane vyššie. Z grafu je jasné viditeľné, že architektúra VMP je vhodná na optimalizáciu stránok, 

ktoré sú bohaté na webový obsah.   

Tabuľka 4.2: Porovnanie celkovej spotreby dát na načítanie 20 webových stránok v sieti 4G 

 
Spotreba v MB na načítanie 20 

webových stránok 

Spotreba v % menšia v porovnaní 

s prehliadačom 

Prehliadač 21,16 - 

VMP - Super hight 13,83 34,64 % 

VMP - Hight 10,62 49,80 % 

VMP - Medium 8,68 58,80 % 

VMP - Low 6,2 70,70 % 

 

Tabuľka 4.2 zobrazuje celkovú spotrebu dát pre načítanie 20 webových stránok a taktiež 

zobrazuje zmenšenie spotreby dát v percentách pri použitý architektúry VMP v porovnaní so 

štandardným prehliadačom. Pri použití najvyššej kvality obrazovky bolo zníženie spotreby dát na úrovni 

34,64 %, pri vysokej kvalite obrazovky to bolo 49,80 %, pri strednej až 58,80 % a pri najnižšej kvalite 

dosiahla úspora spotreby dát hodnotu 70,70 %.  

Predchádzajúce testy potvrdili, že architektúra VMP je vhodná na optimalizáciu mobilnej siete 

4G a prináša zníženie spotreby dát. Avšak jej výhody sa najviac prejavia pri načítaní stránok bohatých 

na obsah. Pri niektorých stránkach však meranie do značnej miery ovplyvňovali reklamy vyskytujúce 

sa na stránkach. Preto som sa pridal modul do prehliadača umiestneného vo VMP architektúre, ktorý 

zakazuje zobrazenie reklamy a ďalšieho nežiaduceho obsahu.. Pre tento účel som použil modul Adblock 

plus.  
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Tabuľka 4.3: Porovnanie spotreby dát prehliadača, VMP a VMP s modulom 

 Spotreba dát v MB 

Web page Browser VMP VMP s modulom 

Alza.cz 0,89 0,61 0,42 

Seznam.cz 1,68 0,58 0,4 

Ulozto.cz 1,86 0,64 0,22 

Csfd.cz 1,8 1,31 1,16 

Aktualne.cz 2,47 1,93 0,97 

Sport.cz 2,3 1,06 0,72 

 

Pre porovnanie spotreby s modulom zakazujúcim reklamy som vybral niekoľko stránok, kde sa 

nachádzal nežiaduci obsah. Tabuľka 4.3 zobrazuje porovnanie spotreby prehliadača, VMP architektúry 

a VMP architektúry s modulom zakazujúcim reklamy. Pre grafické zobrazenie som vytvoril graf, ktorý 

je zobrazený na Obrázku 4.2. Je z neho zrejmé, že modul priniesol ešte väčšiu úroveň optimalizácie pre 

stránky, ktoré obsahujú užívateľsky nežiaduci obsah.  

 

 

Obrázok 4.2: Porovnanie spotreby dát v MB s využitým modulu zakazujúci reklamy 

Z užívateľského hľadiska som postrehol, že pri použití architektúry VMP došlo k skráteniu doby 

nevyhnutnej na načítanie stránky. To je výsledkom prenesenia spracovania stránky zo smartphonu, ktorý 

má obmedzené zdroje do Cloudu bohatého na zdroje. Smartphonu teda stačí vykresliť obrazovku 

prenesenú zo serveru. Taktiež sa dá predpokladať, že dochádza k zmenšeniu zaťaženia procesoru. Tento 

predpoklad som otestoval v podkapitole 3. 

Z predchádzajúcich výsledkov merania je zrejmé, že architektúra VMP nie je vhodná pre 

stránky s chudobným obsahom ako stránka Wikipedia. Pri týchto stránkach môže dôjsť dokonca 

k zvýšeniu spotreby dát a teda zaťaženiu siete. Taktiež prístup založený na VMP nie je vhodný pre 
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stránky s video obsahom. Pri týchto stránkach dochádza k neustálemu prekresľovaniu obrazovky a pri 

najvyššej kvalite obrazu dokonca ku sekaniu obrazu.  

Z celkového merania spotreby dát s využitým VMP architektúry v sieti 4G je viditeľná značná 

úspora spotreby dát a tým aj požadovaná optimalizácia. Aj vyššie spomenuté nedostatky nespôsobujú 

príliš výrazný nárast spotreby dát. Ďalšou výhodou je, že architektúra prináša skrátenie doby načítania 

webových stránok.  

4.2 Spotreba dát v sieti 3G 

Pre overenie mojich poznatkoch v sieti 4G som otestoval architektúru VMP v sieti 3G 

s použitím modulu zakazujúceho nežiadúci obsah. Použil som rovnaký program pre meranie spotreby 

dát a taktiež som testoval rovnaké webové stránky ako pri testovaní v sieti 4G. Pri testovaní som nameral 

rýchlosť sťahovania 4,2 Mbps a rýchlosť nahrávania 2,2 Mbps. Mobilný telefón nedosahoval pri 

testovaní plný signál. Výsledky merania sú zobrazené v Tabuľke 4.4. Pri architektúre VMP som 

otestoval všetky možnosti kvality obrazovky (Super hight, Hight, Medium, Low). Kvalita obrazovky 

udáva veľkosť kompresie. Teda čím väčšia je kompresia obrazu tým menšia je kvalita prenášanej 

obrazovky. 

Tabuľka 4.4: Spotreba dát v MB pri použití prehliadača a architektúry VMP v sieti 3G 

 Spotreba dát v MB 

Web page Browser VMP - Super hight VMP - Hight VMP - Medium VMP - Low 

Google.cz 0,31 0,16 0,14 0,14 0,13 

Youtube.com 1,16 0,74 0,7 0,58 0,39 

Seznam.cz 1,61 0,45 0,47 0,43 0,43 

Facebook.com 0,25 0,17 0,16 0,15 0,14 

Idnes.cz 1,4 0,26 0,22 0,21 0,18 

Novinky.cz 0,75 0,51 0,51 0,43 0,34 

Wikipedia.org 0,12 0,15 0,13 0,12 0,1 

Vk.com 0,3 0,15 0,13 0,13 0,13 

Super.cz 1,14 0,59 0,43 0,35 0,26 

Csfd.cz 2,25 0,92 0,72 0,53 0,41 

Heureka.cz 0,33 0,32 0,3 0,26 0,17 

Alza.cz 0,85 0,35 0,35 0,31 0,26 

Bazos.cz 0,17 0,18 0,19 0,17 0,18 

Instagram.com 0,72 0,73 0,38 0,35 0,31 

Centrum.cz 1,65 0,43 0,39 0,36 0,3 

Ulozto.cz 1,3 0,41 0,37 0,28 0,19 

Aliexpress.com 1,42 1,25 1,14 0,93 0,84 

Sport.cz 2,36 0,46 0,51 0,42 0,27 

Email.cz 0,76 0,41 0,25 0,34 0,3 

Aktualne.cz 2,42 0,9 0,74 0,69 0,61 
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Test v sieti 3G dopadol podobne ako predchádzajúci test v sieti 4G. Výrazne zlepšenie sa 

objavilo u stránky Youtube.com, pretože modul zakazuje spúšťať náhľad videa. Taktiež u stránok kde 

sa vyskytoval nežiaduci obsah je vidieť, že hodnoty už nie sú ovplyvňované týmto obsahom. Vyššia 

kompresia obrazu priniesla aj menšiu spotrebu dát. Pri stránke ako Alza.cz spotreba dát dosiahla rovnakú 

hodnotu pri dvoch rôznych kompresiách. To je spôsobené meniacim sa obsahom stránky, keďže sa test 

vykonával postupne pre každú kompresiu v architektúre VMP. 

Obrázok 4.3 zobrazuje graf s nameranými hodnotami. Je vidieť, že pri stránkach ktoré poskytujú 

bohatý webový obsah došlo ešte k väčšiemu zredukovaniu spotreby dát pri použitý architektúry VMP 

s modulom zakazujúcim nežiadúci obsah. Namerané hodnoty spotreby dát v 3G a 4G sieti pomocou 

štandardného prehliadača boli takmer zhodné. Mierne odchýlky sa dajú vysvetliť zmenou obsahu 

stránok. Spotreba dát na načítanie stránok ako Ulozto.cz alebo Csfd.cz rovnomerne klesá s použitím 

väčšej kompresie.   

 

Obrázok 4.3: Porovnanie spotreby dát v MB v sieti 3G s využitým modulu zakazujúci reklamy 

Pri celkovom hodnotení spotreby dát je dobré spomenúť celkový súčet potrebných dát na 

načítanie 20 webových stránok. Tento prehľad je uvedený v Tabuľke 4.5.  

Tabuľka 4.5: Porovnanie celkovej spotreby dát na načítanie 20 webových stránok v sieti 3G 

 
Spotreba v MB na načítanie 20 

webových stránok 

Spotreba v % menšia v porovnaní s 

prehliadačom 

Prehliadač 21,27 - 

VMP - Super hight 9,54 55,12 % 

VMP - Hight 8,23 61,31 % 

VMP - Medium 7,18 66,24 % 

VMP - Low 5,94 72,07 % 

VMP architektúra v sieti 3G s použitím modulu zakazujúcim nežiadúci obsah dosiahla 

v porovnaní so štandardným prehliadačom zníženie spotreby pri najväčšej kvalite obrazovky o 57,14 %, 

pri vysokej kvalite obrazovky o 63,03 %, pri strednej kvalite o 67,75 % a pri najnižšej kvalite sa dosiahla 
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úspora dát až o 73,32 %.  Pridaný modul pri meraní VMP architektúry v sieti 3G dosiahol o 21,46 % 

nižšiu spotrebu dát oproti meraniu architektúry VMP bez modulu v sieti 4G. 

Z predchádzajúcich meraní je zrejmé, že architektúru VMP je do istej miery ešte možné viac 

optimalizovať pridaním modulu, ktorý zakazuje nežiadúci obsah. Nevýhoda tohto module je že niektoré 

stránky sa nezobrazia ak je modul aktívny. Nebol to však prípad testovaných stránok. 

4.3 Test zaťaženia procesoru 

Pri použití architektúry VMP má mobilný telefón na starosti vykresľovať vzdialenú obrazovku 

servera. Prenos výpočtu webovej stránky zo smartphonu na server by mal nutne znamenať zmenšenie 

zaťaženia procesoru mobilného telefónu. Preto som sa do práce zahrnul test maximálneho zaťaženia 

procesora pri načítaní webovej stránky pomocou štandardného prehliadača a architektúry VMP. Na 

zobrazenie zaťaženia procesora som použil program OS Monitor. Tento program umožňuje zobrazenie 

zaťaženia procesoru jednotlivými aplikáciami. Pre test som použil webové stránky z predchádzajúcich 

testov. Výsledky merania sú zobrazené v Tabuľke 4.6. 

Tabuľka 4.6: Porovnanie maximálneho zaťaženia procesoru v %  

 Záťaž procesoru v % 

Web page Browser VMP 

Google.cz 32,2 13,9 

Youtube.com 45,8 15,5 

Seznam.cz 60,6 22,1 

Facebook.com 42,7 10,1 

Idnes.cz 55,6 25,3 

Novinky.cz 49,2 14,9 

Wikipedia.org 26,9 13,5 

Vk.com 26,9 11,2 

Super.cz 44,8 20,6 

Csfd.cz 57,6 25,5 

Heureka.cz 33,1 15,7 

Alza.cz 55,6 23,2 

Bazos.cz 40,5 17,8 

Instagram.com 56,1 22,7 

Centrum.cz 58,4 26,2 

Ulozto.cz 49,9 23,4 

Aliexpress.com 51,6 24,5 

Sport.cz 32,1 23,7 

Email.cz 53,7 14,9 

Aktualne.cz 56,3 27,4 

Merania potvrdili moje domnienky, že architektúra VMP znižuje zaťaženie procesoru a tým 

predlžuje výdrž batérie. Maximálne zaťaženie procesoru dosahovalo hodnotu takmer 60 % pri stránkach 

bohatých na obsah ako Alza.cz, Csfd.cz alebo Aktualne.cz pri načítaní v štandardnom prehliadači. 
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Zatiaľ čo pri použití VMP prístupu maximálna záťaž procesoru spôsobená aplikáciou VMP klient 

nepresiahla 30 % počas testovania. U stránok s jednoduchým obsahom ako Wikipedia.org som 

zaznamenal maximálne zaťaženie procesoru pri použití prehliadača takmer 27 %. Architektúra VMP 

spotrebovala na načítanie rovnakej stránky len 13,5 %. Taktiež sa výrazne skrátila doba načítania 

jednotlivých stránok. Dá sa predpokladať, že procesor je pri načítaní stránky v architektúre VMP menej 

zaťažený po kratšiu dobu ako je tomu v porovnaní s načítaním stránky v štandardom prehliadači.  

Grafické zobrazenie zaťaženia procesoru je na Obrázku 4.4 a 4.5. Na Obrázku 4.4 sa nachádza 

zobrazenie maximálneho zaťaženia procesoru pre prvých 10 webových stránok z môjho testu. Obrázok 

4.5 zobrazuje zostávajúcich 10 webových stránok. Na oboch je vidieť výrazný rozdiel maximálneho 

zaťaženia procesoru pri použitý štandardného prehliadača a architektúry VMP. 

 

Obrázok 4.4: Porovnanie maximálneho zaťaženia procesoru pri načítaný webových stránok 

 

 

Obrázok 4.5: Porovnanie maximálneho zaťaženia procesoru pri načítaný webových stránok 

VMP architektúra používa na kompresiu údajom knižnicu zlib. Dekompresia údajov na strane 

klienta musí znamenať vyššie zaťaženie procesora. Avšak táto funkcia je veľmi jednoduchá, preto som 

pri testoch maximálneho zaťaženia procesoru neskúmal jednotlivé kompresie VMP architektúry a ich 

vplyv na procesor. Nevýhodou VMP architektúry môže byť nutné prekreslenie obrazovky pri jej 



 

Testovanie architektúry VMP 

 

- 61 - 

 

posúvaní, prípadne pri priblížení. Pri týchto akciách sa dá predpokladať, že prehliadač bude dosahovať 

lepších hodnôt zaťaženia procesora, aj keď nie až tak výrazných.  

4.4 Test oneskorenia načítania webových stránok 

V tejto časti som testoval ako môže VMP architektúra znížiť čas potrebný na načítanie webovej 

stránky v porovnaní s načítaním pomocou štandardného prehliadača. Oneskorenie pri otváraní webovej 

stránky s architektúrou VMP sa skladá z troch častí: 

1. Oneskorenie odoslania žiadosti na proxy server 

2. Oneskorenie otvorenia webovej stránky na proxy serveri 

3. Oneskorenie prijímania dát z proxy serveru 

Je teda zrejmé, že meranie je značne ovplyvňované aktuálnou intenzitou signálu. Tá určuje 

rýchlosť prenosu dát, teda otvorenie webovej stránky trvá dlhšie pri slabom signáli. Architektúra VMP 

umožňuje zmenu kvality obrazovky, čo vedie k zmenšeniu prenosu dát, teda aj ku skrátení doby prenosu. 

Ďalší faktor skresľujúci test je aktuálne zaťaženie webového servera. V rámci testovania doby potrebnej 

na načítanie webových stránok som použil najvyššiu kvalitu obrazovky. Dá sa predpokladať, že so 

znižujúcou sa kvalitou bude klesať aj doba oneskorenia. Výsledky testu sú zachytené v Tabuľke 4.7. 

Tabuľka 4.7: Porovnanie oneskorenia načítania webových stránok 

 Doba načítania webov v sekundách 

Web page Browser VMP 

Google.cz 2,3 1,2 

Youtube.com 2,2 2,5 

Seznam.cz 9,2 2,2 

Facebook.com 1,8 2,6 

Idnes.cz 8,7 4,3 

Novinky.cz 4,2 3,6 

Wikipedia.org 1,3 1,1 

Vk.com 1,7 3,2 

Super.cz 3,5 2,6 

Csfd.cz 7,2 6,8 

Heureka.cz 2,2 1,9 

Alza.cz 5,7 2,3 

Bazos.cz 1,6 1,3 

Instagram.com 5,4 3,4 

Centrum.cz 7,9 7 

Ulozto.cz 2,6 2,6 

Aliexpress.com 5,1 4,4 

Sport.cz 4,9 2,5 

Email.cz 1,8 1,7 

Aktualne.cz 8,9 3,7 
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Merania potvrdili predpoklady, že architektúra VMP znižuje dobu načítania webových stránok. 

Je zrejmé, že pri stránkach s bohatým obsahom ako Aktualne.cz, Alza.cz, Seznam,cz apod. sa značne 

znížila doba načítania. Stránky s prepracovanou mobilnou verziou webovej stránky však dosiahli väčšie 

hodnoty načítania pri použití architektúry VMP. Jedná sa o stránky ako Youtube.com, Facebook.com 

alebo Vk.com. Pri stránkach s malým obsahom dát ako Wikipedia.org, Bazos.cz alebo Emial.cz nedošlo 

k takmer žiadnemu rozdielu. Grafické zobrazenie doby načítania vybraných webových stránok je na 

Obrázku 4.6.  

 

Obrázok 4.6:    Porovnanie oneskorenia načítania webových stránok 

VMP architektúra prináša skrátenie doby načítania webových stránok. Pri niektorých stránkach 

došlo k rapídnemu rozdielu, u niektorých k nepatrnému. Ani pri jednej webovej stránke nespôsobila 

architektúra VMP výrazný nárast oneskorenia.  Pôvodným cieľom tejto architektúry bolo optimalizovať 

sieťový prenos. Z testoch je však jasné, že prináša aj iné výhody v podobe zníženia zaťaženia procesoru 

prípadne skrátenia času doby načítania webových stránok.  
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Záver 

Cieľom mojej diplomovej práce bol návrh architektúry VMP pre optimalizáciu sieťovej 

prevádzky na mobilnom zariadení. Prostredníctvom tejto architektúry sa webová požiadavka odošle 

z mobilného telefónu na proxy server. Ten prepošle požiadavku na webový server a dostane od neho 

odpoveď. Proxy potom posiela odpoveď na mobilný server s využitím mobilnej siete. Namiesto 

odosielania originálnej webovej odpovede, ktorá obsahuje množstvo objektov náročných na spracovanie 

procesorom, proxy jednoducho pošle spracovanú obrazovku webovej stránky na mobilný telefón.  

Na vytvorenie proxy serveru som použil virtualizačný nástroj Xen. Tento nástroj som si zvolil 

vzhľadom na možnosti spúšťať viacero navzájom izolovaných virtuálnych strojov na jednom 

hostiteľskom systéme. V dôsledku toho môže každý virtuálny počítač využívať vlastnú sadu procesov, 

jedinečnú adresu, prístup k systémovým prostriedkom a byť nezávislé riadený a prevádzkovaný.  

Pomocou Xen som vytvoril jednotlivé virtuálne stroje na ktorých beží inštancia VNC servera. 

Tá sa stará o preposielanie obrazovky webovej stránky. Aby užívatelia boli z bezpečnostných dôvodov 

oddelení, má každý užívateľ podľa portu pridelený jeden virtuálny stroj,. VNC server komunikuje 

s Android aplikáciou VMP klient. Na jej vývoj som použil knižnicu LibVNC, ktorá implementuje 

komunikačný protokol RFB a pridáva ďalšie funkcie s cieľom uľahčiť prácu s týmto protokolom. 

LibVNC je zodpovedný za kódovanie a dekódovanie dát rovnako ako za ich kompresiu pri odosielaní. 

S pomocou knižnice GNUTLS implementuje bezpečnostný protokol pre šifrovanie komunikácie cez 

SSL. 

Testovania dokázali, že architektúra VMP vedie k zníženiu spotreby dát potrebných na načítanie 

webovej stránky. Pri použití najväčšej kompresie sa jednalo v priemere o viac ako 70 % ušetrených dát 

oproti načítaniu stránky pomocou štandardného prehliadača. Výsledky merania taktiež ukázali, že 

architektúra VMP je vhodná pre stránky bohaté na webový obsah. Niektoré stránky, obsahujúce pre 

užívateľa nežiadúci obsah, ako napr. reklamy, dosahovali rôzne výsledky pri meraní. Bolo to spôsobené 

náhodnou zmenou reklám na týchto stránkach. Pre vyriešenie tohto problému som použil modul 

zakazujúci reklamy. Tým som dosiahol ešte väčšiu optimalizáciu dát dosahujúcu pri najmenšej 

kompresii v priemere až viac ako 72 %. Na druhej strane však pri načítaní stránok, ktoré obsahovali 

zväčša len textový obsah, dosiahla spotreba dát v architektúre VMP mierne zväčšenie pri najväčšej 

kvalite obrazovky. VMP prístup taktiež nie je vhodný pre stránky s video obsahom, kde dochádza 

k neustálemu prenosu obrazovky a pri najväčšej kvalite obrazovky dochádzalo ku sekaniu obrazu. To 

spôsobuje taktiež zvýšenie spotreby dát.  

Použitie VMP architektúry pre prehľadávanie webových stránok spôsobuje zníženie zaťaženia 

procesoru. To je výsledok prenesenia výpočtu webových stránok z mobilného telefónu chudobného na 

zdroje do proxy serveru v Cloude, ktorý je na zdroje bohatý. Taktiež došlo k zníženiu doby potrebnej 

na načítanie webovej stránky, čo je z užívateľského hľadiska veľmi vyhovujúce. Z vyššie spomínaných 

výhod je zrejmé, že VMP prístup šetri spotrebu batérie, čo je v prípade mobilných telefónoch 

s obmedzených zdrojom energie veľmi dôležité. Teda okrem optimalizácie sieťového prevozu prináša 

množstvo iných výhod.  

Na výsledkoch tejto práce sa dá pokračovať v ďalších výskumoch a vylepšeniach VMP 

architektúry. V budúcnosti by sa práca mohla vylepšiť o automatickú zmenu kompresie v závislosti od 
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kvality signálu mobilnej siete na strane klienta. Časť proxy servera by bolo vhodné vylepšiť o adaptívny 

mód, ktorý by jednoduché stránky s malou veľkosťou preposielal priamo na mobilné zariadenia. 

Rovnako by sa choval aj v prípade stránok s video obsahom. Pre zlepšenie bezpečnosti by sa prenos 

vzdialenej obrazovky mohol prenášať pomocou ssh tunela. To všetko by viedlo k ešte väčšej 

optimalizácii sieťového prevozu na mobilnom zariadení.  

  



 

Použitá literatúra 

 

- 65 - 

 

Použitá literatúra 

[1] ZHAO, Bo, Byung CHUL TAK a Guohong CAO. Mobile Web Browsing Using the Cloud [online]. 

USA, 2014 [cit. 2016-12-04]. ISBN 978-1-4614-8102-7. 

[2] What is a VNC? [online]. [cit. 2016-12-04]. Dostupné z: http://www.remoteaccess.org/what-is-a-

vnc/ 

[3] VNC - používáme vzdálený desktop [online]. [cit. 2016-12-04]. Dostupné z: 

http://www.abclinuxu.cz/clanky/site/vnc-pouzivame-vzdaleny-desktop 

[4] RICHARDSON, Tristan. The RFB Protocol [online]. [s.l.] : [s.n.], 2007, Last updated 26 November 

2010 [cit. 2016-12-04]. Dostupné z : http://www.realvnc.com/docs/rfbproto.pdf 

[5] FREIDBERG, Jiři. Bezpečné řízení vzdálené stanice [online]. Brno, 2011 [cit. 2017-04-13]. 

Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39905. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Lukáš Malina. 

[6] Basics of Hardware Virtualization [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

http://download.parallels.com/doc/psbm/en/Parallels_Server_Bare_Metal_Users_Guide/29765.htm 

[7] RUEST, Danielle a Nelson RUEST. Virtualizace: podrobný průvodce. Přeložil Pavel VAIDA. Brno: 

Computer Press, 2010 [cit. 2016-12-04]. ISBN 978-80-251-2676-9. 

[8] Docker: A promising new kid on the virtualization block. Accenture.com [online]. [cit. 2017-04-13]. 

Dostupné z: https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-docker-promising-new-kid-

virtualization-block 

[9] VON HAGEN, William. Professional Xen Virtualization. USA: Wiley Publishing, Inc., 2008 [cit. 

2016-12-04]. ISBN 978-0-470-13811-3. 

[10] Xen server. Deejayy.hu [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

http://deejayy.hu/xenserver/XenRings.png 

[11] Xen - základy virtualizácie. Abclinuxu.cz [online]. Ivan Dirbák, 2008 [cit. 2016-12-04]. Dostupné 

z: http://www.abclinuxu.cz/clanky/system/xen-zaklady-virtualizacie 

[12] Xen Project Beginners Guide. Wiki.xenproject.org [online]. xenproject.org, 2015 [cit. 2016-12-04]. 

Dostupné z: https://wiki.xenproject.org/wiki/Xen_Project_Beginners_Guide 

[13] Xen On Debian Wheezy With LVM. Howtoforge.com [online]. Jason Norwood-Young [cit. 2016-

12-04]. Dostupné z: www.howtoforge.com/xen-on-debian-wheezy-with-lvm 

[14] Xen Networking. Wiki.xenproject.org [online]. xenproject.org, 2016 [cit. 2016-12-04]. Dostupné z: 

https://wiki.xenproject.org/wiki/Xen_Networking 

[15] Xen On Debian Wheezy With LVM. Howtoforge.com [online]. Jason Norwood-Young [cit. 2016-

12-04]. Dostupné z: www.howtoforge.com/xen-on-debian-wheezy-with-lvm 

[16] How To Set Up VNC Server on Debian 8. Digitalocean.com [online]. 2015 [cit. 2017-04-20]. 

Dostupné z: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-vnc-server-on-

debian-8 

http://www.howtoforge.com/xen-on-debian-wheezy-with-lvm


 

Použitá literatúra 

 

- 66 - 

 

[17] Android Studio [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: 

https://developer.android.com/studio/index.html 

[18] LibVNC [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://libvnc.github.io 

[19] SlidingMenu [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://github.com/jfeinstein10/SlidingMenu 

[20] Android NDK [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: 

https://developer.android.com/ndk/index.html 

[21] Android Canvas [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: 

https://developer.android.com/reference/android/graphics/Canvas.html 

[22] SQLite [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://www.sqlite.org/index.html 

[23] HELLMAN, Erik. Android programming: pushing the limits. Chichester, West Sussex: Wiley, 2014 

[cit. 2016-12-04]. ISBN 978-1-118-71730-1. 

[24] ALLEN, Grant. Android 4: průvodce programováním mobilních aplikací. Brno: Computer Press, 

2013 [cit. 2016-12-04]. ISBN 978-802-5137-826. 

 

 

 



 

Zoznam príloh 

 

- 67 - 

 

Zoznam príloh 

Příloha A: Diagramy tried ........................................................................................................ I 

 

Príloha na CD/DVD. 

Adresárová štruktúra priloženého CD: 

 /Android app – adresár obsahuje inštalačný balík aplikácie VMP klient pre OS Android 

 /Android src – adresár obsahuje zdrojový kód aplikácie VMP klient 

 /VMP configuration – adresár obsahuje VMP konfiguráciu  

 /Grafy merania – adresár obsahuje grafy zobrazujúce namerané výsledky 

 /Text DP – adresár obsahuje text Diplomovej práce vo formáte .pdf 



 

Diagramy tried 

 

I 

 

Příloha A:   Diagramy tried 

 

Obrázok A.1: Diagram hlavnej aktivity 
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II 

 

 

Obrázok A.2: Diagram SQL pripojenia 

 

Obrázek A.3: Diagram listu dostupných VMP pripojení 
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Obrázok A.4: Diagram vykresľovania obrazu pomocou Canvas 
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Obrázok A.5: Diagram zobrazujúci triedy pre komunikáciu s natívnou časťou 
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Obrázok A.6: Diagram tried natívnej časti 

 


