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Anotace 

Diplomová práce „Návrh a realizace systému pro řízení a monitorování počítačové 

sítě“ se zabývá návrhem a realizací systému, který je schopen určit dostupnost síťových 

prvků pomocí odezvy a periodického sledování vybraných prvků. U síťových počítačů je 

systém schopný řídit přístup k internetu. Další důležitou funkcí je monitorování 

přihlašovaných uživatelů a počítačů, které jsou součástí domény založené na Windows 

2003 serveru. Dále systém dokáže evidovat síťové prvky, počítače a jejich vzájemné 

propojení. Systém eviduje i softwarové licence, které mohou být přiřazeny k jednotlivým 

počítačům.  

Pro tento systém je navrženo a zrealizováno vizualizační prostředí, které bude 

zobrazovat jednotlivé prvky a jejich umístění v budovách a místnostech. Systém je navržen 

jako webová aplikace určena pro školní počítačovou síť.  

 

Klíčová slova: evidence, monitorování, počítačová síť, licence, doména. 

 

Summary 

The thesis "Proposal and implementation of a system for recording and monitoring 

of computer network" deals with a project and implementation of a system that is able to 

determine the availability of network elements using response and periodic monitoring of 

selected elements. Speaking of network computers, the system is able to control Internet 

access. Another important function is applied for monitoring the logged on users and 

computers that belong to a domain-based Windows 2003 server. Furthermore, the system 

can record of network elements, computers and their mutual connections. The system also 

keeps track of software licenses which are being subsequently assigned to individual 

computers. 

There is a visualization medium designed and implemented for the system, which 

will display the individual elements and their location in buildings and rooms. The system 

has been designed as a web application specified for the school computer network. 

 

Keywords: evidence, monitoring, computer network, license, firewall 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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IT  Informační technologie 

IIS  Internetová informační služba 

r.  Roku 

 

Cizojazyčné zkratky  
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CLI Command Line Interface (rozhraní příkazového řádku) 

DFD Data Flow Diagram (diagram datových toků) 

DFS Distributed File System (distribuovaný souborový systém) 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol (protokol pro dynamickou 

konfiguraci klientů) 

DN Distinguished Name (rozlišovací jméno) 

EDU Education (vzdělání) 

ERD Entity Relationship Diagrams (entitně relační diagram) 

FK Foreign Key (cizí klíč) 

IP  Internet Protocol (internetový protocol) 

ISO  International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

LAN  Local Area Network (lokální síť) 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol (odlehčený protokol pro 

adresářovou službu) 

MAC Media Access Control (fyzická adresa síťového rozhraní) 

NIC  Network Interface Controller (síťové rozhraní) 

OEM  Original Equipment Manufacturer (výrobce originálního zažízení) 

OU  Organizational Unit (organizační jednotka) 

PHP  Hypertext Preprocessor (hypertextový preprocesor) 

PK Primary Key (primární klíč) 

SQL  Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 

VLAN  Virtual Local Area Network (virtuální lokální síť) 

VoIP  Voice over Internet Protocol (hlas přes internetový protokol) 

VPN   Virtual Private Network (virtuální privátní síť)  
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1. Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodl vytvořit systém, který by zjednodušil a 

zpřehlednil správu počítačové sítě. Tento systém má za úkol odstraňovat nejasnosti, které 

mohou vzniknout při správě rozsáhlé počítačové sítě několika správci v mnoha budovách, 

vzdálených od sebe i několik kilometrů. Poskytuje přehled o aktuálním stavu celé sítě. 

Systém monitoruje síťové prvky a řídí přístup na internet. 

Dále se tento systém zabývá sledováním vybraných síťových prvků. Ty jsou 

periodicky testovány a při jejich nedostupnosti budou informováni administrátoři. Tato 

část by měla být využívána například pro rizikové bezdrátové spoje, kde není závada 

okamžitě zřejmá. V tomto ohledu by se měl systém podobat programům jako je DUDE 

nebo IP scanner.  

Systém je též využíván pro evidenci síťových prvků a softwarových licencí. Tato 

evidence poskytuje ucelený přehled hardwarového a softwarového vybavení jednotlivých 

počítačů a ostatních síťových prvků. Tato část zjednodušuje tvorbu sestav o technickém 

vybavení a pomáhá v hledání alternativních komponent pro opravu či rozšíření. Pro 

zobrazení celé nebo části počítačové sítě systém eviduje budovy, patra a místnosti, ve 

kterých se síťové prvky nacházejí. U prvků jsou evidovány síťové porty a jejich propojení 

s okolními prvky. Mezi další důležité informace, které jsou systémem monitorovány, patří 

využívání počítačů a přihlašování uživatelů k nim. Tyto informace mohou sloužit jako 

podklady pro určení chybového stavu nebo využívanosti počítače.  

Celý systém je navržen do již fungující školní počítačové sítě, proto jsou využívány 

technické prostředky a softwarové produkty, které byly využívány již před vývojem tohoto 

systému. Pro realizaci tohoto systému je kromě webové aplikace nutné zajištění 

komunikace mezi jednotlivými službami, prvky a servery.  

Data jsou interpretována v textové nebo grafické formě prostřednictvím interaktivní 

webové stránky. Systém je navržen tak, aby bylo jednoduché přidávání dalších 

rozšiřujících funkcí. 
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2. Popis současného stavu 

Tento systém byl navržen pro správu počítačové sítě na střední škole. Jako zdroj 

informací pro popis počítačové sítě, jsem použil dostupnou dokumentaci o současných 

aktivních prvcích, serverech a plánech školy. Tato dokumentace však zahrnuje jen několik 

základních informací o jednotlivých částech sítě. Dále jsem použil metodu pozorování a 

zjišťoval jsem, jakým způsobem jsou jednotlivé části sítě propojeny. 

Pro část evidence jsem použil rozhovor se správcem sítě, který popsal, jaké sestavy a 

výkazy jsou vyžadovány správním úřadem, kterým je Ústecký kraj, jaké informace jsou 

vyžadovány vedením školy a jaké informace jsou potřebné pro samotné správce sítě. 

Další skupinou uživatelů, kterou jsem oslovil, jsou učitelé. Ti specifikovali, jaké 

požadavky vyžadují při výuce v počítačové učebně a při práci se síťovými systémy školy. 

Poslední oslovenou skupinou byli žáci. Ti popsali, s jakými problémy se při práci 

v počítačové síti školy setkali. 

V následujících podkapitolách je shrnuto současné technické a programové 

vybavení, jeho evidence a současné podmínky řízení a monitorování školní sítě. Následně 

jsou nastíněny hlavní problémové oblasti, které bude navrhnutý systém řešit. 

2.1.  Technické vybavení 

Škola je rozložena v 9 budovách, které jsou od sebe vzdáleny až 2 km. Nejvíce 

síťových prvků se nachází v hlavní budově školy a ve druhé budově školy. Umístění těchto 

budov je na Obr. 1 Rozmístění budov školy. V ostatních objektech se nachází menší počet 

síťových prvků, většinou bez managementu. Tento systém je navržen pro budovy, které 

jsou navzájem propojeny intranetovou sítí. V budoucnu se počítá s přizpůsobením a 

připojením i ostatních budov. V současné době jsou do intranetové sítě připojeny tyto 

budovy:  

 hlavní budova školy: 4 počítačové učebny, ekonomická a učitelská síť  

 druhá budova školy: 2 počítačové učebny, ekonomická a učitelská síť 

 praktické vyučování zedník: 1 počítačová učebna, učitelská síť 

 praktické vyučování lakýrník: 1 počítačová učebna, učitelská síť 

 praktické vyučování instalatér: 1 počítačová učebna, učitelská síť 

 praktické vyučování truhlář: počítače učitelů odborné výchovy 
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 domovy mládeže: připojení ubytovaných žáků 

 Tyto budovy mají 2 brány, které jsou umístěné v hlavní budově školy a druhé 

budově školy. Jsou tvořeny dvěma směrovači Mikrotik (RB1200 a RB1000), propojenými 

pomocí VPN. Zobrazení rozložení školní sítě je vidět na Obr. 2 Rozložení školní sítě. 

V hlavní budově jsou umístěny tři dvoujádrové servery IBM a ve druhé budově školy je 

jeden tříjádrový server. Ze serverových počítačů a ze směrovačů jsou dostupné všechny 

síťové prvky ve školní síti. Školní intranetová síť je rozdělena dle budov, kde se dále dělí 

na serverovou, žákovskou, učitelskou a ekonomickou část. Přidělování správných IP adres 

zajišťuje služba DHCP, která je nastavena na hlavních směrovačích.  

 

Obr. 1 Rozmístění budov školy 

V hlavní budově školy jsou 3 síťové rozvaděče – racky. Hlavní rozvaděč obsahuje 

směrovač a přepínače – switche, ze kterých jsou optickými spoji připojeny ostatní 

rozvaděče. Ty obsahují přepínače, ze kterých je zapojen místní rozvod omezený 100m pro 

metalické spoje. V této části je celkem 120 klientských počítačů, 25 VoIP telefonů. 

Ve druhé budově školy je jeden síťový rozvaděč, z něj jsou optickými spoji 

připojeny síťové rozvaděče v budovách praktického vyučování, ze kterých je následně 

vyveden místní rozvod. V této části je celkem 100 klientských počítačů, 12 VoIP telefonů.  
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2.2.  Programové vybavení 

V síti jsou umístěny 4 servery s operačním systémem MS Windows 2003. Dva 

z těchto serverů jsou využívány jako doménové servery active directory (dále jen 

doménový server). Primární doménový server je umístěn v serverovně v hlavní budově 

školy a sekundární je ve druhé budově školy. Na těchto serverech jsou uloženy uživatelské 

účty, používané pro ověřování uživatelů pomocí protokolu LDAP. Servery umožňují 

nastavení spouštěcích skriptů při přihlašování a odhlašování uživatelů. Na obou serverech 

je spuštěn webový, DNS a FTP server. Jako databázové systémy jsou na nich 

nainstalovány MySQL a MS SQL.  

Třetí server je využíván jako žákovský informační systém Bakaláři. Tento systém je 

téměř autonomní. Čtvrtý server slouží jako mailový server. Na tomto serveru je 
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nainstalován mailový systém Merak mail server, který umožňuje komunikaci přes POP3, 

SMTP a IMAP protokoly. Další úlohou je antispamová a antivirová ochrana pošty. 

Na webových serverech běží několik informačních systémů, které také ověřují 

uživatele na doménových serverech. Jsou to:  

a) Joomla - web školy 

b) Moodle – e-learningový systém,  

c) SafeQ - správa kopírek, kreditní a kartový systém  

d) Web mail – webový mailový klient 

Na klientských počítačích jsou v drtivé většině operační systémy Windows XP 

profesionál, na novějších Windows 7 profesionál. V několika málo případech Windows 

2000 a Vista. Všechny počítače mají účty na doménových serverech.  

2.3.  Monitorování a řízení sítě 

V současné době neexistuje žádný nástroj, který by trvale monitoroval síť nebo 

síťové prvky. Síť se začíná monitorovat až při vzniku problému. Nejčastěji se používají 

následující aplikace: netscan pro scanování sítě, sniffer wireshark pro zachytávání paketů, 

dále pak systémové příkazy pro odezvu ping, trasování sítě tracert a překlad názvu na IP 

adresu nslookup. Přihlašování uživatelů na lokálních stanicích je monitorováno pomocí 

doménových serverů a zaznamenáváno do log souborů. Tyto logy jsou však nepřehledné a 

vyhledávání v nich je nesnadné.  

Téměř každá budova má své samostatné připojení k internetu, většinou realizované 

přes běžný směrovač bez možnosti detailnější konfigurace. Přístup k internetu není 

omezen, kromě žákovských stanic. Zde je přístup řízen pomocí několika základních 

pravidel ve firewallu směrovače. Tato pravidla jsou nastavena napevno a měnit je může jen 

síťový administrátor. Pravidla pak platí pro celou lokální síť.   

2.4.  Evidence 

V současné době neexistuje žádná ucelená evidence síťových prvků. Správce sítě má 

jen seznam počítačů zpracovaný v tabulkovém procesoru. Aktualizuje ho jen, je-li potřeba 

vytvořit a odevzdat určitou sestavu. Aktualizace probíhá tak, že vedoucí každého úseku 

nebo budovy pošle e-mailem současný stav. Správce sítě si tento stav zkontroluje 

s předchozím a upraví tabulku. S účetnictvím se tento stav dá zkontrolovat jen těžko, 
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neexistuje jednotný vzor nákupů informačních technologií. Počítače jsou mnohdy v 

účetnictví evidovány jako balík hardwarových komponentů, jindy je v účetnictví 

evidována celá počítačová třída. Je-li koupen samostatný počítač, pak z názvu na dokladu 

nebývá jasné, že jde počítač. Neexistuje žádná evidence jednotlivých komponent počítačů 

ani dalších síťových prvků. Po jednoduché otázce kolik máme počítačů a kde jsou, nastává 

téměř špionážní práce. Podobná situace bývá i v evidenci ostatních síťových prvků a 

softwarových licencí. V Příloha 1 Licenční doklad – faktura je zobrazen příklad faktury a 

v  

Příloha 2 Výstup z ekonomického systému Fofrs je příklad sestavy z účetnického 

programu pro evidenci hmotného majetku. Barevně jsou zde označeny důležité části 

dokladů. Velkým problémem je, že faktura s touto evidencí nejsou propojené. 

Evidenci síťových prvků provádí správci sítě a účetní. Správci sítě evidují většinou 

jen funkční počítače a síťové aktivní prvky v určité části školní sítě. Evidují hlavně 

konfiguraci hardwarového vybavení, síťového nastavení a přístupů. Účetní eviduje hmotný 

a nehmotný majetek, přiděluje jim inventární čísla. Dále určuje, kdo za majetek odpovídá a 

v jaké místnosti se nachází.     

2.5.  Vymezení problémových oblastí 

Po provedení rozboru současného stavu, byly vymezeny následující problémové oblasti: 

- správa rozsáhlé počítačové sítě 

- chybí ucelená evidence IT prvků a softwaru 

- způsob monitorování dostupnosti prvků  

- není přehled o využívání počítačů  

- chybí řízení přístupu k internetu pro žákovské počítače 
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3. Popis požadavků na navrhovaný systém 

Požadovaný systém řeší nedostatky uvedené v předešlé kapitole. První skupina 

požadavků vyplývá jako řešení problémových oblastí. Tyto požadavky jsou však příliš 

obecné. Zdrojem podrobnějších požadavků byl rozhovor se zainteresovanými skupinami 

uživatelů. Systém je navrhován pro školu, v té byly identifikovány tyto skupiny uživatelů: 

žáci, učitelé, správci sítě, ekonomický úsek a vedení školy. 

V následujících podkapitolách se hlouběji zabývám požadavky, které jsou na systém 

kladeny, a to požadavky jednotlivých skupin uživatelů, kteří se systémem budou pracovat, 

a také výkonnostními a designovými požadavky. Ty potom analyzuji a na základě 

výsledku této analýzy jsou vypsány jednotlivé části systému a jejich funkce. Nakonec 

následuje shrnutí požadavků do logického a uceleného celku. 

3.1. Požadavky skupin uživatelů 

Popis požadavků na navrhovaný systém: 

a) Správci sítě od systému požadují evidenci aktivních prvků sítě, jejich propojení a 

zobrazení jejich umístění v komplexu budov a místností. Dále evidence softwaru 

a možnost jejich přiřazování k jednotlivým počítačům. Dalším požadavkem bylo 

monitorování dostupnosti některých prvků na síti a informování, pokud je prvek 

nedostupný. Dále monitorování přihlašování a odhlašování uživatelů v síti a 

webová správa jejich uživatelských účtů. Poslední vyžadovanou funkcí je 

možnost ovládání prvků pomocí skriptů.  

b) Učitelé by měli možnost omezení nebo možnost odpojení žákovských počítačů 

od internetu. Mezi další požadavky je možnost rezervovat učebnu. Také by stáli o 

určitou formu Help Desku, kam by mohli psát připomínky, požadavky a závady 

k počítačům. Dále možnost nalézt, kdy a u jakého počítače žák seděl, aby mohl 

nalézt své dokumenty, případně nalézt žáka zodpovědného za poškození. 

Poslední požadavek učitelů byl možnost měnit nebo resetovat žákům zapomenutá 

hesla.   
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c) Žákovské požadavky byly, aby bylo vidět, u jakého počítače sedávají a možnost 

změny svého uživatelského hesla. Dále informovat učitele, případně správce 

učebny, o poškození počítače či požadavku na instalaci softwaru.  

d) Ekonomický úsek požaduje, aby sestavy evidovaného hardwaru, softwaru, 

umístění a uživatelů měly označení jako v programech, kterými evidují hmotný a 

nehmotný majetek. 

e) Vedení školy požaduje, aby systém vytvářel sestavy o počtu a využití počítačů. 

Dále požaduje vytvořit pasportizaci počítačů, tedy list, na kterém bude stáří a 

konfigurace počítače a přiřazené licence. 

Podle těchto požadavků byl sestaven Obr. 11 Use Case diagram, který popisuje 

skupiny uživatelů a části systému, které budou využívat. 

3.2. Výkonnostní a designové požadavky  

Systém musí být funkční na již používaných serverech a musí využívat služeb, které 

již na serverech běží. Fungování dosavadních systémů nesmí být tímto systémem znatelně 

omezeno. Pro systém je požadované webové ovládání. Uspořádání prvků i samotných tříd 

má být srovnatelné s realitou. Rozmístění počítačů v systému by mělo co nejvíce odpovídat 

rozmístění počítačů v místnostech, aby se co nejjednodušeji dal nalézt počítač, který má 

být ovládán.  

3.3. Analýza požadavků 

Na základě určení problémových oblastí, uživatelských požadavků a výkonnostních 

a designových požadavků byly stanoveny tyto funkce: 

1. Systém bude evidovat aktivní prvky, softwarové licence a doklady o nich. 

2. Systém bude evidovat umístění prvků 

3. Bude evidovat propojení prvků. 

4. Bude monitorovat prvky. 

5. Řízení přístupu počítačů na internet. 

6. Uživatelské účty budou načítány z exitující adresářové služby. 

7. Výpis sestav prvků podle typu, uživatele a umístění 

8. Bude vytvořen help desk k jednotlivým prvkům. 

9. Umožnění rezervace učebny.  
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10. Možnost resetovat heslo. 

Z důvodu rozsahu a tématu této práce byly vybrány pro další zpracování požadavky 

1-7, které jsou potřeba pro zdárnou realizaci zadání práce. 

3.4. Funkční požadavky 

Zde jsou popsány detaily o fungování jednotlivých částí, které vznikly rozborem 

požadavků. 

1. Evidence prvků (typ, název, označení, síťový název, pozice x a y, inventární 

číslo, datum pořízení, přihlášení, poznámka, odpovědná osoba) 

a. Přidání prvku 

b. Odebrání prvku 

c. Umístění prvku 

d. Přidání síťového rozhraní 

e. Přiřazení licence 

f. Zjištění stavu 

g. Monitorování 

h. Zařazení do adres-listu 

2. Evidence licenčních dokladů (číslo dokladu, datum nákupu, popis dokladu, 

poznámka k dokladu) a licencí (název softwaru, inventární číslo) 

a. Přidání dokladu 

b. Odebrání dokladu 

c. Generování licencí  

d. Mazání licencí 

3. Evidence umístění – budovy (název, adresa, popis budovy, správce budovy, 

gateway, umístění), patra (označení patra, popis patra) a místnosti (číslo 

místnosti, označení místnosti, popis místnosti, odpovědná osoba) 

a. Přidání 

b. Odebrání 

c. Umístění 

4. Evidence síťových rozhraní (Typ portu, IP adresa, MAC adresa, pořadí portu, 

připojení) 

a. Přidání 

b. Odebrání 

c. Propojení 

d. Monitorování 
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5. Uživatelské účty (jméno, příjmení, uživatelské jméno, datum přihlášení, práva, 

poznámka) 

a. Ověřování 

b. Uložení do lokální databáze 

c. Nastavení práv uživatele 

6. Monitorování prvku (síťové rozhraní, datum od kdy) 

a. Zjištění IP adresy prvku 

b. Odeslání požadavku na odezvu 

c. Zpracování odpovědi na odezvu 

7. Řízení přístupu počítače na internet  

a. Zjištění IP adresy počítače 

b. Přidání IP adresy do adres-listu  

c. Odebrání IP adresy z adres-listu 

d. Synchronizace adres-listu s databází  

8. Adres-list (jméno adres-listu, IP adresa) 

a. Přidání IP adresy do adres-listu 

b. Odebrání IP adresy z adres-listu 

3.5. Shrnutí požadavků 

Je realizován systém, který má webové rozhraní. Přes toto rozhraní lze jednoduše 

nalézt aktivní síťové prvky. Ty se nacházejí v místnosti, která je v určitém patře vybrané 

budovy. Každé síťové zařízení musí mít nastavenou odpovědnou osobu. U počítačů jsou 

zobrazeni uživatelé, kteří se k počítači připojili. Uživatelé jsou rozděleni do skupin, každá 

skupina má určitá práva, podle těch má přístup k funkcím a informacím systému. 

U síťových prvků lze zvolit přístup k internetu. Touto volbou se prvek zařadí do 

určitého adres-listu. Adres-list je následně odeslán do směrovače, přes který je prvek 

připojený na internet. K síťovým prvkům je možné přidat síťové rozhraní. Každé rozhraní 

může být monitorováno, je-li správně nastavena jeho adresa. Dále je možné propojit síťová 

rozhraní a následně pomocí propojení procházet síť. K monitorování zvolených prvků 

dochází cyklicky podle naplánování, je-li nějaký prvek nedostupný, pak je výsledek 

zaznamenán a odeslán správci sítě. 
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Ke každému počítači je možné přiřazovat nebo odebírat softwarové licence, které 

byly vygenerovány z dokladu nabytí. Dále systém poskytuje sestavy, které vypisují síťové 

prvky podle typu, umístění, zařazení do adres-listu a odpovědné osoby.  

Systém je realizován na aplikačním serveru a bude komunikovat se směrovači 

v jednotlivých budovách, dále s mailovým serverem pro odesílání reportů monitorování, s 

doménovým serverem pro ověřování uživatelů a s uživatelem, který systém ovládá přes 

webové rozhraní. Okolí systému je zobrazeno na následujícím Obr. 3 Popis okolí systému. 

Kompletní kontextový diagram je v Příloha 3 Kontextový diagram. 

Na tomto obrázku jsou vidět jednotlivé terminátory systému. Jsou to router, 

doménový server, mailový server. O jejich popisu a funkcích bude pojednáno v kapitole 

4.1 Datový model. 

 

 

Obr. 3 Popis okolí systému 
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4. Návrh a realizace systému 

Návrh systému vychází z funkčních požadavků a popisu cílového stavu. První částí 

návrhu je datový model, který bude reprezentován diagramem datových toků s řízením a 

entitně relačním diagramem.  

V následujících podkapitolách popisuji jednotlivé kroky návrhu a samotné realizace 

systému. V části návrhu je uveden nejdříve diagram datových toků s řízením, na jehož 

základě je posléze vytvořen entitně relační diagram, návrh jednotlivých entit systému 

s určením datových typů a následné určení kardinality a parciality relací těchto entit. Poté 

následuje vymezení uživatelských skupin a zvolení architektury serveru. V části realizace 

je pak uvedena realizace jednotlivých procesů, určených v diagramu datových toků a popis 

realizovaného vizualizačního prostředí, tedy grafické podoby systému.  

V předešlé kapitole byly určeny hranice systému a terminátory. Terminátory, které 

budou se systémem komunikovat: 

Uživatel: vyplňuje formuláře, používá tlačítka a ovládací prvky systému. 

Router: přijímá příkazy, vykonává je a odpovídá. Komunikuje se sytémem pomocí 

telnetu. 

Doménový server: poskytuje uživatelskou databázi pro ověření uživatele, 

zaznamenává přihlášení a odhlášení uživatelů, spouští proces monitorování. 

Mail server: slouží pouze pro odesílání reportů správcům sítě.  

4.1.  Datový model - DFD 

Analyzováním kontextového diagramu vzniká diagram datových toků nulté úrovně. 

Tento diagram je na obrázku Obr. 4 Diagram datových toků - 0. úroveň. Zde jsou vidět 

základní datové toky a procesy, které systém obsahuje. Každý terminátor je připojen přes 

proces, který zpracovává data z terminátoru a následně je poskytuje ostatním procesům.  

Procesy DFD 0 úrovně (datové toky jsou označeny kurzivou): 

1.1 Přihlašování – zpracovává přihlašovací informace, které ověřuje na 

doménovém serveru. Je-li odpověď na autentizaci uživatele úspěšná, zjistí práva 
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uživatele. Ty pak předá zpět i s uživatelským jménem.  Dále proces zjišťuje datum 

posledního přihlášení uživatele k počítači. 

1.2 Zpracování požadavků – tento proces zpracovává uživatelské 

požadavky. Zkontroluje validitu dat žádosti, připraví je pro zpracování. Dále prověří, 

zda má uživatel práva na zpracování požadavku. Pokud je vše splněno, data jsou 

předána pro zpracování.  

1.3 Provedení a zobrazení – tento proces provádí požadavky (vytváří nové, 

maže objekty) a zobrazuje výsledky požadavků (informace a seznamy). Zobrazuje 

aktuální umístění. Předává seznam zdrojových IP adres pro zjištění dostupnosti. 

Podle odezvy na prvek pak zobrazuje stav. Dále zjišťuje aktuální seznam adres pro 

potvrzení změn v adres-listu. 

1.4 Ovládání routeru – tento proces zabezpečuje přenos dat mezi systémem 

a směrovačem. Má za úkol navazovat spojení a odesílat skripty a příjem odpovědi.  

Odesílá skripty přes aplikační rozhraní routeru. Hlavní odesílané skripty slouží pro 

určení odezvy, přidání nebo odebírání adresy do adres-listu a žádost o zaslání adres-

listu ze směrovače. Po každém příkazu následuje odpověď směrovače. Z těchto 

odpovědí, které mají textový formát, má za úkol provést analýzu textu a vybrat 

správné hodnoty. Ty pak předat systému. Hlavní odpovědi jsou odezva prvku a 

zdrojový adres-list ze směrovače.  

1.5 Správa dostupnosti prvků – tento proces slouží k monitorování 

zvolených síťových rozhraní. Tyto rozhraní si uživatel může zvolit. Proces načte 

seznam monitorovaných rozhraní a zkouší odezvu na tyto síťová rozhraní prvků. 

Není-li odezva na síťové rozhraní prvku, pak je to považováno za chybový stav, 

který se zaznamená a celkový report nedostupných prvků se odešle na mailový 

server správcům sítě. Proces dostupnosti prvků spouští doménový server pomocí 

cronu (naplánovaných úloh).   
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Obr. 4 Diagram datových toků - 0. úroveň 

Na následujícím obrázku Obr. 5 DFD 1.1 – Přihlašování je rozložen proces 

přihlašování. Tento proces přijímá přihlašovací informace z procesu zpracování požadavků 
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a vrací uživatelské jméno a práva. Přihlašovací informace jsou ověřované na terminátoru - 

doménový server. Proces přihlašování se skládá ze z následujících procesů: 

1.1.1 Uložení přihlášení – tento proces slouží k ukládání přihlášení a 

odhlášení uživatele na počítač. Informace o přihlášení uživatele k počítači získává 

z terminátoru – doménový server. Proces získá uživatelské jméno a síťový název 

počítače (síťový název prvku), na který se uživatel přihlásil. Tyto informace uloží do 

data storu -  přihlášení uživatele. 

1.1.2 Ověř uživatele v doméně – proces přijímá data z procesu zpracování 

požadavků. Přihlašovací informace do systému pošle do doménového serveru 

k autentizaci. Doménový server odešle odpověď na autentizaci uživatele. Proběhne-

li autentizace v pořádku, předá uživatelské jméno procesu - Zkontroluj lokálního 

uživatele. 

1.1.3 Zkontroluj lokálního uživatele - proces zkontroluje, zda je 

uživatelské jméno, které je přijato z procesu ověř uživatele v doméně, uloženo 

v data storu uživatelé. Jestli ano, pak předá řízení procesu - vyzvedni uživatelské 

práva a informace o uživateli. Není-li v data storu uživatelé, pak je řízení předáno 

procesu přidej nového uživatele. 

1.1.4 Přidej nového uživatele do lokálních – úkolem tohoto procesu je 

uložit nového uživatele do data storu uživatele. Z procesu - zkontroluj lokálního 

uživatele proces obdrží uživatelské jméno, podle kterého zjistí detaily o uživateli 

z procesu – ověř uživatele v doméně. Po získání informací (jména, příjmení) je 

pošle do nového uživatele do data storu uživatelé. 

1.1.5 Vyzvedni lokální práva uživatele – tento proces vyzvedne z data 

storu uživatelé lokální uživatelská práva pro uživatelské jméno, které bylo získáno 

z procesu – zkontroluj lokálního uživatele. Uživatelské info a práva pak předá zpět 

procesu – zpracování požadavků. 
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Obr. 5 DFD 1.1 – Přihlašování 

  

Dalším procesem je zpracování požadavků, diagram datových toků se nachází na 

obrázku Obr. 6 DFD 1.2 - Zpracování požadavků. Tento proces čerpá data z terminátoru 

uživatel, ty připravuje pro zpracování a zobrazení. Dále má za úkol prověřit, zda má 

uživatel na zpracování požadavků oprávnění. Požadavky nastavují řídící datový tok akce. 

Data stor oprávnění na akce obsahuje akce a nejnižší oprávnění na vykonání této akce. 

Uživatelovo oprávnění je posláno z procesu přihlášení po odeslání přihlašovacích 

informací. Je li oprávnění platné, pak jsou data z uživatelova požadavku validována a 

odeslána do procesu provedení a zobrazení. 

Proces zpracování požadavků se skládá z následujících procesů: 

1.2.1 Nastavení aktuálního umístění – proces po uživatelově volbě 

budovy, patra místnosti nebo prvku nastaví datové toky budova, patro, místnost 

nebo prvek podle identifikátorů. Mezi těmito toky existuje vztah (budova obsahuje, 

patra, v těch jsou místnosti a v té jsou síťové prvky) a proto proces musí nastavit i 

nadřízené toky. Je-li například zvolen prvek, proces nastaví identifikátory budovy, 

patra, místnosti a prvku. Je-li zvoleno patro, pak jsou nastavené identifikátory u 

budovy a patra, podřízené toky místnost a prvek budou vynulovány. Tím je proces 

připraven pro provedení a zobrazení aktuálního umístění. 
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1.2.2 Správa uživatelských práv – tento proces zpracovává přihlašovací 

informace a posílá je pro ověření do procesu přihlášení. Ten vrátí uživatelské info a 

práva uživatele. Práva jsou pak poskytována procesu schvalování žádosti. 

1.2.3 Schvalování žádosti – v tomto procesu je načten požadavek od 

uživatele. Podle požadavku se nastaví tok akce. Z data storu oprávnění na akce se 

načtou minimální práva pro zpracování a ty jsou porovnány s právy uživatele. Má-li 

uživatel dostatečná práva, pak jsou data požadavku validována a odeslána 

k provedení a zobrazení. 

 

Obr. 6 DFD 1.2 - Zpracování požadavků 
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Jsou-li data zpracována a schválena, jsou odeslána do procesu zpracování a 

zobrazení. Datové toky jsou zobrazeny na obrázku Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a 

zobrazení. Úkolem toho procesu je zobrazovat výsledky požadavků, přidávat, odebírat 

budovy, patra, místnosti a prvky. Dále připravovat adres-listy a seznamy prvků 

k monitorování. Tento proces je rozdělen na následující podprocesy: 

1.3.1 Zobrazení aktuálního umístění – tento proces zobrazí informace o 

aktuálním umístění budova->patro->místnost->prvek. Kde budova se vybírá ze 

seznamu budov, po volbě se zobrazí první patro, ve kterém jsou zobrazeny 

místnosti a v těch prvky. Prvky jsou zobrazeny ikonou podle dostupnosti. Jako 

zdroj dat používá toky budova, patro, místnost a prvek z procesu zpracování 

požadavků. Tyto toky obsahují identifikátory těchto objektů. Stav prvku se bude 

zobrazovat podle datového toku - stav prvku z procesu správa prvků. Dalšími 

vstupy budou detailní data z data storů budovy, patra, místnosti a prvky. Výstupem 

procesu jsou informace o aktuálním umístění a identifikátor zobrazovaného prvku. 

1.3.2 Uložení nového objektu – tento proces zpracuje data z formulářů, 

které přicházejí z procesu zpracování požadavků a uloží je do data storů. Dalšími 

vstupními toky jsou parametry nadřízeného objektu, které budou použity pro 

zachování vazeb mezi objekty.  

1.3.3 Řízení provádění akcí – do toho procesu směřuje tok akce z procesu 

zpracování požadavků. Podle toku akce proces vykonává sled procesů při 

zpracovávání uživatelských požadavků. 

1.3.4 Mazání objektu – tento proces má za úkol mazat objekt z příslušného 

data storu. Vstupními toky jsou identifikátory mazaného objektu. Proces musí 

kontrolovat, aby nebyl smazán objekt, který má podřízené objekty.  

1.3.5 Správa softwaru – tento proces eviduje doklady o licencích, 

k dokladům generuje licence a ty následně přiděluje k počítačům. Vstupními toky 

jsou data z formulářů dokladu a licence, dále identifikátory mazaných licencí a 

licenčních listů. Detailní informace z formulářů jsou uložené do data storů licence a 

licenční listy. Proces je také schopný odebrat licenční doklady a licence z data 

storů. Jestliže je smazán doklad o licencích tak se odeberou všechny licence 

z tohoto dokladu. 
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1.3.6 Správa seznamů adres – proces generuje seznamy adres pro adres-

list a monitorování prvků. Vstupními datovými toky jsou mazaná a zařazovaná 

adresa do seznamu filtru internetu. Dalšími vstupními toky jsou informace o NIC, 

ze který jsou určovány IP adresy prvků. Do procesu vstupují z procesu zpracování 

požadavků žádosti o zařazení a vyřazení rozhraní ze sledovaných. Dále z procesu 

ovládání routeru získává seznam aktuálního adres-listu, který je uložen v routeru. 

Do procesu ovládání routeru odesílá požadovaný adres-list a změnu v adres-listu, 

která vznikne při změně přístupu prvku k internetu. Seznamy monitorovaných 

rozhraní ukládá do data storu monitorovaná rozhraní. Z tohoto data storu je proces 

schopný rozhraní smazat. Do data storů seznamy adres jsou ukládané adresy, které 

mají být routerem filtrovány nebo naopak nefiltrovány. Proces je schopný do tohoto 

data storu data ukládat i mazat, navíc z datastoru načíst celý seznam adres. 

Terminátoru uživatel jsou poskytovány informace o monitorovaných rozhraních, o 

filtrovaných IP adresách a seznam prvků zařazených v adres-listech.  

1.3.7 Správa prvků – tento proces shromažďuje informace o síťových 

prvcích. Data čerpá z data storů prvky, licence, síťových rozhraní. Data jsou 

čerpána také z procesů aktuální umístění a správce uživatelů. Do procesu přicházejí 

ještě data z procesu zpracování požadavku. Jsou to toky se změnou v adres-listu 

prvku, mazané síťové rozhraní a změna parametrů síťového rozhraní. Dalšími toky 

z procesu zpracování požadavků jsou propojení rozhraní a zrušené spojení. Tyto 

toky obsahují data s propojovanými rozhraními prvků. Stav prvku je zjištěn pomocí 

datového toku odezva na prvek, který přijímá z procesu ovládání routeru. 

Výstupními datovými toky jsou nové a mazané síťové rozhraní, ty přidávání nebo 

odebírají síťová rozhraní do data storu síťová rozhraní. Dalším výstupním tokem je 

změna adres-listu, kterou proces odesílá do data storu prvky. Do terminátoru 

uživatel směřují toky info o prvku a seznam prvků v aktuálním umístění. Stav 

prvku je odeslán do procesu aktuální umístění. Tento stav je u prvků zobrazen. 

1.3.8 Správa uživatelů – tento proces slouží pro zobrazení přihlášeného 

uživatele a dále pak pro zobrazení seznamu přihlášených uživatelů na prvku a 

správu lokálních uživatelů. Vstupními toky jsou uživatel a stav přihlášení z procesu 

zpracování požadavků a prvek pro zobrazení přihlášení z procesu správa prvků. 
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Výstupem jsou seznamy lokálních uživatelů, seznam přihlášení k prvku, seznam 

přihlášení uživatele a dalším tokem je správce prvku. 

1.3.9 Zpracování hlášení – tento proces je využíván ostatními procesy pro 

zobrazení informací a chybových hlášení. Tento proces má vstupní tok z řídícího 

procesu akce a dva výstupní toky a to na terminátor uživatel, kterého informuje o 

provedení procesů a mail server, kam odesílá reporty správcům sítě.  
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Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení 

 

Dalším procesem je ovládání routeru, tento proces je pro tuto práci nejpodstatnější. 

Datové toky tohoto procesu jsou zobrazeny na obrázku Obr. 8 DFD 1.4 - Ovládání 
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routeru. Má za úkol synchronizovat adres-listy, které jsou vytvářeny v procesu správa 

seznamů adres s adres-listy, které jsou uloženy v routerech budov. Při synchronizaci adres-

listů bude tento proces zjišťovat, které adresy jsou v routeru odlišné, ty smaže a chybějící 

přidá. Dalším úkolem procesu je zjistit odezvu na prvek. Tento proces je rozložen na 

následující podprocesy: 

1.4.1 Otestování odezvy – tento proces přijímá žádost na zjištění odezvy na 

prvek. Musí zjistit IP adresu prvku, sestavit skript a ten následně odeslat do 

terminátoru Router. Do tohoto procesu vstupují žádosti z procesu správa dostupnosti 

prvku a provedení a zobrazení.  

1.4.2 Analýza odpovědi na skript odezvy – do tohoto procesu vstupuje tok 

odezva prvku z terminátoru. Tento tok má formu textu, ze kterého je zapotřebí 

požadovanou hodnotu získat a následně jí odeslat procesu správa dostupnosti prvků.  

1.4.3 Synchronizace seznamů IP – do tohoto procesu vstupují toky aktuální 

seznam adres z procesu správa seznamů (součást procesu provedení a zobrazení) a 

seznam z data storu adresy z routeru. Tyto seznamy jsou porovnány a pro chybějící 

záznamy proces vytvoří skript pro přidání, který odešle do terminátoru router. Pro 

záznamy, které jsou v routeru navíc, router sestaví skript pro smazání a odešle jej do 

routeru. Jsou-li v seznamech záznamy, které mají u stejné adresy rozdílný adres-list, 

pak je záznam smazán a nahrazen záznamem z aktuálního seznamu adres.    

1.4.4 Analýza adres listu – zde dochází k přijímání datového toku adres list 

z terminátoru router. Tento adres list má formu textového souboru a proces jej musí 

zpracovat tak, aby jej mohl odeslat jako strukturovaný seznam do data storu adresy 

z routeru. 
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Obr. 8 DFD 1.4 - Ovládání routeru 

 

 Posledním procesem je proces správy dostupnosti prvků. Je zobrazen na obrázku 

Obr. 9 DFD 1.5 - Správa dostupnosti prvků. Tento proces má za úkol otestovat, zda jsou 

dostupné všechny prvky, které se nacházejí v data storu monitorované NIC. Není-li některý 

z nich dostupný, je zaznamenán a následně je celý seznam nedostupných prvků je odeslán 

síťovým správcům, teda na terminátor mailový server.  

1.5.1 Monitorování rozhraní – tento proces je odstartován na pokyn 

sledování vybraných prvků (řídící tok) z doménového serveru. Z data storu 

monitorovaná rozhraní se načte seznam rozhraní (jsou tam odeslána procesem 1.3.6 

Správa seznamů adres), která se mají monitorovat, načež se odešle žádost o odezvu 

na prvek procesu ovládání routeru. Z tohoto procesu přijde odpověď na odezvu. 

Podle odpovědi proces určí, zda je prvek dostupný či ne. Je-li nedostupný, vyšle se 

datový tok s nedostupným NIC do data storu nedostupná rozhraní. Proces z data 

storu nedostupné prvky načte seznam nedostupných NIC a odešle je správcům sítě, 

tedy do terminátoru mailový server. 
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Obr. 9 DFD 1.5 - Správa dostupnosti prvků 

4.2. Datový model – ERD 

Tento model popisuje návrh tabulek, datových typů a vztahu mezi nimi. Vychází 

z diagramu datových toků popsaných v minulé kapitole. V  diagramech datových toků se 

objevily následující data story - monitorovaná rozhraní, nedostupná rozhraní, adresy z 

routeru, síťová rozhraní, seznamy adres, licence, doklady, prvky, místnosti, patra a budovy. 

Podle těchto data storů a požadavků, které byly uvedeny v kapitole 3, byly navrženy 

následující entity: budovy, patra, místnosti, prvky, typ prvku, síťová rozhraní, 

monitorovaná rozhraní, typ rozhraní, licence, doklady, software, seznamy adres-listů, 

seznam adres, uživatel, práva uživatelů, oprávnění na akce, přihlášení uživatelé. 

Mez entitami jsou následující vztahy. Budovy obsahují patra, na každém patře jsou 

místnosti a ty pak obsahují jednotlivé prvky. Každá budova má přiděleného za správce 

uživatele. Prvek je gateway (brána – router) budovy. Prvky mají připojená síťová rozhraní, 

ty jsou určitého typu. Rozhraní mohou být monitorována. Prvku je přiřazen adres-list ze 

seznamu. Každý seznam adres-listů obsahuje seznam adres. Software má licence a ty 

mohou být přiřazeny prvku. Doklady obsahují jednotlivé licence. Uživatel odpovídá za 

určitou místnost a prvek.  Uživatel vykonává přihlášení. Uživateli jsou přidělena práva, ty 

udělují oprávnění vykonávat určité akce.  

Vztahy a entity, vyjádřené v předchozím odstavci jsou zobrazeny v entitně relačním 

diagramu na obrázku Obr. 10 Entitně relační diagram. 
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Obr. 10 Entitně relační diagram 

V předchozím obrázku jsou vidět entity a potřebné atributy. Dalším krokem návrhu 

je volba datových typů, integritních omezení a tabulek. Tabulky jsou řazeny podle 

abecedy. V prvním sloupci je označení, zda je atribut primární klíč (PK) nebo cizí klíč 

(FK), následuje sloupec s názvem atributu, dále datový typ a popis atributu. V popisu 

entity jsou v textu tučně označeny atributy, se kterými mají tabulky vztah – relaci. 

Následující tabulka Tabulka 1 Návrh entity: Adres-list z routeru popisuje entitu, do 

které budou ukládána dočasná data z routeru. Použití této entity je zobrazeno na obrázku 

Obr. 8 DFD 1.4 - Ovládání routeru. Z routeru se načte číslo řádku, název adres listu a IP 

adresa. Identifikátor adres-list je vytvářen automaticky. Identifikátor seznamů adres-listu 

c_net_access slouží k určení, do kterého seznamu adres-listů patří.  
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Tabulka 1 Návrh entity: Adres-list z routeru 

Entita: Adres-list routeru 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_alist Bigint Identifikátor adres-listu 

 c_radku Integer Číslo řádku adresy v routeru 

 jm_alistu Varchar (30) Název adres-listu z routeru 

 adresa Varchar (30) IP adresa 

FK c_net_access Integer Identifikátor seznamu adres-listu 

Další entitou jsou Budovy, ta obsahuje název budovy, adresu (ulice, město a PSČ), 

popis budovy. Dále identifikátor správce, tedy uživatele, který má budovu na starosti. 

Dalším cizím klíčem je gateway, jedná se o prvek, router, kterým je budova připojena 

k internetu. Dále jsou zde souřadnice x a y, které udávají polohu budovy na mapě. Datové 

toky do této entity jsou naznačeny na Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení. 

Tabulka 2 Návrh entity: Budovy 

Entita: Budovy 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_budovy Integer Identifikátor budovy 

 nazev_budovy Varchar (30) Název budovy 

 adresa_ulice Varchar (30) Adresa ulice 

 adresa_mesto Varchar (20) Adresa město 

 adresa_psc Integer Poštovní směrovací číslo 

 popis_budovy Varchar (50) Popis budovy 

FK spravce_budovy Integer Identifikátor uživatele, který je správce budovy 

FK gateway Integer Identifikátor prvku, který slouží jako gateway 

 budova_x Integer Souřadnice x budovy na mapě 

 budova_y Integer Souřadnice y budovy na mapě 

V entitě doklady jsou zaznamenány nabývací dokumenty k softwarovýmm licencím, 

jedná se o faktury, licenční listy nebo multilicenční dohody. Jako příklad dokladu je zde 

uveden v Příloha 1 Licenční doklad – faktura, barevně jsou zde označeny důležité 

informace. Tato entita má tedy za úkol zaznamenávat číslo dokladu, datum vystavení 

dokladu, stručný popis toho, co dokument obsahuje. Dále je zde poznámka k nákupu. 

Doklad samotný bude ukládán v pdf formátu do složky systému. Datové toky této entity 

jsou zachyceny na Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení. 

Tabulka 3 Návrh entity: Doklady 

Entita: Doklady 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_dokladu Integer Identifikátor dokladu 

 c_dokladu Varchar (20) Číslo dokladu (například faktury) 

 datum_dokladu Date Datum vystavení dokladu, je uložen v ISO formátu 

 popis_dokladu Varchar (40) Stručný popis obsahu dokladu 

 poznamka_dokladu Varchar (40) Poznámky o nákupu (například z jakého projektu) 

Entita licence obsahuje jednotlivé licence vytvořené na základně dokladu  nabytí, 

k této entitě je přiřazen identifikátor software, na který je licence nakoupena. Některý 
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software má své vlastní inventární číslo, je zde i atribut pro jeho záznam. Vytvořené 

licence mohou být přiřazovány jednotlivým prvkům. Datové toky této entity jsou 

zobrazeny na Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení. 

Tabulka 4 Návrh entity: Licence 

Entita: Licence 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_licence Integer Identifikátor licence 

FK id_dokladu Integer Identifikátor dokladu, ze kterého je tato licence 

FK id_softwaru Integer Identifikátor softwaru licence 

FK id_prvku Integer Identifikátor prvku, kterému je licence přiřazena 

 ic_softwaru Integer Inventární číslo licence 

 Entita místnosti má za úkol zaznamenávat jednotlivé místnosti, které se nacházejí 

v určitém patře. Místnost má určitou velikost, pro její určení jsou zde zaznamenány levý 

horní a spodní pravý roh. Dále je zde volba, zda se má místnost zobrazovat. Každá 

místnost má odpovědnou osobu, tedy uživatele. Záznamy zapisované do této entity 

vycházejí z Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení. 

Tabulka 5 Návrh entity: Místnosti 

Entita: Místnosti 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_mistnosti Integer Identifikátor místnosti 

FK id_patra Integer Identifikátor patra, ve kterém se nachází místnost 

 souradnice_x1 Integer Souřadnice x horního levého rohu místnosti 

 souradnice_y1 Integer Souřadnice y horního levého rohu místnosti 

 souradnice_x2 Integer Souřadnice x dolního prvého rohu místnosti 

 souradnice_y2 Integer Souřadnice y dolního prvého rohu místnosti 

 zobrazovat_mistnost Tinyint Indikuje, zda se má místnost zobrazovat 

FK odpovedna_osoba Integer Identifikátor uživatele, který spravuje místnost 

 popis_mistnosti Varchar (40) Popis účelu místnosti 

 cislo_mistnosti Varchar (6) Číslo místnosti 

 oznaceni_mistnosti Varchar (40) Označení místnosti 

Entita monitorovaná rozhraní obsahuje atribut identifikátor monitorování, ten je 

vytvářen automaticky po přidání nového záznamu. Dalším atributem je identifikátor 

síťového rozhraní, které má být monitorované. Atribut od_kdy určuje, od kdy bylo 

rozhraní monitorováno, hodnota tohoto atributu je doplněna automaticky při přidání 

záznamu. Použití této entity je naznačeno na Obr. 9 DFD 1.5 - Správa dostupnosti prvků a 

na Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení.  

Tabulka 6 Návrh entity: Monitorovaná rozhraní 

Entita: Monitorované prvky 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_mon Integer Identifikátor monitorování 

FK id_nic Varchar (15) Identifikátor monitorovaného síťového rozhraní 

 od_kdy Date Datum a čas od kdy je rozhraní monitorované  
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Entita nedostupná rozhraní obsahuje atributy identifikátor nedostupného rozhraní, tak 

je vytvářena automaticky. Identifikátor monitorovaného rozhraní slouží k určení jaké 

monitorované rozhraní je nedostupné. Dále tato entita obsahuje informace o čísle testu. 

Další atribut rozhraní určuje, které rozhraní bylo testováno. Datum a čas testu je zde, aby 

bylo zřejmé, kdy k výpadku spojení došlo. Využití této entity je zobrazeno na Obr. 9 DFD 

1.5 - Správa dostupnosti prvků. 

Tabulka 7 Návrh entity: Nedostupná rozhraní 

Entita: Nedostupná rozhraní 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_nedostupny Integer Identifikátor nedostupnosti prvku 

FK id_mon Integer Identifikátor monitorovaného rozhraní 

 cislo_testu Integer Sérové číslo testu 

 rozhrani Integer Testované rozhraní 

 cas_testu Date Čas a datum testu 

Entita patra obsahuje atribut identifikátor patra, který je vytvářen automaticky při 

vkládání záznamu, dále obsahuje identifikátor budovy, ve které se patro nachází. Dále 

obsahuje číslo patra, označení patra, to se skládá většinou z písmene budovy a čísla patra. 

Dalším atributem je popis patra, kde je naznačeno, jakému účelu je patro využíváno. 

Použití této entity je naznačeno na Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení. 

Tabulka 8 Návrh entity: Patra 

Entita: Patra 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_patra Integer Identifikátor patra 

FK id_budovy Integer Identifikátor budovy, ve kterém se patro nachází 

 patro Integer Číslo patra 

 zobrazit_patro Tinyint Hodnota určuje, zda se má patro zobrazovat 

 oznaceni_patra Varchar (30) Označení patra 

 popis_patra Varchar (40) Popis patra 

Entita oprávnění na akce slouží k určení minimálních práv pro vykonání určité akce. 

Úroveň práv je číselnou hodnotou, kdy čím vyšší je hodnota, tím je požadováno vyšší 

oprávnění. Datové toky této entity jsou naznačeny na Obr. 6 DFD 1.2 - Zpracování 

požadavků. 

Tabulka 9  Návrh entity: Oprávnění na akce 

Entita: Oprávnění na akce 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK akce Varchar (15) Název akce 

FK uroven_prav Integer Minimální úroveň práv 

 Entita práva uživatelů obsahuje atribut identifikátor práva, ten je vytvářen 

automaticky při přidávání záznamu. Dalším atributem je úroveň práv, zde jsou číselně 
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vyjádřená práva. Hodnoty v tomto atributu jsou jedinečné. V popisu práva je určeno, jaké 

skupině práva patří.  

Tabulka 10 Návrh entity: Práva uživatelů 

Entita: Práva uživatelů 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_ prava Integer Identifikátor práva 

 uroven_prav Integer Číslem vyjádřená velikost práv 

 popis_prava Varchar (20) Popis práva 

Entita prvky obsahuje atributy identifikátor prvku, číselná hodnota je vytvářena 

automaticky při vložení záznamu. Dále obsahuje atribut identifikátor místnosti, ta 

obsahuje hodnotu identifikátoru místnosti, ve které se prvek nachází. Dále obsahuje 

identifikátor typu, který určuje jakého typu prvek je. Atribut Označení prvku obsahuje 

výrobní označení prvku. Do atributu název prvku jsou vkládány záznamy uživatelsky 

srozumitelné označení prvku. Dalším atributem je síťový název prvku, který obsahuje 

jednoslovní označení prvku bez diakritiky. Atribut počet síťových portů obsahuje 

celočíselnou hodnotu počtu síťových portů u jednoho prvku. Dále prvek obsahuje atributy 

obsahující souřadnice polohy prvku v místnosti. Vycházejí od horního levého rohu 

místnosti. Každý prvek obsahuje inventární číslo, jak je vidět v  

Příloha 2 Výstup z ekonomického systému Fofrs. Vzhledem k tomu, že součástí 

inventárního čísla je i lomítko a nula na začátku, byl zvolen datový typ varchar(10). 

Hodnota atributu datum pořízení je čerpána z dokladu nabytí, tedy z účtenky či faktury. 

Dalšími atributy jsou přihlašovací jméno a heslo na prvek. Tyto údaje jsou obzvláště 

důležité pro prvky, přes které je ovládaný přístup k internetu, tedy pro routery. Atribut 

poznámka slouží například pro záznam o stavu prvku. Každý prvek má odpovědnou 

osobu (je přiřazen identifikátor uživatele) a posledním atributem je identifikátor adres-

listu, do kterého prvek patří. Adres-list vyjadřuje jaký přístup k internetu prvek má 

(povolen, zakázán, pouze povolené adresy, vše bez zakázaných adres). Použití této entity je 

naznačeno na Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení. 
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Tabulka 11 Návrh entity: Prvky 

Entita: Prvky 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_prvku Integer Identifikátor přihlášení 

FK id_mistnosti Integer Identifikátor místnosti, ve které se nachází prvek 

FK id_typ Integer Identifikátor typu prvku 

 oznaceni_prvku Varchar (20) Výrobní označení prvku 

 nazev_prvku Varchar (20) Název prvku  

 sitovy_nazev Varchar (20) Síťový název prvku 

 pocet_sit_portu Integer Počet síťových rozhraní 

 prvek_x Integer Pozice x v místnosti 

 prvek_y Integer Pozice y v místnosti 

 inventarni_cislo Varchar (10) Inventární číslo prvku 

 datum_porizeni Date Datum pořízení (ISO datum) 

 login_user Varchar (20) Přihlašovací 23 na prvek 

 login_pass Varchar (20) Přihlašovací heslo 

 poznamka Varchar (20) Poznámka k prvku 

FK odpovedna_osoba Integer Identifikátor odpovědné osoby 

FK id_net_access Integer Identifikátor adres-listu, do kterého prvek patří 

Entita přihlášení uživatele slouží k přidávání záznamů, které vznikají při přihlašování 

a odhlašování uživatelů na síťové počítače. Do této entity jsou záznamy ukládány pomocí 

přihlašovacích nebo odhlašovacích skriptů. Prvním atributem je identifikátor přihlášení, 

který je vytvářen automaticky pro vložení záznamu. Identifikátor uživatele je vložen 

podle přihlašovaného uživatelského jména. Atribut nick_uzvatele obsahuje uživatelské 

jméno přihlašovaného. Název prvku obsahuje záznam o prvku (počítači), na který se 

uživatel přihlašuje. Id_stavu je atribut který uvádí, jde-li o přihlášení nebo odhlášení. 

Datum záznamu je časová značka, kdy k přihlášení došlo. Poznámka stavu obsahuje další 

informace o přihlašovaném prvku. Využití této entity je zobrazeno na Obr. 5 DFD 1.1 – 

Přihlašování. 

Tabulka 12 Návrh entity: Přihlášení uživatele 

Entita: Přihlášení uživatele 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_prihlaseni Integer Identifikátor přihlášení 

FK id_uzivatele Integer Identifikátor přihlašovaného/odhlašovaného 

 nick_uzivatele Varchar (30) Uživatelské jméno přihlašovaného 

 nazev_prvku Varchar (30) 
Název prvku (počítače), ke kterému se uživatel přihlašuje či 

odhlašuje 

 id_stavu Integer 
Identifikátor stavu, určuje, zda jde o přihlášení nebo 

odhlášení 

 datum_zaznamu Timestamp Popis adres-listu 

 poznamka_stavu Varchar (20) Volba zda se jedná o zdrojový nebo cílový adres-list 

Entita seznam adres obsahuje záznamy se seznamem internetových adres, které jsou 

zakázané nebo povolené. Identifikátor seznamu je vytvářený automaticky po vložení 

záznamu. Další atribut je adresa serveru, která obsahuje www adresu, k tomuto se váže 
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atribut IP adresa www serveru, dále je pomocí atributu c_net_access k adrese přiřazen 

identifikátor adres listu (identifikátor blacklistu nebo whitelistu). Dalším atributem je 

poznámka k adrese. Tento atribut obsahuje upřesnění adresy, nejde-li o známou adresu. 

Použití této entity je naznačeno na Obr. 7 DFD 1.3 - Provedení a zobrazení. 

Tabulka 13 Návrh entity: Seznam adres 

Entita: Seznam adres 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_seznam_internet Integer Identifikátor adresy v seznamu 

 adresa_serveru Varchar (30) Webová adresa 

 ip_adresa Varchar (15) IP adresa 

FK c_net_access Integer Zařazení adresy do adres-listu (black nebo white list) 

 poznamka_adrese Varchar (30) Poznámka k adrese 

Entita seznamy adres-listů slouží jako číselník, ve kterém jsou zaznamenány adres-

listy, které využívá navrhovaný systém. Jsou rozděleny do skupin zdrojové a cílové, jsou 

rozděleny pomocí atributu source_address. Zdrojové slouží k zařazení počítačů do skupin 

pro řízení přístupu k internetu: povolen, povolen mimo adres zakázaných, zakázaný kromě 

adres povolených a zakázaný. Cílové adresy jsou zakázané (blacklist) a povolené 

(whitelist). 

Tabulka 14 Návrh entity: Seznamy adres-listů 

 Entita: Seznamy adres-listů 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_net_access Integer Identifikátor seznamu adres-listu 

 address_list Varchar (15) Jednoslovní název adres-listu 

 text_address_list Varchar (30) Popis adres-listu 

 source_address Bit (1) Volba zda se jedná o zdrojový nebo cílový adres-list 

Entita síťová rozhraní je připojena k prvku. Obsahuje atributy, přes které je možné 

rozhraní monitorovat a propojovat. Identifikátor rozhraní je vytvářen automaticky, dalším 

atributem je identifikátor prvku, ke kterému je rozhraní přiřazené. Dále obsahuje atribut 

id_net_nic, který je identifikátorem typu rozhraní. Dále obsahuje atributy MAC a IP 

adresy rozhraní. Dalším atributem je pořadí rozhraní, podle toho atributu jsou síťová 

rozhraní řazena a číslovaná. Posledním atributem je identifikátor síťového rozhraní, ke 

kterému může být rozhraní připojeno.  Využití této entity je zobrazeno na Obr. 7 DFD 1.3 

- Provedení a zobrazení. 
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Tabulka 15 Návrh entity: Síťová rozhraní 

Entita: Síťová rozhraní 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_nic Integer Identifikátor síťového rozhraní 

FK id_prvku Integer Identifikátor prvku jemuž je rozhraní přiřazeno 

FK id_net_nic Integer Typ síťového rozhraní 

 mac Varchar (20) MAC adresa rozhraní 

 ip Varchar (15) IP adresa nastavená na rozhraní 

 poradi_portu Integer Pořadí portu  

FK pripojeno_k Integer Identifikátor rozhraní k němuž je rozhraní připojeno 

 Entita software je číselník softwaru, kde jsou zaznamenány jednotlivé softwarové 

produkty a způsob jejich licencování. Z toho vyplývá, že Windows XP budou mít jeden 

záznam s licencováním OEM a jiný záznam bude s licencí EDU. Hodnota identifikátoru 

softwaru je vytvářena automaticky při vložení nového záznamu. Záznamy atributu název 

softwaru jsou textové, obsahují detaily o softwaru.  

Tabulka 16 Návrh entity: Software 

Entita: Software 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_softwaru Integer Identifikátor softwaru 

 nazev_softwaru Varchar (40) Název softwaru 

Entita typ prvku je číselník, který obsahuje typy prvků, které systém eviduje. Mezi 

základní typy prvků patří: počítače, notebooky, směrovače, přepínače, VoIP telefony. 

Identifikátor typu je vytvářen automaticky. Atribut typ obsahuje textový název typu. 

Tabulka 17  Návrh entity: Typ prvku 

Entita: Typ prvku 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_typ Integer Identifikátor typu prvku 

 typ Varchar (20) Popis typu prvku 

 Dalším číselníkem je typ rozhraní. Tento číselník obsahuje seznam typů datových 

spojů a jejich popis. Obsahují rychlost a druh media, které je pro datový přenos používáno. 

Identifikátor typu rozhraní je vytvářen automaticky. Atribut zkratka typu rozhraní obsahuje 

zkrácenou verzi popisu typu rozhraní. Popis typu rozhraní obsahuje kompletní popis media 

a rychlosti rozhraní. 

Tabulka 18 Návrh entity: Typ rozhraní 

Entita: Typ rozhraní 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_net_nic Integer Identifikátor typu rozhraní 

 nic_zkratka Varchar (10) Zkrácený popis typu rozhraní 

 nic_popis Varchar (30) Popis typu rozhraní 

Entita uživatelé slouží jako lokální seznam uživatelů. Tato entita byla vytvořena, aby 

systém nemusel veškerá data o uživateli opakovaně čerpat z doménového serveru. Navíc se 
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v této entitě nastavují oprávnění uživatele.  Záznam v atributu Identifikátor uživatele je 

vytvářen automaticky při vytvoření nového záznamu. Hodnota atributu identifikátor 

práva slouží k nastavení uživatelských práv. Hodnoty následujících atributů jsou 

kopírovány z doménového serveru. Jsou to atributy nick_uzivatele, ten obsahuje 

uživatelské jméno. Dále jmeno_uzivatele a prijmeni_uzivatele obsahují reálná jména a 

příjmení uživatelů. Poslední hodnotou z doménového serveru je datum posledního 

přihlášení uživatele. Hodnota tohoto atributu je v hodná pro určování neaktivních 

uživatelských účtů. Využití této entity je zobrazeno na Obr. 5 DFD 1.1 – Přihlašování. 

Tabulka 19 Návrh entity: Uživatelé 

Entita: Uživatelé 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_user Integer Identifikátor uživatele 

FK id_prava Integer Identifikátor práv uživatele 

 nick_uzivatele Varchar (20) Uživatelské jméno 

 jmeno_uzivatele Varchar (20) Jméno uživatele 

 prijmeni_uzivatele Varchar (20) Příjmení uživatele 

 datum_prihlaseni Datetime Datum přihlášení 

 poznamka Varchar (50) Poznámka k uživateli 

Následující entity nejsou v relačním ani tokovém diagramu. Jsou však účelově 

využívány webovou aplikací. Jsou zde uvedeny pro úplnost datového modelu celého 

systému. 

Entita menu slouží ke zobrazování nabídky k jednotlivým částem systému. 

Obsahuje atribut identifikátor nabídky, hodnoty jsou vytvářeny automaticky při přidávání 

nového záznamu. Dále obsahuje atribut minimální práva. Hodnoty tohoto atributu určují, 

jaké nabídky se mají zobrazit uživateli, podle jeho oprávnění. Atribut poradi_menu slouží 

k určení, v jakém pořadí se mají jednotlivé nabídky v menu zobrazit. Atribut akce obsahuje 

název stavu, při jakém se má nabídka zobrazit. Hodnoty atributu nápis se zobrazují 

v nabídce a do atributu popis jsou vkládány detaily nabídky. Posledním atributem této 

entity je atribut parametry. Do atributu parametry jsou vkládány hodnoty parametrů, které 

se mají nastavit po volbě nabídky. 
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Tabulka 20 Návrh entity: Menu 

Entita: Menu 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_menu Integer Identifikátor nabídky 

 min_prava Integer Minimální oprávnění pro tuto nabídku 

 poradi_menu Integer Pořadí ve výpisu nabídky 

 akce Varchar (20) Akce, při které se nabídka objeví 

 napis Varchar (20) Nápis v nabídce 

 popis Varchar (30) Upřesňující popis nabídky 

 parametry Varchar (30) Parametry nastavené po volbě nabídky 

Entita Lock router je využívána při ovládání routeru. Slouží k softwarovému 

uzamčení routeru. Hodnoty identifikátor zámku jsou vytvářeny automaticky při vložení 

záznamu. Atribut locktime obsahuje datum a čas, kdy byl zámek naposledy použit. Je 

automaticky měněn při aktualizaci záznamu. Atribut locker obsahuje uživatelské jméno 

uživatele, který zámek využil jako poslední. Atribut state obsahuje hodnoty stavu zámku. 

Tabulka 21 Návrh entity: Lock router 

Entita: Lock router 

Klíč Název atributu Datový typ Význam atributu 

PK id_lock Integer Identifikátor zámku 

 locktime Timestamp Čas poslední změny 

 locker Varchar (20) Uživatelské jméno naposledy využívající zámek 

 state Integer Stav zámku 

Po návrhu datových typů je možné sestavit relační schéma. Vzhledem k podobnosti 

s ERD diagramem byly sestaveny jen relační vazby, které jsou zobrazeny v následující 

Tabulka 22 Relační vazby mezi entitami. Tato tabulka obsahuje vždy 2 entity a jejich 

atributy a vztah, přes který jsou svázány. Parcialita a kardinalita vztahu je zobrazena 

v posledním sloupci, je vyjádřena následujícími vztahy:  

a) 1:0..N – jeden výskyt v první entitě může být svázán s 1 až N výskyty v druhé 

entitě.  

b) 1:1..N – jeden výskyt v první entitě je svázán minimálně s jedním výskytem druhé 

entity.  

c) 1:0..1 – jeden výskyt v první entitě může být svázán maximálně s jedním výskyt 

v druhé entitě. 
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Tabulka 22 Relační vazby mezi entitami 

Relační vazby 

Entita Atribut Vztah Entita Atribut Kardinalita 

Budovy id_budovy obsahují Patra id_budovy 1 : 0..N 

Patra id_patra obsahují Místnosti id_patra 1 : 0..N 

Místnosti id_mistnosti obsahují Prvky id_mistnosti 1 : 0..N 

Prvky id_prvku mají připojené Síťová rozhraní id_prvku 1 : 0..N 

Prvky id_prvku mají přiřazené Licence id_prvku 1 : 0..N 

Prvky id_prvku je gateway Budovy gateway 1 : 0..N 

Síťová 

rozhraní 
id_nic je 

Monitorovaná 

rozhraní 
id_nic 1 : 0..1 

Typ rozhraní id_net_nic je Síťová rozhraní id_net_nic 1 : 1..N 

Monitorovaná 

rozhraní 
id_mon je 

Nedostupná 

rozhraní 
id_nedostupny 1 : 0..N 

Doklady id_dokladu obsahují Licence id_dokladu 1: 1..N 

Software id_softwaru má Licence id_softwaru 1 : 1..N 

Typ prvku id_typ je Prvek id_typ 1 : 1..N 

Seznamy 

adres-listů 
id_net_access jsou přiřazeny Prvky id_net_access 1 : 0..N 

Seznamy 

adres-listů 
id_net_access obsahuje Seznam adres c_net_access 1 : 0..N 

Seznamy 

adres-listů 
id_net_access obsahuje 

Seznam adres z 

routeru 
c_net_access 1 : 0..N 

Uživatelé id_user odpovádá za Místnost odpovedna_osoba 1 : 0..N 

Uživatelé id_user odpovídá za Prvek odpovedna_osoba 1 : 0..N 

Uživatelé id_user je správcem Budova odpovedna_osoba 1 : 0..N 

Uživatelé id_user vykonali 
Přihlášení 

uživatele 
odpovedna_osoba 1 : 0..N 

Práva uživatelů id_prava jsou přidělena Uživatelé id_prava 1 : 1..N 

Práva uživatelů uroven_prav obsahují 
Oprávnění na 

akce 
uroven_prav 1 : 0..N 
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4.4. Uživatelské skupiny 

Uživatelské skupiny byly navrženy s ohledem na školní prostředí, pro které byl 

systém navrhován. Skupiny uživatelů jsou uloženy v Tabulka 10 Návrh entity: Práva 

uživatelů. Jak je z této tabulky vidět, uživatelská práva jsou vyjádřena číselnou hodnotou. 

Každá skupina uživatelů má jedinečné číslo oprávnění, aby skupině mohla být přiřazena 

specifická funkce. Systém je navržen tak, že uživatel s vyšším oprávněním může využívat 

všechny funkce podřízeného uživatele a navíc funkce spojené s vlastní uživatelskou 

skupinou. Nejvyšší oprávnění má Administrátor, ten má za úkol vytvářet uživatelské účty, 

přidělovat práva ostatním uživatelům a navíc může používat veškeré funkce systému. Další 

skupinou je Síťový správce, tato skupina uživatelů může používat veškeré funkce systému 

kromě přidělování práv. Síťový správce je uživatel, který ví, kde se jednotlivé prvky 

nacházejí, jaké mají adresy a jak jsou propojené. Spravuje umístění prvků. Uživatel Tvůrce 

má za úkol modelovat prostředí budov, pater a místností tak, aby bylo připravené pro 

vytváření a rozmisťování prvků. Uživatelská skupina Vedení školy může sledovat sestavy 

o množství a rozmístění počítačů, dále pak sledovat využívání počítačů ostatními uživateli. 

Uživatel Učitel bude systém využívat hlavně pro řízení přístupu stanic k internetu dále pro 

zjišťování, kde sedí nebo seděl jaký žák. Žáci se mohou informovat o posledním přihlášení 

na zvolený počítač a odeslat žádost o vytvoření účtu. Nejnižší oprávnění má Host, ten má 

jen možnost odeslat žádost o vytvoření účtu. 

Seznam rolí systému: 

1. Administrátor – přiřazování rolí, správa uživatelských účtů 

2. Síťový správce – správa a nastavení systému, přidávání, editace a mazání 

objektů. 

3. Tvůrce – vytváří vizualizované prostředí systému 

4. Vedení školy – sledování sestav a využívání IT prostředků při výuce. 

5. Učitel – ovládá žákovské počítače, nastavuje filtr internetu. 

6. Žák – informace o účtu a přihlášení 

7. Host – vytváří a odesílá žádost o vytvoření účtu 
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Obr. 11 Use Case diagram 

4.5. Návrh architektury serveru 

Vzhledem k tomu, že v designových požadavcích bylo webové prostředí, tak jsou na 

výběr dvě platformy webových serverů. Jsou to IIS, který je součástí OS Windows a 

multiplatformní Apache Web server. Pro rozhodování byla vytvořena následující tabulka 

pro porovnání důležitých vlastností web serveru. 

Tabulka 23 Porovnání Web serverů 

Vlastnost IIS Apache Web Server 

Nastavení + GUI -  Textový config 
Možnosti konfigurace - Méně + Více 

Cena - Cena Windows + 0,- 

Nutnost instalace - ANO + NE 

Typ softwaru - Proprietární + Open source 

Multiplatformí - NE + ANO 

Přenos konfigurace - Registry + Soubor 

Integrovaný .NET + ANO - NE 

Výsledek - + 
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Po volbě webového serveru je potřeba zvolit programovací jazyk, ve kterém se bude 

systém realizovat. V úvahu přicházejí ASP.NET a PHP. Opět je vytvořena porovnávací 

tabulka. 

Tabulka 24 Porovnání programovacích jazyků 

Vlastnost ASP.NET PHP 

Styl programování + Objektové - „spaghetti 

code“(php+html) Podpora databází - Menší + Větší 

Multiplatformní programování + ANO -  NE 

Operační systém - Windows + Multiplatformní 

Podpora - Menší (MSDN) + Větší (mnoho zdrojů) 

Rychlost + Větší (více vláken) -  Menší  

Podpora Web serverů - IIS + IIS, Apache 

Akční skriptovací jazyk - Visual Basic script + JavaScript 

Výsledek - + 

V posledním kroku je potřeba zvolit platformu databáze, kterou bude systém 

používat pro zpracování dat. Na serverech jsou používány databáze MySQL a SQL expres.   

Tabulka 25 Vlastnosti MSSQL a MySQL 

Vlastnost MSSQL MySQL 
Operační systém - Windows + Multiplatformní 

Instalace - Nutná + Stačí kopírovat 

Rychlost + vyšší - nižší 

Konfigurace - Windows + Soubor my.ini 

Výsledek - + 

Pro vývoj aplikace bude použit Apache Web Server, jako programovací jazyk PHP a data 

budou ukládána do databáze MySQL. 

4.6.  Realizace systému 

Na základě diagramu toků dat, stanovených datových typů a relací je možné 

detailněji specifikovat globální proměnné, způsob zpracování událostí a definovat 

jednotlivé funkce systému.  

Vzhledem k tomu, že PHP je skriptovací programovací jazyk, má nevýhodu v tom, 

že po zpracování požadavku neudržuje kontext aplikace. To znamená, že PHP vygeneruje 

stránku podle vstupních parametrů (metody GET, POST), parametrů uložených 

proměnných při sezeních (SESSIONS) a globálních proměnných systému. Ty lze zobrazit 

funkcí phpinfo(). Po vygenerování stránky PHP ukončí všechny procesy, smaže 

používané proměnné, provede destrukci všech objektů a odpojí databázi. Vzhledem k této 

vlastnosti PHP nejsou vytvářeny objekty pro každou budovy, patro, místnost a prvek. Tyto 
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objekty by musely být po každé události znova načteny, což by aplikaci zpomalovalo a 

znepřehlednilo.  

Po stisku ovládacího tlačítka nebo aktivního prvku stránky jsou odeslány pro 

generování stránky nové parametry. Mezi hlavní parametry, která je odesílán parametr 

akce. Tato proměná má řídící funci v systému. Podle hodnoty této proměnné se spouští 

přiřazené funkce. Jejich seznam a význam je uveden v tabulce u realizace každého 

procesu. Základní procesy jsou zobrazeny na Obr. 4 Diagram datových toků - 0. úroveň. 

Dalším předávaným parametrem je proměnná menu, ta obsahuje hodnoty, podle kterých 

se zobrazuje textová nabídka. Další předávanou proměnnou je pa, ta obsahuje poslední 

prováděnou akci. Hodnota této proměnné se využívá pro určení návratové hodnoty po 

vykonání určité funkce. Další parametry jsou přidávány podle potřeby. Pro jejich načítání 

byla vytvořena funkce getpost(‘nazev_proměnné’). Pro odesílání parametrů z 

formulářů se využívá metody POST pro ostatní vstupní parametry je využívaná metoda 

GET. 

Pro uchování vnitřních proměnných je využíváno sessions, systém do sessions 

ukládá proměnné o umístění, tedy budovu, patro, místnost a prvek. Podle hodnot těchto 

proměnných se nastavuje aktuální zobrazení - umístění (Obr. 28 Úvodní obrazovka, Obr. 

29 Zobrazení patra). Dále jsou do sessions ukládány informace o přihlášení, tedy kdo je 

přihlášen, jaká má práva a jak se jmenuje.  

4.7.  Realizace procesu - Přihlašování  

Datové toky procesu přihlašování jsou znázorněny na Obr. 5 DFD 1.1 – 

Přihlašování. Realizace tohoto procesu je rozdělena na 2 části.  

V první části je řešeno ukládání přihlašování uživatelů (proces 1.1.1) k doménovým 

počítačům. Zde bylo využito zásad skupin pro organizační jednotky uživatelů. Na 

následujícím obrázku je vidět, jakým způsobem je potřeba nastavit spouštěcí skript na 

doménovém serveru. Na Obr. 12 Nastavení přihlašovacího skriptu je vidět nastavení 

spouštění souboru map_disk.bat v zásadě skupin (Group Policy) vytvořeného pro 

organizační jednotku studenti. Po tomto nastavení se bude všem studentům při přihlášení 

spouštět soubor map_disk.bat na lokálním počítači. 
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Obr. 12 Nastavení přihlašovacího skriptu 

Soubor map_disk.bat obsahuje skript, který namapuje síťový disk ze serveru a spustí 

z namapovaného disku aplikaci mysql  pro připojení k databázi a spuštění přidávacího 

dotazu. Tento způsob fungoval dobře, pokud se uživatel přihlašoval v budově, kde byl 

server se sdíleným diskem. Počítače přihlašující se na druhý doménový server mapovaly 

sdílený disk a spouštěly skript přes internet respektive přes VPN propojení. Pro odstranění 

tohoto nedostatku byl využit systém souborů DFS, který je schopný mezi primárním a 

sekundárním doménovým serverem synchronizovat soubory a poskytovat vždy lokální 

sdílenou složku i když je adresa pro mapování disku na obou serverech stejná. To 

znamená, že síťové adrese \\ssescv.local\SSESCV\ALL bude fyzicky odpovídat adresa 

\\Webserver\ALL , jestliže se počítač přihlašuje k primárnímu řadiči domény a na opak 

\\CML\ALL , je-li počítač v budově se sekundárním řadičem domény. Nastavení DFS je na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. 13 Nastavení DFS 
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Po této úpravě se spouštěcí skripty spouští bez problémů. Dalším vyřešeným úkolem je to, 

co má vlastně spouštěcí skript obsahovat, aby byl schopný zapsat uživatelské jméno 

uživatele a síťový název počítače s datumem a časem do databáze. Jak bylo již zmíněno, 

síťový disk musí obsahovat kopii souborů MySQL. V prvním řádku se síťový disk 

namapuje a dále se spustí mysql s následujícími parametry: 

net use y: \\ssescv.local\SSESCV\ALL 

y:\bin\mysql --host=192.168.1.2 --user=josef.vesely --password=MojeHeslo 

netmonitor -e "INSERT `netmonitor`.`prihlaseni_uzivatele` (`id_prihlaseni`, 

`id_uzivatele`, `nick_uzivatele`, `nazev_prvku`, `id_stavu`, `datum_zaznamu`, 

`poznamka_stavu`) SELECT NULL, users.id_user, '%USERNAME%', '%COMPUTERNAME%', 

'1', CURRENT_TIMESTAMP , '' FROM users WHERE users.nick_uzivatele LIKE 

'%USERNAME%'" 

Jak je vidět uživatelské jméno %USERNAME% a název počítače 

%COMPUTERNAME% je vložen ze systémových proměnných počítače, na který se 

uživatel připojuje. Do parametru host je uložena adresa počítače, na kterém je spuštěna 

databáze. Parametry user a pasword obsahují přihlašovací informace k databázi. Protože je 

tento skript dostupný ze všech síťových stanic, uvedený uživatel musí mít v databázi 

povolena jen práva pro přidávání (INSERT) do tabulky prihlaseni_uzivatele. Tímto by byla 

první část procesu přihlašování dokončena. 

Druhá část tohoto procesu slouží k ověření uživatele a nastavení jeho práv. Pro 

ověřování účtů je použit LDAP protokol, který Windows 2003 servery využívají jako 

adresářovou službu - Active Directory. Vytváření uživatelských účtů není součástí tohoto 

systému. Uživatelé jsou vytvářeni přímo na doménovém serveru. Aby mohl uživatel 

využívat tento systém, musí být členem OU – organizační jednotky, jejíž umístění je 

uvedeno v parametru $ldapDn v souboru config.cfg v kořenové složce tohoto systému. 

Příklad vytvoření nového uživatele je v Příloha 4 Nastavení LDAP na doménovém serveru. 

Je zde vidět struktura organizačních jednotek a jejich adresování pomocí LDAP browseru. 

Na obrázku je vidět, že kořenovou doménou je jovesoft.cz ve které je vytvořena 

organizační jednotka test, ta je nastavena v konfiguračním soboru jako DN – rozlišovací 

jméno cesty, ve které se budou vyhledávat přihlašovaní uživatelé. 

Přihlášení uživatele je znázorněno na následujícím obrázku. Je zde vidět využití 

doménového serveru při ověřování uživatele a načtení informací z doménového serveru, 

pomocí protokolu LDAP do lokální databáze.  
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Obr. 14 Vývojový diagram průběhu přihlašování 

Proces přihlášení končí tím, že se vytvoří sessions prava, s hodnotou práv, kterou má 

přihlašovaný uživatel. Tato hodnota je následně porovnávána v procesu schvalování 

uživatelských požadavků. Pro vykonání procesu přihlašování byly použity akce a funkce 

zobrazené v následující tabulce. 

Tabulka 26 Akce a funkce procesu přihlašování 

Proces 1.1 Přihlašování 

Akce  Funkce  Popis 

login overSession() Ověří, zda je uživatel přihlášen (session) 

 prihlasUzivatele($userNick,$userPass) Pošle login k ověření, nastaví session 

 overLdap($ldapUser,$ldapPass) Ověří uživatele na doménovém serveru 

 nactiLdap($nick) 
Načte uživatele z dom.serveru, zaktualizuje 

záznam v lokální databázi  

logoff  Odhlášení uživatele, smazání sessions 
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4.8. Realizace procesu - Zpracování požadavků 

Tento proces má za úkol zpracovávat uživatelské požadavky, schvalovat je a odesílat 

ke zpracování. Datové toky tohoto procesu jsou zobrazeny na Obr. 6 DFD 1.2 - 

Zpracování požadavků.  

Proces 1.2.1 zkontroluje, zda umístění, které se načte z hodnot sessions je korektní. 

To znamená, že hodnoty v těchto parametrech odpovídají exitujícím identifikátorům 

budov, pater, místností a budov. Dále kontroluje, aby otevřená místnost odpovídala patru a 

budově, ve které se nachází.  

Proces 1.2.2 zpracovává data z přihlašovacího formuláře a odesílá je k ověření. 

Následně nastaví hodnotu $_SESSION['prava'] podle výsledku ověření. Hodnota tohoto 

sezení je načítána při každém načtení stránky. Jestliže se uživatel nepřihlásí, je hodnota 

této proměnné nastavena na 0.  

Proces 1.2.3 slouží k ověření, zda požadovaná žádost vytvoří akci, na kterou má 

přihlášený uživatel oprávnění. Uživatel patří do určité uživatelské skupiny, podle které 

jsou mu přidělována práva. Tabulka uživatelských skupin a jejich práv je prava_uzivatelu. 

Byla vytvořena podle entity v Tabulka 10 Návrh entity: Práva uživatelů. Po přihlášení je 

tedy uživateli přidělena hodnota práv, která je následně porovnávána s oprávněním na 

jednotlivé akce, které chce uživatel použít. Oprávnění na akce se nacházejí v tabulce 

opravneni_akce, která je navržena podle entity Tabulka 9  Návrh entity: Oprávnění na 

akce. 

Celý proces 1.2 je realizován jako soubor index.php. Na počátku jsou načítány 

potřebné součásti systému pomocí funkce include. Dále jsou načteny konfigurační 

parametry, vstupní hodnoty a hodnoty sezení. Dále je porovnáno, zda je vstupní 

proměnnou akce. Není-li nastavena, pak jej proces nastaví na info. Je-li proměnná 

nastavena, jsou porovnána práva uživatele a práva pro vykonání akce. Má-li uživatel 

dostatečná oprávnění, odešlou se data pro zpracování. Tento proces využívá pro své 

fungování funkce uvedené v Tabulka 27 Funkce využívané pro zpracování požadavků. 

Tabulka 27 Funkce využívané pro zpracování požadavků 

Proces 1.2 Zpracování požadavků 

Akce  Funkce  Popis 

 overSession() 
Ověří, zda je uživatel přihlášen 

(session) 

 schvalZadost($start,$akce,$pravaPrihlaseny) 
Porovná práva přihlášeného 

s oprávněním na akci 
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4.9.  Realizace procesu – Provedení a zobrazení 

Tento proces byl realizován jako třída zobrazení, která se nachází v souboru 

class.php. Z této třídy je vygenerován objekt, který zobrazí aktuální umístění (proces 

1.3.1). Ten podle validovaných hodnot v proměnných budova, patro, místnost a prvek 

zobrazí aktuální umístění. Po otevření budovy se nastaví hodnota budova a do hodnoty 

patro je vložena hodnota prvního patra v této budově. Patro je zobrazeno jako podkladový 

obrázek, na kterém jsou zobrazovány místnosti a v těch malé ikony aktivních prvků, které 

mají barvu podle odezvy na prvek, jak je zobrazeno na Obr. 29 Zobrazení patra. Pro 

přidávání prvků je potřeba otevřít místnost, to opět nastaví proměnnou mistnost. Volbou 

prvku se nastaví hodnota proměnné prvek. Uvedené proměnné budovy, patra, místnosti a 

prvku jsou ukládány do  SESSIONS, aby se aktuální umístění zobrazilo i po provedení 

určité události. Zavření budovy, patra, místnosti nebo prvku je provedeno vynulováním její 

proměnné. Jsou li tyto hodnoty nulové, je nastaveno zobrazení úvodní obrazovky. Do 

těchto proměnných jsou ukládány identifikátory budov, pater, místností a prvků, které jsou 

načítané z databáze. V následující tabulce jsou popsané akce a funkce, které byly 

realizovány pro zobrazení umístění. 

Tabulka 28 Funkce používané pro zobrazení aktuálního umístění 

Proces 1.3 Provedení a zobrazení (proces 1.3.1-1.3.4) 
Akce  Funkce  Popis 

BUDOVY   

zobrazbudovy zobrazBudovy($start) Zobrazí budovy na mapě 

pridejbudovu formNewBudova($start) Zobrazí formulář nové budovy 

ulozbudovu zpracujNewBudova($start) Ověří uživatele na doménovém serveru 

editujbudovu editujBudovu($start) 
Načte uživatele z dom.serveru, 

zaktualizuje záznam v lokální databázi  

upravbudovu zpracujZmenenouBudovu($start) Zpracuje data po editaci budovy 

smazbudovu smazBudovu($start) Smaže budovu - jen prázdnou 

ulozxybudovy ulozxybudovy($start) Uloží souřadnice budovy na mapě 

otevribudovu idDefaultPatro($start,$idBudovy) 
Otevře budovu a nastaví zobrazení 

defaultního patra 

Infobudova infoBudova($start) Informace o budově 

PATRA   

pridejpatro formNewPatro($start) Zobrazí formulář nového patra 

ulozpatro zpracujNewPatro($start) Zpracuje formulář nového patra 

smazpatro smazPatro($start,$idPatra) 
Smaže patro s číslem Patra – musí být 

prázdné 

MÍSTNOSTI   

umistimistnost umistiMistnost($start,$idMistnost) Zobrazí prostředí pro umístění místnosti 

pridejmistnost formNewMistnost($start) Přidá místnost na aktuální patro 

xyxymistnosti 
xymistnosti($start,$idMistnosti,$x1,$y1

,$x2,$y2) 

Uloží souřadnice horního levého a 

spodního pravého rohu místnosti 

ulozmistnost zpracujNewMistnost($start) Zpracuje data z formuláře nové místnosti 

smazmistnost smazMistnost($start,$idMistnosti) Smaže místnost s $idMistnosti 
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Další částí, kterou zpracovává proces 1.3 je správa softwaru. Zde byly v databázi 

vytvořeny tabulky licence a dokumenty. Do těch jsou ukládány záznamy o licencích a 

dokladech nabytí softwaru. Tabulky jsou vytvořeny podle entit Tabulka 3 Návrh entity: 

Doklady a Tabulka 4 Návrh entity: Licence. Zobrazení seznamu licencí a dokladů nabytí je 

zobrazeno na Obr. 34 Správa dokladů. Po vložení dokladu nabytí je vyžadovaný pdf 

soubor, který se ukládá na disk v elektronické podobě. Formulář pro vkládání dokladů 

nabytí je zobrazen na Obr. 26 Formulář doklad. V ovládacím panelu prvku je možné 

jednotlivé licence prvkům přiřazovat. Pro zpracování softwaru byly použity následující 

akce a funkce. 

Tabulka 29 Akce a procesy zabezpečující správu softwaru 

Proces 1.3 Provedení a zobrazení: Správa softwaru (proces 1.3.5) 
Akce  Funkce  Popis 

SOFT   

priradlicenci priradLicenci($start,$idPrvku,$idLicence) Přiřadí licenci k prvku 

odeberlicenci odeberLicenci($start,$idLicence) Odebere licenci od prvku 

pridejlicenci 
pridejLicenci($start,$idDokladu,$pocetLice

nci,$idSoftwaru) 

Vytvoří nové licenci u dokladu 

určitého softwaru  

smazlicenci smazLicenci($start,$idlicence) Smaže licenci 

novydoklad novyDoklad($start) Formulář pro přidání nového dokladu 

pridejdoklad 
pridejDoklad($start,$cdokladu,$datumdoklad

u,$popisdokladu,$poznamkadokladu) 

Zpracování dat z formuláře a přidání 

licenčního dokladu 

vypisdoklady vypisDoklady($start) Výpis seznamu licenčních dokladů 

vypisdoklad vypisDoklad($start,$iddokladu) Vypíše licence na dokladu 

odeberdoklad odeberDoklad($start,$iddokladu)  Smazání dokladu a všech jeho licencí 

Dalším podprocesem je správa seznamů adres. Tento proces má za úkol vytvářet 

adres-listy, zařazovat adresy do těchto adres-listů a ty následně synchronizovat na 

jednotlivé routery sítě. Dalším úkolem tohoto procesu je spravovat seznam 

monitorovaných síťových rozhraní. Pro tento proces jsou v databázi vytvořeny tabulky 

adres_list a monitorované prvky. Jsou navrženy podle entit uvedených v Tabulka 13 Návrh 

entity: Seznam adres a Tabulka 6 Návrh entity: Monitorovaná rozhraní, kde jsou 

jednotlivé atributy detailně popsané. Přidávání adres do adres-listu se provádí přes 

formulář, který je zobrazen na Obr. 33 Ovládací panel adres-listu. Jak je na obrázku vidět, 

na ovládacím panelu se dají přímo přidávat a mazat adresy a po skončení práce seznam 

synchronizovat na všechny routery. Funkce zaradAdresu slouží k zařazení adresy pořítače 

do adres-listu, který filtruje přístup k internetu. Tato volba provede odeslání adresy do 

routeru, přes který je prvek připojen, hned po potvrzení volby. Tato volba je zobrazena na 

Obr. 32 Ovládací panel prvku. Na tomto obrázku je zobrazena také volba monitorování. 

Tato volba se však u rozhraní objeví až po aktualizaci rozhraní s korektní IP adresou. 



Josef Veselý: Návrh a realizace systému pro řízení a monitorování počítačové sítě 

 

2011  46 

V následující tabulce jsou zobrazeny funkce, které jsou pro správu seznamů adres-listů 

využívány. 

Tabulka 30 Funkce správy seznamů adres 

Proces 1.3 Provedení a zobrazení: Správa seznamů adres (proces 1.3.6) 
Akce  Funkce  Popis 

ADRES-LIST   

zaradadresu zaradAdresu($start,$idPrvku,$access) Zařadí počítač do adres-listu 

zobrazwhite vypisList($start,6) Vypíše white-list adresy  

zobrazblack vypisList($start,5) Vypíše black-list adresy 

smazadresulistu smazAdresuListu($start,$idSeznamu) Smaže adresu ze seznamu adres-listu 

pridejdolistu 
pridejAdresuListu($start,$ipAdresa,$wwwA

dresa,$poznamkaListu,$cNetAccess) 

Zpracuje data nové adresy do adres-

litu 

synchronizuj synchronizaceListu($start);  Synchronizuje adres-listy na routery 

monitoruj monitorujNic($start,$idNic); Přidání rozhraní do monitorovaných 

nemonitoruj neMonitorujNic($start,$idNic); Odebrání rozhraní z monitorovaných 

 Správa prvků je proces, který má za úkol zobrazovat prvek, umisťovat jej 

v místnosti, přesouvat jej do jiné místnosti, vytvářet nový prvek a mazat jej. Dále k němu 

přiřazovat síťová rozhraní. Pro evidenci prvků byla podle entity zobrazené v Tabulka 11 

Návrh entity: Prvky vytvořena stejnojmená tabulka. Ovládací panel prvku je zobrazen na 

Obr. 32 Ovládací panel prvku. K prvkům je možné přidávat k prvkům síťová rozhraní a ty 

pak nastavovat, monitorovat a propojovat. Síťová rozhraní jsou ukládánáa do tabulky nic. 

Tato tabulka byla vytvořena podle entity zobrazené v Tabulka 15 Návrh entity: Síťová 

rozhraní. Tento proces využívá funkce a akce, které jsou uvedené v následující tabulce 

Tabulka 31 Funkce správy prvků 

Proces 1.3 Provedení a zobrazení: Správa prvků (proces 1.3.7) 
Akce  Funkce  Popis 

PRVKY   

umistiprvek 
umistiPrvky($start,$idMistnosti,$n,$xPos

un,$yPosun) 

Rozhraní pro umísťování prvků v 

místnosti 

zobrazprvky 
umistiPrvky($start,$idMistnosti,$n,$xPos

un,$yPosun) 

Zobrazí $n-krát zvětšenou místnost s 

detailním rozmístěním prvků 

ulozxyprvku ulozxyPrvku($start) Uloží x a y souřadnici prvku 

pridejprvek formNewPrvek($start,$idMistnosti) Zobrazí formulář pro nový prvek 

ulozprvek zpracujNewPrvek($start,$idMistnost) 
Zpracování dat z formuláře nového 

prvku umístěného do místosti 

smazprvek smazPrvek($start,$idPrvku) Smaže prvek s idPrvku 

premistiprvek premistiPrvek($start,$idPrvku,$umisteni) Přesune prvek do jiné místnosti 

NIC  Síťové rozhraní 

pridejnic pridejNic($start,$idPrvku) Přidání nového rozhraní k prvku 

smaznic smazNic($start,$idPrvku) Smazání rozhraní,  posledního u prvku 

odpojnic odpojNic($start,$idNic) Odpojení rozhraní od rozhraní 

monitoruj monitorujNic($start,$idNic); Přidání rozhraní do monitorovaných 

nemonitoruj neMonitorujNic($start,$idNic); Odebrání rozhraní z monitorovaných 

aktualizuj 
aktualizujNic($start,$idNic,$idNetNic,$p

ripojenok,$ip,$mac) 
Aktualizace informací u rozhraní 



Josef Veselý: Návrh a realizace systému pro řízení a monitorování počítačové sítě 

 

2011  47 

Posledními zrealizovanými procesy z procesu 1.3 jsou správa uživatelů a hlášení. 

Jak již bylo uvedeno uvedeno dříve, uživatelé jsou načítáni z doménového serveru a 

realizovaný systém obsahuje jen lokální databázi uživatelů pro nastavení práv. Tabulka 

s uživateli je vytvořena podle entity navržené v Tabulka 19 Návrh entity: Uživatelé. Proto 

je zde řešeno jen zobrazení stavu přihlášení, které vychází z určení hodnoty 

$_SESSIONS[‘prava’] a $_SESSION['id_user']. Dále je do tohoto procesu začleněna 

žádost o účet, sestava seznamu uživatelů a sestava s informacemi o uživateli. Chybová 

hlášení jsou zpracovávána funkcí error. Ten některá chybová hlášení zobrazuje jako 

vyskakovací okno alert. Některá chybová hlášení odesílají e-mail administrátorům. Detaily 

o zpracování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 32 Funkce správy uživatelů a hlášení 

Proces 1.3 Provedení a zobrazení: Správa uživatelů, Hlášení (proces 1.3.8-9) 
Akce  Funkce  Popis 

UŽIVATELE   

 logMe($start) Stav přihlášení uživatele 

sestavyosoba sestavaOsoba($start,$idOsoba) Informace podle uživatele 

sestavyuzivatele sestavaUzivatele($start); Sestava uživatelů 

zadostucet zadostUcet($start) Žádost o vytvoření účtu, zobrazí formulář 

HLÁŠENÍ   

error error($errNo); Ohlásí chybové hlášení podle čísla $errNo 

4.10.  Realizace procesu – Ovládání routeru 

Tento proces patří mezi nejdůležitější. Skládá se ze dvou částí. První je aplikační 

rozhraní naprogramované v PHP pro mikrotik router. To je poskytnuto přímo na stránkách 

výrobce, ale nesplňovalo přesně potřeby pro tento systém a tak bylo nutné jej upravit. 

První úpravou bylo doplnění třídy phpMikrotikTelnet o proměněnné $cmd a $result. Dále 

byly jednotlivé funkce doplněny o testování, zda opravdu došlo ke spojení s routerem. 

Další úpravou bylo nastavení timeoutu pro připojování na router a ten je zvolen 1s. Další 

úpravou jsou podmínky, které ukončují cyklus načítání odpovědi. Poslední úpravou bylo 

zpracování příkazů před odesláním na telnet. Po těchto úpravách je systém připraven 

komunikovat s routery.  

Pro připojení na router je potřeba adresa, uživatelské jméno a heslo. Pro zjištění 

adresy je potřeba nejdříve zjistit, jaký prvek je gateway budovy, kterou chceme ovládat. 

Ten se získá z tabulky budov. Následně je potřeba zjistit, jakou adresu má prvek, který 

slouží jako gateway. Ta se zjistí v tabulce nic (síťových rozhraní). Nakonec je potřeba 
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zjistit uživatelské jméno a heslo pro přístup na prvek. Ty se zjistí v tabulce prvky. Díky 

uložení informací v databázi je nalezení těchto informací jednoduché.  

Další část je realizace samotného testování odezvy a synchronizace. Pro tento účel 

byla vytvořena třída ovládej v souboru ovladejrouter.php. Proces 1.4.1 a 1.4.2 je realizován 

jako jedna funkce. Vstupní hodnotou je IP adresa testovaného rozhraní a počet opakování 

testů, z nichž má být výsledek určen.  Do routeru je odeslán příkaz: 

 $cmd = 'ping '.$pingAddress.' count='.$pingCount.' interval=0.020';  

Jak je vidět, jsou do příkazu začleněny obě vstupní hodnoty. Dalším parametrem je interval 

maximálního doby odezvy. Tato doba odpovídá testu na jeden prvek. Byla zvolena 

s ohledem na množství až 60 počítačů na jenom patře. Tudíž výpis obrazovky bude trvat 

opožděn o 1,2 s. Při hodnotě 50ms by výpis trval 3s. 

 

Obr. 15 Odpověď od mikrotik routeru 

Po odeslání příkazu na odezvu od routeru přišla odpověď zobrazená na předchozím 

obrázku. V dalším kroku je provedena analýza této odpovědi. Je rozdělena na jednotlivé 

řádky a ty jsou postupně testovány na obsah slova timeout. Jestli jej obsahují, pak je test 

ukončen a odesláno chybové hlášení. Jestli timeout neobsahuje, pak jsou řádku odebrány 

nadbytečné mezery a rozdělí řádek podle mezer na pole, to je provedeno tímto příkazem 

$po=(preg_split('/\s+/', $row[$i])). Následně je z pole vyzvednuta hodnota s indexem 3 

tudíž sloupeček time (číslováno od 0). Z tohoto řetězce je pomocí funkce intval($po[3]) 

zjištěna číselná hodnota odezvy. Ty jsou sečteny a následně vyděleny počtem testování 

odezvy a výsledek je vrácen funkcí jako návratové hodnoty. Tato funkce je sestavena ve 2 

modifikacích a to pro testování jedné adresy, kdy funkce obsahuje připojení i odpojení 

k routeru. A druhá modifikace, kdy je připojení provedeno samostatnou funkcí, následně je 

několikrát spuštěna funkce pro testování odezvy a nakonec další funkce router odpojí. 

Tento způsob je používán při vypisování dostupných prvků v patře. První modifikace je 

využita při výpisu prvku. 
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Další funkcí, kterou obsahuje proces ovládání routeru je proces synchronizace 

seznamů IP. Jeho realizace je naznačena pomocí vývojového diagramu na následujícím 

Obr. 16 Vývojový diagram synchronizace adres-listů. U zjišťování dat byly zobrazeny i 

SQL dotazy, které potřebné informace z databáze načetly. 

 

Obr. 16 Vývojový diagram synchronizace adres-listů 
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Analýza adres listu je podobná analýze testování odezvy. Pro načtení adres-listu z routeru 

byla vytvořena funkce adreslistRouter($typ), ta vrátí pole do kterého jsou načteny číslo 

řádku, IP adresa a název adres-listu, ke kterému IP adresa patří. Tento načtený adres-list je 

porovnán s požadovaným a rozdílné řádky jsou z routeru odebrány a chybějící doplněny. 

V routeru jsou ke každému z adres-listů vytvořena pravidla, která ovládají přístup 

k internetu. Jejich nastavení je zobrazené na následujícím obrázku.  

Pravidlo 0: nula říká routeru, že má zahazovat všechny packety, od počítačů, které 

jsou v adres-listu zakázené. To znamená, že internet je odpojen.  

Pravidlo 1: určuje, že je–li počítač v adres-listu mimozakázané, pak mu budou 

zahazovány jen packety na tyto zakázané adresy – blacklist.  

Pravidlo 2: Je-li zdrojový počítač v adres-listu jen povolené a bude chtít načíst jiné 

adresy než v adres-listu whitelist pak budou packety zahozeny. (vykřičník před názvem 

adres-listu znamená negaci)   

 

Obr. 17 Pravidla nastavaná v routeru 
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Pro ovládání routeru byly realizovány funkce, které jsou v následující tabulce. 

Proces 1.4 Ovládání Routeru  
Akce  Funkce  Popis 

API  Aplikační rozhraní 

 
routeros_connect($host,$username,$passw

ord) 
Připojí router 

 routeros_cmd($cmd) Zpracuje příkaz (skript) 

 write_to_telnet($text)  Zapíše jednotlivé řádky do routeru 

 read_from_telnet()  Přečte odpověď z routeru 

 close() Odhlášení od routeru 

OVLÁDÁNÍ   

 ovladej($host, $username, $password) Vytvoří prostředí pro ovládání routeru 

 spojRouter() Připojí router 

 skriptOdezva($pingAddress,$pingCount) Zjistí odezvu prvku 

 odpojRouter() Odpojí router 

 adreslistRouter($typ) Načte požadovaný adres-list z routeru 

 
zmenPristup($start,$adreslist,$ipAddres

s)  
Změní přístup počítače k internetu 

 synchronizujRouter($start) Synchronizuje adres-list s routerem 

 
getAddressList($dtbServer,$dtbUser,$dtb

Pass,$dtbName,$dtbTable) 
Načte kompletní adres-list z routeru.( 

 pingGw($pingAddress,$pingCount) 

Zjistí odezvu na prvek i uvedenou IP 

adresou (obsahuje i připojení a odpojení 

k routeru) 

 addAddress($nameOfList,$ipAddress) 
Přidá IP adresu se jménem adres-listu do 

routeru 

 changeList($nameOfList,$cRadku) Změní název adres-listu na určitém řádku 

 delAddressN($cisloRadku) 
Smaže v routeru v adres-listu záznam na 

určitém číslu řádky 

 delAddress($nameOfList,$ipAddress) 
Smaže z routeru záznam s uvedeným 

jménem adres-listu a IP adresou 

 lockRouter($start) Zamkne router 

 unlockRouter($start) Odemkne zámek routeru 

 lockedRouter($start)  Zjistí stav zámku 

4.11.  Realizace procesu – Správa dostupnosti prvků 

Tento proces má za úkol načíst seznam monitorovaných rozhraní a otestovat jejich 

dostupnost, je-li nějaké rozhraní nedostupné je potřeba jej zaznamenat v tabulce 

nedostupná rozhraní a odeslat e-mail administrátorům. Pro návrh tohoto procesu byl použit 

vývojový diagram, u kterého jsou uvedeny SQL sotazy pro zjištění dat z navrhovaného 

informačního systému. Tento proces se skládá ze dvou souborů a to monitoruj.php, který 

se dá spustit manuálně adresou http://navrhovany.system/monitoruj.php nebo se dá 

spouštět pomocí souboru monitoruj.bat z příkazové řádky, nebo jde nastavit jeho cyklické 

spouštění v naplánovaných úlohách. 
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Proces 1.5 Správa dostupnosti prvků 

Akce  Funkce  Popis 

 monitoruj.php Celý proces je realizovan jako jeden soubor php 

 monitoruj.bat 
Soubor pro spouštění monitorování z příkazové řádky nebo 

cyklicky z naplánovaných úloh. 
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4.12. Grafické prostředí 

Grafické prostředí systému je zrealizováno jako interaktivní webová stránka pomocí 

technologií HTML, CSS a JavaScriptu. Zatímco HTML definuje jednotlivé elementy, které 

se na stránce zobrazují, CSS pak určuje jejich grafické zobrazení. JavaScript je použit pro 

souřadnicový systém, používaný pro umisťování budov a také pro interaktivní tlačítka. 

Programová část webu je vytvořena v jazyce PHP a zobrazení a zpracování dat je závislé 

na propojení s databází informačního systému. 

Na hlavní stránce, viditelné na  Obr. 28 Úvodní obrazovka, je možné nalézt tyto 

elementy:  

- v levém horním rohu hlavní menu  

- výpis existujících budov 

- v pravém horním rohu přihlašovací formulář 

- v pravém spodním rohu souřadnicový systém.  

- jednotlivé budovy, rozmístěné na ploše prohlížeče 

Pozadí stránky tvoří obrázek – mapa Chomutova, na kterou je možné jednotlivé 

budovy umisťovat. Každá budova je samostatný objekt, graficky znázorněný obrázkem 

budovy, pod kterým se po najetí myši zobrazí ovládací tlačítka., vytvořená pomocí 

JavaScriptu. Pro umístění budovy je používán souřadnicový systém, který funguje 

následovně – souřadnice, na kterých se má budova zobrazit, se sejmou kliknutím myši na 

plochu mapy, a následně se zapíšou do databáze, odkud se umístění budov při jejich 

zobrazení načítá. 

Po kliknutí na konkrétní budovu ve výpisu budov, případně na budovu, umístěnou na 

ploše, se zobrazí nová stránka, která zobrazuje jednotlivá patra této budovy. Mezi patry lze 

přecházet kliknutím na položku v menu. 

Jako pozadí stránky, zobrazující patro, je použit obrázek tohoto patra. Na něm jsou pak 

rozmístěny jednotlivé místnosti, ve kterých jsou viditelné prvky, graficky znázorněné 

malými ikonkami, jak je viditelné na Obr. 29 Zobrazení patra. Obrázek prvku je určen 

jeho stavem – pro online stav zelená ikonka a pro offline stav červená. Pro umisťování 

místností je opět použit souřadnicový systém, který v tomto případě zaznamenává dva 

body – levý horní a pravý spodní roh místnosti. Z těchto hodnot se pak určuje také velikost 
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zobrazené místnosti. Každá místnost obsahuje také ovládací tlačítka, která se, stejně jako u 

budov, zviditelní až po najetí myší na tuto místnost. Stejně je tomu i u zvětšené místnosti a 

prvku. 

Po kliknutí na místnost se tato místnost zobrazí zvětšená, jak je vidět na Obr. 30 

Zobrazení místnosti. Zde jsou pro prvky místo ikonek použity obrázky, ze kterých je hned 

vidět, o jaký typ prvku se jedná. Pokud místnost neobsahuje žádný prvek, zobrazí formulář 

s volbou přidání prvku nebo smazání místnosti, jak je vidět na Obr. 31 Zobrazení prázdné 

místnosti. Po kliknutí na plochu místnosti dojde ke zmenšení do původní velikosti. 

Po kliknutí na prvek, ať už v malé, nebo zvětšené místnosti, se otevře ovládací panel 

tohoto prvku, ten je vidět na Obr. 32 Ovládací panel prvku. Ten zobrazuje jeho jednotlivé 

informace a dále tyto možnosti: pomocí výběrového pole lze prvek přesunout do jiné 

místnosti a pomocí přepínačů lze změnit pravidla pro přístup k internetu. 

Na následujícím Obr. 18 Mapa webu jsou zobrazeny možnosti pohybu po webové 

aplikaci pomocí položek textového menu a popis akcí, které lze v daném umístění 

s jednotlivými objekty dělat.  

V tabulce na tomto obrázku je v prvním a druhém sloupci vždy označení obrazovky a 

ve třetím sloupečku je mu podle názvu přiřazen obrázek z  
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Příloha 5 Návrh formulářů a  

Příloha 6 Grafické prostředí.  

 

 

 
Obr. 18 Mapa webu 

4.13. Aplikační prostředí 

Vzhledem k požadavkům webového ovládání byla aplikace laděna na webovém 

serveru Apache/2.2.17 s podporou PHP 5.3.5 a databázového systému MySQL 5.0.7.  
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Všechny tyto programy jsou součástí freewarového balíku XAMPP. Tento balík je 

vytvořen pro OS Windows podporující NT technologii. Tento balík má již předdefinovánu 

standartní konfiguraci, do které není potřeba téměř zasahovat. Pro správnou funkci je 

potřeba nastavit kořenový adresář webového serveru na složku, kde se nachází kořenový 

adresář navrhovaného systému. Konfigurační soubor se nachází ve složce 

apache\conf\httpd.conf . V tomto souboru je třeba změnit direktivu DocumentRoot na vámi 

zvolenou složku například: DocumentRoot "C:/www". V tomto souboru je potřeba ještě 

nastavit oprávnění pro zvolenou složku. A to následovně: 

<Directory "C:/www">  

    Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI  

    AllowOverride All 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

Pro správnou funkci systému je potřeba nastavit PHP interpret. Ten se nastavuje 

v souboru php.ini, který je v kořenovém adresáři php. V tomto konfiguračním souboru je 

potřeba zapnout rozšíření pro LDAP a to tak, že se odstraní středník z řádku, který 

obsahuje následující direktivu: extension=php_ldap.dll. Tato knihovna zabezpečuje 

komunikaci navrženého systému s doménový serverem. Dále je zde potřeba nastavit 

parametry pro odesílání mailu a to parametr SMTP = localhost, kde se místo localhost 

nastaví adresa mailového serveru. Správné nastavení je možné zkontrolovat na 

http://adresa_web_serveru/info.php. Posledním krokem pro fungování aplikace je vytvořit 

v MySQL uživatele, který má práva pro importování databáze. K tomuto kroku se dá 

využít PHPMyAdmin. Toto rozhraní slouží jako webová správa databáze. 

V této chvíli již stačí rozbalit aplikaci ze souboru aplikace.zip do kořenové složky 

webserveru, importovat strukturu databáze ze souboru databáze.sql z přiloženého DVD a 

nastavit soubor config.php z kořenové složky této aplikace. Je potřeba nastavit: 

<?php 

$dtbUser="admin";   /* Databázový uživatel */  

$dtbPass="HesloAdmina" ;  /* Heslo uživatele */  

$dtbAdr="localhost";     /* Adresa databázového serveru */  

$dtbName="netmonitor";  /* Jméno databáze */  

$ldapSrv="192.168.10.6"; /* Adresa doménového serveru */  

$ldapDn="OU=test,DC=jovesoft,DC=cz"; /* nastavení DN s uživ.jmény */  

$ldapUser="ylesev";  /* Jméno uživatele v LDAP */  

$ldapPass="wifi";        /* Heslo uživatele LDAP */  

$ldapDomain="jovesoft.cz"; /* LDAP doména */  

?>   
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Pro monitorování prvků je ještě potřeba nastavit cyklické spouštění monitoruj.php 

pomocí naplánovaných úloh systému. V poslední řadě je potřeba zajistit přístup systému na 

routery pomocí telnetu. 
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5. Závěr 

Cílem mé práce bylo navrhnout a realizovat informační systém, který by pomohl 

vyřešit neuspokojivý stav s evidencí o přehledu a stavu informačních technologií na střední 

škole, který navíc dokáže monitorovat jednotlivé síťové prvky a řídit počítačům přístup 

k internetu.  

Vznikl tedy systém s webovým rozhraním, který je schopný v současnosti ovládat 5 

routerů, které využívá pro filtrování internetu a zjišťování odezvy prvků v podřízené síti. 

Dále je schopný zobrazit data, které nedokáže zobrazit žádný jiný program na evidenci ve 

škole. Těmito sestavami jsou například soupis počítačů s přiřazeným softwarem a 

jednoduše přístupným dokladem o nabytí softwaru nebo výpis všech volných licencí na 

škole. Systém je schopný evidovat propojení jednotlivých prvků a ty také monitorovat. 

Počet ovládaných routerů není omezen počtem, ale množstvím dat, rychlostí a 

stabilitou mezi aplikačním serverem a routery. Zjištění odezvy na 15 pc s připojením a 

odpojením routeru trvalo mezi 1-2 sekundami. Pro správnou funkci systému, je nutné jej 

naplnit daty. Po zkušenostech se sběrem dat potřebných pro návrh tohoto systému si 

myslím, že ani toto nebude nejjednodušší. Nyní systém funguje v testovacím režimu, kdy 

se ještě odlaďůjí malé nesrovnalosti, které nemají vliv na fungování systému jako celku. 

Největším problémem při vývoji byla aktualizace firmwarů routerů, po kterých 

jsem byl nucen kompletně předělat textovou analýzu výstupních sestav z routerů. Dalším 

úskalím, se kterým jsem se setkal, byly nečekané výpadky při komunikaci s routerem. Ty 

jsem musel řešit úpravou aplikačního rozhraní routeru. Dalším, téměř nepřekonatelným 

problémem, byla rozdílnost zobrazení v různých internetových prohlížečích. Některé části, 

se museli i několikrát předělávat, aby se rozumně zobrazily alespoň ve 2 internetových 

prohlížečích. Obzvláště pracné bylo umisťování prvků a mapování místností, které bylo 

vytvářeno pomocí JavaScriptu. Prostředí jsem volil co nejvíce interaktivní, aby byly 

uživateli nabízeny jen ovládací prvky, které hodlá využít a nebyl zdržován nekonečným 

potvrzováním. 

Aplikace obsahuje zhruba 2500 řádek aplikačního kódu a přes 120 SQL dotazů, 

využívá se 22 tabulek. Systém je připraven na jednoduché rozšíření o další funkce, kterými 

můžou být například Help desk nebo rezervace učeben.  
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6. Přílohy 

Příloha 1 Licenční doklad – faktura 

 
Obr. 19 Licenční doklad - faktura 

 

 



Josef Veselý: Návrh a realizace systému pro řízení a monitorování počítačové sítě 

 

2011  63 

Příloha 2 Výstup z ekonomického systému Fofrs 

 
Obr. 20 Výpis z ekonomického systému fofrs 
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Příloha 3 Kontextový diagram 

 

Obr. 21 Kontextový diagram 
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Příloha 4 Nastavení LDAP na doménovém serveru 
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Příloha 5 Návrh formulářů 

 

 
Obr. 22 Formulář budovy 

 

 
Obr. 23 Formulář patro 

 

 
Obr. 24 Formulář místnost 
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Obr. 25 Formulář prvek 

 

 
Obr. 26 Formulář doklad 

 

 
Obr. 27 Formulář žádost o účet 
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Příloha 6 Grafické prostředí 

 

 
Obr. 28 Úvodní obrazovka 

 

 
Obr. 29 Zobrazení patra 
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Obr. 30 Zobrazení místnosti 

 

 
Obr. 31 Zobrazení prázdné místnosti 
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Obr. 32 Ovládací panel prvku 

 

 
Obr. 33 Ovládací panel adres-listu 

 

 
Obr. 34 Správa dokladů 
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Obr. 35 Výběr sestav 

 

 
Obr. 36 Příklad vygenerované sestavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


