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Abstrakt

V dnešní době má většina větších organizací zřízen svůj bezpečnostní tým,
který analyzuje síťový provoz a řeší bezpečnostní incidenty, které by mohly
ohrozit provoz organizace. Ač dnes existuje mnoho automatických nástrojů na
detekci incidentů, stále má při analýze nezastupitelnou roli člověk. Nástroje na
vizualizaci síťového provozu dokáží paralelně zobrazit velké množství dat a vy-
užívají percepční a kognitivní schopnosti analytika, který je schopen vizuálně
detekovat různé anomálie a neobvyklé vzorce v síti.

Diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje na interaktivní vizualizace
hodnot, jež jsou přiřazené k IP adresám, pomocí Hilbertovy křivky, která
zobrazuje IPv4 prostor a shlukuje blízké sítové adresy a rozsahy. Vizualizace
pomůže členům bezpečnostních týmů například s hledáním síťových bloků, ze
kterých je vedeno velké množství škodlivého provozu, a umožní jim na tyto
situace efektivně reagovat.

Vytvořený nástroj je funkční, byl otestován na datech ze systému NERD
a je nasazen jako webová služba pro využití členy bezpečnostních týmů.

Klíčová slova vizualizace síťového provozu, interaktivní vizualizace, síťová
bezpečnost, kybernetická bezpečnost, bezpečnostní incident, interaktivita, mo-
nitorování sítě, síťový provoz, NERD
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Abstract

Today, the majority of larger organisations have their own security team whose
job is to analyse the network traffic and handle security incidents which could
endanger the operation of said organisation. Even though many tools for
automatic detection of security incidents exist today, the role of a human
analyst is still irreplaceable. Network traffic visualisation tools are capable
of showcasing a large amount of data parallelly, utilising the perceptive and
cognitive abilities of the analyst who is able to detect various anomalies and
unusual traffic patterns visually.

The master’s thesis addresses the development of a tool for interactively
visualising values assigned to IP addresses. Hilbert curve is used for the visu-
alisation as it groups nearby network addresses and ranges together and can
present the IPv4 space. For example, the visualisation will help the members
of security teams locate address blocks, from which the extensive amounts
of harmful traffic originate, thus enables them to react to those situations
efficiently.

The developed tool is functional, tested on data from the NERD system
and deployed as a web service for the members of security teams to be used.

Keywords network traffic visualisation, interactive visualisation, network
security, cybernetic security, security incident, interactivity, network monitor-
ing, network traffic, NERD
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Úvod

V dnešní době má skoro každá obchodní společnost a organizace informační
systémy a počítačové sítě, které jsou kritické pro jejich správné fungování
a podnikání. Tyto systémy je nutné udržovat v provozu a řešit všechny bez-
pečnostní incidenty, které by mohly narušit jejich funkčnost (a tím pádem
procesy celé organizace). Bezpečnostním incidentem je myšleno „narušení bez-
pečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb
anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací“ (takto definuje
bezpečnostní incident Zákon o kybernetické bezpečnosti [1]).

Za tímto účelem má většina větších organizací zřízen svůj bezpečnostní tým
typu CERT (Computer Emergency Response Team) nebo CSIRT (Computer
Security Incident Response Team). Jak uvádí článek [2], ač se jedná o dvě
rozdílné zkratky, mají obecně stejný význam — za oběma se skrývá tým, který
je zodpovědný za řešení bezpečnostních incidentů ve svém poli působnosti (což
může být např. síť banky, poskytovatele internetu, . . .). Na daný tým se mohou
se zjištěným bezpečnostním incidentem (nebo i jen podezřením) obracet jak
uživatelé dané služby, tak jiné týmy. Bezpečnostní týmy mohou incident řešit
různými způsoby. Mohou jen zajistit eliminaci útoku (opravení bezpečnostní
chyby, odpojení útočníka od sítě atd.), podílet se na řešení obnovy provozu
služby nebo sítě po incidentu a mohou také dohledávat pachatele útoku (např.
z logů spravovaných služeb nebo sítě).

Bezpečnostní týmy nespoléhají pouze na nahlášení bezpečnostních inci-
dentů od uživatelů. Některé z nich provádí alespoň nějakou formu automatické
analýzy provozu ve spravované síti a logů ze spravovaných služeb. K monito-
rování sítě, její analýze v reálném čase a detekování bezpečnostních hrozeb je
v dnešní době dostupná spousta systémů IDS (Intrusion Detection System).
Sdružení CESNET [3], které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro
vědu, výzkum a vzdělávání, například za tímto účelem vyvíjí a používá open-
source systém NEMEA [4].

I když jsou v současné době dostupné systémy pro plně automatickou de-
tekci bezpečnostních incidentů, stále hraje při analýze důležitou roli člověk
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Úvod

za pomoci vhodných vizualizačních nástrojů (jak zmiňuje práce [5]). Auto-
matické nástroje sice umožňují velkou škálovatelnost a mají vysoký výkon,
bezpečnostní analytik je však lepší v rozpoznání neobvyklých a nových vzorců
v komplexních datech. S čím může výpočetní síla pomoci, tak je poskytnout
analytikům nástroje na lepší pohled na data a na hledání korelací v datech.

Pokud se zaměříme na síťovou bezpečnost, tak k tomuto účelu slouží různé
nástroje na vizualizaci síťového provozu. Vizualizace využívají percepční a ko-
gnitivní schopnosti bezpečnostního analytika, který je schopen vizuálně de-
tekovat různé anomálie a neobvyklé vzorce v síti. Na základě těchto zjištění
může například efektivně vytvářet seznam blokovaných entit (tzv. blacklisty).

Cíl práce
Cílem mé diplomové práce je vytvořit interaktivní aplikaci, která bude na
základě dodaných dat vizualizovat IPv4 prostor. Vizualizace bude shlukovat
blízké IP adresy a rozsahy. Data budou obsahovat číselné hodnoty přiřazené
k IP adresám. Význam hodnot bude záležet na konkrétních datech — na-
příklad to může být počet incidentů zaznamenaných u dané IP adresy nebo
hodnoty můžou vyjadřovat počet síťových paketů zaslaných z dané IP adresy
do monitorované sítě.

Aplikace tak bude mít velmi širokou možnost využití pro bezpečnostní
týmy. Na základě vizualizace si mohou všimnout neobvyklých anomálií, např.
že je velké množství podezřelého provozu zasíláno z mnoha IP adres v jedné
síti. Podle toho mohou přidat obecné pravidlo na firewall, které zamezí ko-
munikaci s touto sítí. Další možností využití může být zkoumání rozmístění
škodlivých IP adres v IPv4 prostoru (o což se snaží projekt NERD [6]).

Struktura práce
Kapitola 1 popisuje důvody, proč se využívají nástroje na vizualizaci síťového
provozu, a uvádí různé příklady těchto vizualizací a jejich přínosy pro bez-
pečnostní analytiky. Podrobněji se zaměřuje na Hilbertovu křivku, protože ta
bude využita v aplikaci, která bude výsledkem mé diplomové práce.

Kapitola 2 specifikuje funkční a nefunkční požadavky kladené na aplikaci.
Dále představuje koncepci aplikace a návrh serverové a klientské části.

Kapitola 3 se zabývá samotnou implementací serverové a klientské části.
Popisuje strukturu uložených dat v databázi, představuje API aplikace a zob-
razuje finální vzhled aplikace.

Kapitola 4 řeší nasazení aplikace, a to jak samotné webové služby, tak
integraci do systému NERD.

Kapitola 5 popisuje testování na reálných datech a vyhodnocení vizualizací
těchto dat.

V závěru jsou shrnuty výsledky práce a nastíněn další možný vývoj.
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Kapitola 1
Vizualizace síťového provozu

Nástroje na vizualizaci dat o síti jsou neocenitelných pomocníkem bezpeč-
nostních analytiků. Jak uvádí práce [5], ač se dodavatelé softwarů na detekci
bezpečnostních incidentů snaží o plnou automatizaci analýzy, mnohem úči-
nější přístup je zapojit do procesu člověka. Počítače zvládnou vyhodnotit velké
množství dat, ale stále nemají vyhodnocovací schopnosti člověka. Lidé vynikají
v rozpoznávání nových a neobvyklých vzorců v komplexních datech, a toho by
měly využívat bezpečnostní nástroje, které zapojí důležitý smysl analytika —
zrak — do analýzy. Vizualizace jsou výhodné tím, že dokáží paralelně zobrazit
velké množství dat (na rozdíl třeba od textového zobrazení dat). Vizualizace
můžou být použity k prozkoumávání dat, objevování anomálií a rozhodování
o nastalé bezpečnostní situaci. Vizualizace může být také uživatelem použita
na jednodušší vysvětlení svých předpokladů ostatním pracovníkům.

Vizualizace síťového provozu není (na rozdíl od vědeckých vizualizací) za-
ložena na fyzikálně nebo geograficky přesných datech. Vizualizují se abstraktní
data, proto záleží na kreativitě tvůrce vizualizace, jak daná data zobrazí. Měl
by se snažit o takové zobrazení, které co nejvíce podpoří percepční a kognitivní
schopnosti člověka.

Vizualizace dat se liší od prostého grafického zobrazení dat. Vizualizace by
měla být interaktivní, tedy uživatelé by měli mít možnost upravovat zobrazení
tak, aby byli schopni lépe pochopit prezentovaná data. Většina vizualizací do-
držuje princip, že nejdříve zobrazí obecný pohled na data a umožní uživateli
přibližovat a filtrovat v datech (detailní data zobrazí pouze, pokud si je uži-
vatel vyžádá). Tento postup podporuje lepší prozkoumání a pochopení datové
sady jako celku, a v případě že uživatele něco zaujme, umožní mu tyto data
prozkoumat blíže.

Vizualizace mohou být v oblasti počítačových sítí použity k mnoha účelům.
Například může jít o:

• Vizualizace pro detekci neobvyklé aktivity v provozu

• Vizualizace na hledání vzorců v síťových datech
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1. Vizualizace síťového provozu

• Vizualizace pro korelaci mezi bezpečnostními incidenty a geografickou
polohou útočníka

• Vizualizace zobrazující šíření počítačového viru po síti

• Vizualizace zobrazující DDoS útoky

• Vizualizace podporující generování pravidel do firewallu

Vědečtí pracovníci a lidé z praxe, kteří se zabývají studiem a vytváře-
ním vizualizací pro monitoring sítě a kybernetickou bezpečnost, se pravidelně
schází na IEEE sympoziu VizSec [7], které upozorňuje na potřebu vývoje no-
vých nástrojů pro vizualizaci a bezpečnostní analýzu (na stránkách sympozia
lze nalézt zajímavé práce týkající se tohoto tématu). Další známou skupinou,
jež se věnuje analýze síťových dat a má i projekty, které se zabývají vizualizací
těchto dat, je centrum CAIDA [8].

1.1 Zdroje dat na vizualizaci
Vizualizace síťového provozu je obecně možné rozdělit tří kategorií podle
zdroje dat pro vizualizaci.

• V první kategorii jsou vizualizace, které využívají jako data zachycené sí-
ťové pakety. Paket se skládá z TCP/IP hlavičky a samotných dat paketu.
TCP/IP hlavička obsahuje pole, které mohou být vhodné pro vizuali-
zaci — nachází se zde zdrojová a cílová IP adresa, informace o délce
hlavičky a celého paketu, identifikace protokolu, TTL (Time to live)
hodnota a další. K analýze může být zajímavé použít i data paketu.
Takové vizualizace jsou užitečné pro pozorování chování sítě.
Neobvyklým příkladem takové vizualizace je práce [9], která využívá
k zobrazení celé pakety. Vizualizace zobrazuje každý paket na samostat-
ném řádku a dělí se na dvě části (viz obrázek 1.1). Vlevo je bod v řádku
zvýrazněn, pokud se na dané pozici nachází v paketu bit s hodnotou 1.
Vpravo se nachází vizualizace, jež pro každý paket tvoří frekvenční ana-
lýzu bytů a zvýrazní ve sloupečku byty, které se v paketu nacházejí.
Výzkumníci tak mohou v paketech hledat neobvyklé anomálie.
Nevýhodou vizualizování paketů může být, že ve větší síti se jich zachytí
značné množství a vizualizace je tak výpočetně velmi náročná. Stížená
je i vizuální kontrola bezpečnostním analytikem.

• Další kategorií dat, které lze využít, jsou NetFlow data. Jedná se o pro-
tokol na monitorování sítě vytvořený společností Cisco [10], který agre-
guje pakety na základě IP toků. Tok je standardně definován zdrojovou
a cílovou adresou a portem, protokolem, dobou komunikace, počtem pře-
nesených paketů a přenesenou velikostí dat. Tato agregace řeší problém
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1.1. Zdroje dat na vizualizaci

Obrázek 1.1: Vizualizace bytů v jednotlivých paketech (Zdroj: [9])

s velkým množstvím paketů na analýzu, síťové toky mají mnohem menší
velikost a není problém je ukládat a analyzovat.
Vizualizace se síťovými toky zobrazuje obecnější pohled na provoz v síti.
Může vizualizovat síť toků mezi IP adresami v příslušné síti či se zamě-
řit na počet a velikost paketů z daných IP adres (např. k zjištění, zda
nedochází k DDoS útoku).
Příkladem takové vizualizace může být nástroj FlowTag [11] (na obrázku
1.2), který zobrazuje toky na grafu se dvěma rovnoběžnými osami. Na
jedné jsou cílové porty serveru a na druhé jsou zdrojové IP adresy. Vizu-
alizace může pomoci s odhalením distribuovaných útoků na stroje v síti.

• Poslední kategorií jsou data, která již byla předzpracována nějakým sys-
témem (např. typu IDS). Může jít ku příkladu o počet bezpečnostních
incidentů u konkrétních IP adres nebo o typy incidentů, které nastaly
v monitorované síti.
Zajímavé vizualizace tohoto typu tvoří nástroj VisAlert [12], který dává
do souvislosti typ bezpečnostní události, čas vzniku události a IP adresu,
na které událost nastala. Vizualizace (na obrázku 1.3) na vnějším kruhu
zobrazuje typ a čas události a tyto události spojuje se síťovým prvkem,
který je umístěn v topologii sítě uvnitř kruhu.

Zdrojem dat nemusí být jen samotné síťové toky a bezpečnostní incidenty.
Jedním ze zdrojů pro tuto diplomovou práci bude projekt NERD (Network
Entity Reputation Database) [6], který vzniká ve sdružení CESNET [3]. Pro-
jekt vytváří databázi síťových entit, které jsou zdrojem kybernetických hro-
zeb. NERD přijímá hlášení o detekovaných bezpečnostních incidentech a tato
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1. Vizualizace síťového provozu

Obrázek 1.2: Vizualizace síťových toků FlowTag (Zdroj: [11])

hlášení ukládá u jednotlivých entit. K entitám jsou dohledávány další rele-
vantní informace z externích zdrojů. Databáze na základě těchto informací
generuje entitám štítky, které označují, o jaký typ škodlivé entity se jedná,
a tzv. reputační skóre. To je míra hrozby, jakou entita představuje, tedy podle
definice [13] „pravděpodobnost budoucích útoků v kombinaci s očekávanou
závažností“. Toto reputační skóre by se dalo zobrazit vizualizací, která v této
diplomové práci vznikne. Zjistí se tak, jak jsou rozmístěny škodlivé entity
v IPv4 prostoru. Vizualizace pomůže s hledáním škodlivých sítí, ve kterých je
velká koncentrace škodlivých entit.

1.2 Typy vizualizací

Vizualizace můžeme rozdělit také podle typu grafu, který na vizualizaci vyu-
žívají. Zde uvádím základní typy, se kterými je možné se setkat:

Sloupcové grafy Běžný typ vizualizace, který často zobrazuje jevy, které
se staly v daných časových intervalech — na vodorovné ose je čas, na
vertikální ose hodnoty daného jevu. Jevem může být například počet
paketů za určitý časový interval nebo počet bezpečnostních incidentů.
Sloupcový graf může být i skládaný, kdy ve sloupci vyjadřující určitý
čas jsou na sobě vyskládány různé hodnoty. Příkladem takového grafu
by byla vizualizace typů incidentů a jejich počet v různé časové intervaly.

Spojnicové grafy V základní variantě (s jednou spojnicí, která spojuje hod-
noty na vertikální ose) může zobrazovat prakticky stejné informace jako
sloupcový graf. Tento graf se často používá na zobrazení velikosti síťo-
vého provozu v daném čase. I takto jednoduchý graf může odhalit neob-
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Obrázek 1.3: Vizualizace bezpečnostních incidentů VisAlert (Zdroj: [5])

vyklou anomálii ve změně síťového provozu, který neodpovídá vzorcům
z předchozího období.

Další formou spojnicového grafu je graf s více rovnoběžnými osami.
Každá osa představuje jiný atribut a čárou jsou spojovány atributy, které
spolu souvisí. Příkladem může být práce [14], která se zabývá hledáním
botnetů (sítí infikovaných počítačů řízených útočníkem). Vychází z pre-
misy, že infikované počítače se často synchronizují s řídícím počítačem
pomocí upravených DNS dotazů. K vizualizaci používá graf s více osami.
Jedna osa značí zdrojovou IP adresu DNS dotazu, další značí doménové
jméno z dotazu, třetí je na cílovou IP adresu a poslední TTL hodnotu
v dotazu. Za každý zachycený dotaz je na graf nakreslena spojnice. Podle
tvarů ve vizualizaci jsou výzkumníci schopni detekovat botnety.

Typem spojnicového grafu je i již zmíněná vizualizace na obrázku 1.3.
Ta má tři osy (typ incidentu, čas incidentu a IP adresa) tvarované do
kružnice.

Problémem těchto vizualizací může být, že se při větším počtu spojnic
stávají nepřehlednými.

Síťové grafy V tomto typu vizualizace mohou tvořit vrcholy grafu např. IP
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1. Vizualizace síťového provozu

Obrázek 1.4: Spojnicový graf na hledání botnetů (Zdroj: [14])

adresy, autonomní systémy (skupiny routerů se stejnou směrovací po-
litikou) či doménová jména. Vrcholy jsou spojeny hranami, které značí
komunikaci mezi těmito entitami. Jako zdroj dat k vizualizacím lze vy-
užít toky v síti.
Příklad síťového grafu je na obrázku 1.5. Entity jsou spojeny hranami,
pokud byla mezi entitami komunikace na definovaném portu. Z grafu lze
rozlišit různé typy síťového provozu. Pod písmenem (a) je vizualizace
HTTP provozu — v grafu je pár vrcholů s vysokým stupněm (počtem
hran vedoucích do vrcholu), jedná se pravděpodobně o webové servery.
Pod písmenem (b) je vizualizace DNS komunikace — tento graf je seg-
mentován na několik komponent, které se tvoří kolem DNS serverů. Pod
písmenem (c) je vizualizace P2P komunikace, kde klienti komunikují
s ostatními klienty na přímo.

Obrázek 1.5: Síťový graf HTTP, DNS a P2P komunikace (Zdroj: [15])

Stromové mapy Tento typ vizualizace zobrazuje datovou strukturu strom
jako soubor do sebe zanořených obdélníků různé velikosti. Větev ve
stromu je zobrazena jako větší obdélník, podstromy větve tvoří zanořené
obdélníky. Listy jsou zobrazeny jako již nedělené obdélníky s velikostí
odpovídající hodnotě daného listu. Pozice obdélníků ve vizualizaci také
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může mít svůj význam. Vizualizace je vhodná pro zobrazení hierarchic-
kých struktur, jako je například IPv4 prostor (kořenem je celý prostor,
který se dále dělí na jednotlivé podsítě s danými maskami). Jak tvrdí
práce [16], tento typ vizualizací je přehlednější než některé z předcho-
zích typů, proto se uživatel ve vizualizaci snadno vyzná i při obecném
pohledu na celou strukturu a je schopný rychle odhalit anomálie (např.
podle výrazně větších obdélníků v určité části vizualizace). Do vizuali-
zace lze zapojit i různé obarvení obdélníků pro předání dalších informací.
Příklad stromové vizualizace je na obrázku 1.6. Vizualizace zobrazuje
síť s maskou 16, jednotlivé obdélníky značí podsítě s maskou 24. Ve-
likost obdélníku určuje, kolik IP adres z dané podsítě je na určených
„blacklistech“. Barva značí podobnou informaci, a to jaké je procentu-
ální zastoupení IP adres na „blacklistech“ vzhledem k velikosti podsítě.
Na vizualizaci je okamžitě vidět, že jedna podsíť vyčnívá.

Obrázek 1.6: Stromová mapa sítě (Zdroj: [16])

Geomapy Specifickým typem vizualizace je mapa, kde jsou data umístěna
podle geografické pozice. Příkladem může být mapa světa, na které jsou
umístěny body představující IP adresy. Pozice bodu odpovídá přibližné
zeměpisné lokalizaci IP adresy a velikost či barva představuje počet bez-
pečnostních incidentů, které daná IP adresa způsobila.
Tohoto typu vizualizace využívají i autoři práce [17], která se zabývá
efektivní detekcí únosů IP adresních bloků pomocí unesení BGP cesty
(BGP je dynamický směrovací protokol mezi autonomními systémy).
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Vizualizace (na obrázku 1.7) zobrazuje mapu světa, každý adresní blok je
zobrazen jako bílý bod na své geografické pozici. Na základě změn v BGP
směrovací tabulce zvýrazní dané body různými barvami (podle toho,
zda došlo k přidání adresního bloku, jeho odebrání nebo byla změněna
lokace či vlastník). Analytici tak mohou rychle odhalit podezřelé vzorce
ve změně směrování.

Obrázek 1.7: Mapa s geografickou polohou adresních bloků (Zdroj: [17])

3D zobrazení Předchozí typy vizualizací se držely 2D zobrazení, v poslední
době začínají vznikat také 3D vizualizace. Ty mohou mít díky přidanému
rozměru výhodu v jasnějším vizuálním oddělení dat, což vede ke zlepšení
orientace ve vizualizaci. Některé vizualizace využívají pozici elementu
k vyjádření určité informace, k čemuž může třetí rozměr také pomoci.
3D vizualizace mohou být různých typů (převážně vycházejících z 2D
variant). Například může jít o síťové grafy, kde jsou vrcholy umístěny
ve 3D prostoru. Toho například využívá práce [18], která zobrazuje spo-
jení jako body v prostoru (obrázek 1.8). Na jedné ose jsou lokální IP
adresy monitorované sítě, na další jsou globální IP adresy a třetí značí
číslo cílového portu. Pokud je spojení úspěšné, má bod bílou barvu.
Pokud nedošlo k navázání spojení (z důvodu neexistujícího síťového roz-
hraní na dané lokální adrese nebo z důvodu, že stroj neposlouchá na
daném portu), má bod barvu na základě příslušného cílové portu. Prak-
ticky všechny barevné body značí podezřelou aktivitu. Pokus o skenování
portů je v tomto zobrazení dobře viditelný. Shluky barevných bodů roz-
místěné po jedné ose mohou značit vertikální sken (pokus o připojení
k více portům na jednom stroji) nebo horizontální sken (pokus o připo-
jení k určitému portu na více strojích).
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Obrázek 1.8: 3D graf síťových spojení (Zdroj: [19])

Ve 3D prostoru se dají také lépe zobrazovat 2D spojnicové grafy s více
rovnoběžnými osami (které nahrazovaly další rozměry). Podobně jako
2D vizualizace na obrázku 1.4 i 3D vizualizace nástroje P3D [20] (na ob-
rázku 1.9) má osy se zdrojovou IP adresou, zdrojovým portem, cílovou
adresou a portem. Využívá však dvě dvojrozměrné plochy pro zobrazení
os (jedna osa pro IP adresu, druhá pro číslo portu) — jedna plocha zob-
razuje zdroj síťového toku, druhá cíl toku. Čarami, které vyjadřují daný
síťový tok, jsou spojeny body na obou plochách. Vizualizace může po-
moci bezpečnostním analytikům se zobrazením skenů portů nebo DDoS
útoků.

1.3 Vizualizace pomocí Hilbertovy křivky

Jedním z typů vizualizace, jenž je uveden a podrobněji popsán v této samo-
statné sekci, protože bude použit na vizualizaci v diplomové práci, je zob-
razení IPv4 rozsahu pomocí Hilbertovy křivky. Hilbertova křivka patří mezi
křivky vyplňující prostor — obecně se jedná o jednorozměrné křivky, které
beze zbytku vyplní n-rozměrný prostor. Jedná se o fraktály, tedy jednoduše
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Obrázek 1.9: 3D vizualizace síťových toků (Zdroj: [20])

řečeno o geometrické objekty, které, ať jsou pozorovány při jakémkoliv přiblí-
žení, se stále skládají z opakujících se charakteristických tvarů.

Jak uvádí práce [21], Hilbertova křivka byla vymyšlena německým mate-
matikem Davidem Hilbertem v roce 1891. Křivka se používá k převodu jedno-
dimenzionální sekvence dat do dvou-dimenzionálního prostoru (existuje však
i 3D varianta křivky). Výhodou křivky je, že zachovává pořadí dat a shlukuje
k sobě následující prvky v sekvenci. Délka strany čtverce vyplněného křivkou
je mocnina dvojky, je výhodné tedy převádět sekvence o délce odpovídající
mocninám dvojky, kde exponent je sudé číslo (sekvence pak vyplní celý čtve-
rec).

1.3.1 Generování Hilbertovy křivky

Formálně lze definovat křivku následujícím L-systémem:

Abeceda L, R, F, +, -

Axiom L

Přepisovací pravidla
L→ +RF− LFL− FR+
R→ −LF + RFR + FL−

Axiom je startovní symbol gramatiky. Řád křivky určí, kolikrát se přepi-
sovací pravidla aplikují. Křivka se nakreslí na základě interpretace symbolů
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z výsledného řetězce. Řetězec se prochází zleva doprava a každý symbol lze
chápat jako instrukci.

L a R Symboly slouží pouze pro aplikaci přepisovacích pravidel, pro kreslení
křivky nemají žádný význam.

F Symbol znamená instrukci „nakresli úsečku v daném směru“.

+ Symbol znamená instrukci „otoč se doprava o 90 ◦“.

− Symbol znamená instrukci „otoč se doleva o 90 ◦“.

Zde je uveden příklad generování řetězce pro dva řády křivky:

(Axiom) L

(1. řád křivky) +RF− LFL− FR+

(2. řád křivky) +− LF + RFR + FL− F−+RF− LFL− FR + F + RF−
LFL− FR +−F− LF + RFR + FL−+

Generování křivky se dá vysvětlit i méně formálně, a to grafickým způso-
bem. Hilbertova křivka se skládá ze dvou tvarů — první připomíná písmeno U
(čtverec bez jedné strany), druhým je úsečka, která spojuje dva tvary prvního
typu. Oba tvary mohou být rotovány o 90 ◦, 180 ◦ nebo 270 ◦.

První řád křivky vyplní čtverec o délce strany 2 a má tvar výše zmíněného
písmene U. Druhý řád se vygeneruje nahrazením tvarů písmene U za 4 další
(různě rotované) tvary písmene U spojené úsečkou. Takto lze generovat křivky
i vyšších řádů, kdy se vždy tvar U nahradí 4 dalšími. První tři řády jsou
zobrazeny na obrázku 1.10.

1.3.2 Použití křivky pro účely zobrazení IPv4 prostoru

Hilbertova křivka se velmi hodí na převedení jednorozměrných IPv4 adres
(tj. 32 bitových čísel od 0 do 232) do dvojrozměrného prostoru. Jak vyplývá
z popisu křivky výše, sousední IP adresy a sítě jsou umístěny blízko sebe. Hil-
bertova křivka vyplní vždy celý prostor čtverce, pokud počet prvků v sekvenci
je 2m (m = 2k, kde k odpovídá řádu křivky). To v sobě nese velkou výhodu
této vizualizace, protože zachovává hierarchickou strukturu IPv4 prostoru —
křivka shlukuje do čtverců sítě se sudou maskou, a každý čtverec obsahuje
čtverce s příslušnými podsítěmi sudé masky.

Překvapivě první, kdo pravděpodobně takto využil Hilbertovu křivku, ne-
byl vědecký pracovník v odborné práci, ale Randall Munroe, autor webových
komiksů XKCD. V roce 2006 zveřejnil ilustraci1, kde zobrazil IPv4 prostor

1https://xkcd.com/195/
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1. Vizualizace síťového provozu

(a)


 (b)                                                       (c) 


Obrázek 1.10: Hilbertova křivka prvního (a), druhého (b) a třetího řádu (c)

rozdělený na podsítě s maskou 8 a jeho dělení mezi jednotlivé registrátory.
Komiksem se inspirovala práce [21], která rozpracovala myšlenku využití Hil-
bertovy křivky. Tedy že každý bod na Hilbertově křivce může představovat IP
adresu nebo podsíť se sudou maskou (v práci používali masky 16 a 24) a barva
bodu může vyjadřovat nějakou informaci o síti. Výsledkem mohou být vizua-
lizace IPv4 prostoru (nebo jeho částí), jako je na obrázku 1.11, kde bod značí
příslušnou podsíť s maskou 24 a barva značí počet aktivních síťových rozhraní
v podsíti.

1.3.3 Využití vizualizace pro bezpečnostní analytiky

Vizualizace má slibný potenciál využití pro členy bezpečnostních týmů. K lep-
šímu pochopení její výhody je dobré připomenout hierarchické dělení IPv4
prostoru. Organizace ICANN rozděluje IP bloky do správy regionálním re-
gistrátorům, kteří koordinují správu adres v přidělené oblasti. Regionálních
registrátorů je pět:

AfriNIC Oblast Afriky

APNIC Oblast Asie a Austrálie

ARIN Oblast Severní Ameriky

LACNIC Oblast Jižní Ameriky

RIPE NCC Oblast Evropy
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1.3. Vizualizace pomocí Hilbertovy křivky

Obrázek 1.11: Vizualizace s použitím Hilbertovy křivky (Zdroj: [22])

Tito registrátoři přidělené bloky síťových adres dále dělí mezi lokální re-
gistrátory, což jsou typicky poskytovatelé internetu. Poskytovatelé internetu
nedostanou náhodný výběr IP adres, ale je jim kvůli snadnému směrování
síťového provozu přidělena síť s určitou maskou.

Práce [23] a [24] se zabývají tím, že škodlivé síťové entity (entity, které
rozesílají spam, šíří malware, skenují porty jiných zařízení, útočí na ostatní
zařízení, . . .) nejsou rozmístěny rovnoměrně po internetu, ale shlukují se v ur-
čitých sítích. Autoři si to vysvětlují tím, že správci těchto síťových rozsahů
nemají stanovenou striktní bezpečnostní politiku nebo ji nedodržují či mají
špatně zabezpečenou síť. Je spíše pravděpodobnější, že se v těchto sítích bu-
dou zdržovat kybernetičtí útočníci a že se zde budou nacházet kompromitované
stroje nic netušících vlastníků než v dobře zabezpečených sítích se stanovenou
bezpečnostní politikou. Autoři práce [23] pro tyto sítě dokonce zavádí po-
jem „Bad Neighborhoods“(„špatné sousedství“). Vycházejí z předpokladu, že
pravděpodobnost, že je zařízení s určitou IP adresou škodlivé, roste s počtem

15



1. Vizualizace síťového provozu

sousedních škodlivých zařízení ze stejného síťového rozsahu.
Vizualizace pomocí Hilbertovy křivky může pomoci bezpečnostním týmům

s rychlou lokalizací těchto škodlivých sítí. Data pro vizualizaci mohou být
různá — například se může jednat o seznamy adres, které rozesílají do moni-
torované sítě spam nebo můžou vizualizovat počet bezpečnostních incidentů
u jednotlivých IP adres. Na základě lokalizace mohou sestavovat obecnější
pravidla pro firewall (zablokovat komunikaci z celé sítě). Je možné také vizu-
alizovat počet spojení ze sítí určité masky do monitorované sítě za určitý čas,
a odhalit tak distribuované útoky typu DDoS vedené z konkrétní sítě.

Kvůli výše uvedeným výhodám Hilbertovy křivky a zajímavým možnos-
tem využití jsem se rozhodl v aplikaci, jež bude výsledkem této diplomové
práce, tuto křivku na vizualizace použít. Tento typ vizualizace je také vhodný
pro data, která sbírá sdružení CESNET. Například zajímavou vizualizací bude
zobrazení dat ze systému NERD, který počítá škodlivost síťových entit. Vizu-
alizace by měla potvrdit myšlenku autorů uvedených výše, tedy že rozmístění
škodlivých entit není rovnoměrné.

1.3.4 Existující aplikace

I když může být, jak bylo vysvětleno výše, vizualizace užitečná pro bezpeč-
nostní týmy, v současné době existuje velmi málo aplikací, které by vizualizaci
z poskytnutých dat generovali. Pokud se zaměříme na samostatné open-source
aplikace, povedlo se mi dokonce najít pouze jeden takový program2. Program
běží v příkazové řádce, bere jako vstup seznam IP adres a generuje vizualizaci
s body, které ve výchozím nastavení představují sítě s maskou 24. Barva bodu
představuje počet IP adres z dané sítě, které byly na vstupu programu. Uži-
vatel může upravit některé parametry vizualizace, jako je vizualizovaná síť,
maska podsítě, která je reprezentovaná jedním bodem, barevná škála, písmo
nebo zvýraznění některých sítí ve vizualizaci.

Nevýhodou programu je, že výsledná vizualizace není interaktivní. Uživatel
nemá rychlý přehled, který bod představuje jakou síť, a nemá možnost (bez
přegenerování celého obrázku) ve vizualizaci přibližovat sítě, které ho zajímají.
Tyto nedostatky by měla řešit aplikace, která bude výsledkem mé diplomové
práce.

2http://maps.measurement-factory.com/
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Kapitola 2
Návrh

2.1 Požadavky na aplikaci
Na základě komunikace s vedoucím práce a rozhovorů s pracovníky sdružení
CESNET, kteří budou primárními uživateli výsledné vizualizace, jsem speci-
fikoval následující požadavky na aplikaci (dále také nazývanou „IP Vizualizá-
tor“).

2.1.1 Funkční požadavky

Funkční požadavky, tedy požadované vlastnosti a funkce aplikace, jsou shrnuty
v následujícím seznamu.

• Uživatel bude moci pomocí API poslat aplikaci data ve formátu dvojic
IP adresa — Hodnota. Hodnota může být jak celočíselná, tak desetinná.
Aplikace tak bude umožňovat velmi široké použití pro bezpečnostní ana-
lytiky. Celočíselné hodnoty mohou představovat počet sesbíraných inci-
dentů k dané IP adrese nebo počet navázaných spojení s IP adresami ze
sítě spravované uživatelem. Desetinné hodnoty mohou například vyjad-
řovat vypočítanou škodlivost IP adresy v rozsahu 〈0, 1〉. Pomocí hodnot
0 a 1 lze vyjádřit True/False hodnota, tedy ku příkladu zda je daná IP
adresa aktivní.

• Aplikace umožní aktualizovat hodnoty u dříve zaslaných dat — tedy
nebude nutné znovu posílat celou, mnohdy objemnou, datovou sadu.

• Aplikace bude udržovat více nezávislých datových sad od uživatelů. Ke
každé si bude moci uživatel vygenerovat vizualizaci.

• Vizualizace bude zobrazovat IPv4 adresní prostor nebo její podsíť po-
mocí Hilbertovy křivky. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, Hilber-
tova křivka je pro toto využití výhodná, protože shlukuje blízké IP ad-
resy a sítě.
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• Každý bod ve vizualizaci bude představovat IP adresu síťového rozhraní
nebo síť. Pokud bude bod představovat IP adresu, bude mít hodnotu IP
adresy v datové sadě. Pokud bude představovat síť, jeho hodnota bude
součet všech hodnot IP adres v dané síti. Hodnota bodu bude zobrazena
pomocí barevné škály.

• Uživatel bude moci nastavit rozlišení vizualizace. Rozlišení vizualizace
bude určovat hodnotu, která se přičte k masce vizualizované sítě, čímž
vznikne maska podsítí, které se zobrazí jako jeden bod. Například po-
kud bude nastaveno rozlišení +8 a bude vizualizována síť 147.32.0.0/16,
každý bod bude představovat příslušnou podsíť s maskou 24.

• Vizualizace bude interaktivní — uživatel se dozví hodnotu bodu najetím
myši a bude moci přibližovat vybrané sítě ve vizualizaci, a tím získávat
podrobnější informace o podsítích v dané síti. Díky tomuto požadavku
se bude vizualizace lišit od již existujících programů, jejichž výsledkem
je pouze statický obrázek.

• Uživatel si bude moci ve vizualizaci nadefinovat překryvnou vrstvu s vy-
branými sítěmi. To umožní bezpečnostním analytikům mít zvýrazněnou
síť jejich zájmu (např. síť, u které řeší bezpečnostní incidenty), a tím
pádem rychlejší orientaci ve vizualizaci.

• Vizualizaci si bude moci uživatel zobrazit ve webovém prohlížeči a bude
si ji moci integrovat do svých webových aplikací (podobným způsobem
jako to například umožňují Mapy Google — viz dokumentace [25]).

• Výsledná vizualizace půjde uložit i jako obrázek, aby bylo možné použití
v dokumentech a prezentacích.

2.1.2 Nefunkční požadavky

Nefunkční požadavky definují kvalitativní nároky a omezení na aplikaci, mo-
hou specifikovat i použité technologie.

• Serverová implementace bude provedena v jazyce Python [26] a na kli-
entskou část pro vizualizaci bude použit JavaScript [27]. Jazyk Python
je vhodný pro rychlý vývoj, prototypování a také je použit v ostat-
ních aplikacích sdružení CESNET (např. v systému NERD). JavaScript
je i podle průzkumů [28] nejčastější volba pro psaní klientských částí
aplikací v prohlížeči. Kromě jiného využití jazyků vyplývá i ze zadání
diplomové práce.

• Serverová část aplikace bude poskytovat REST API [29]. Bude sloužit
jak ke přímé komunikaci s uživatelem, tak pro komunikaci s klientskou
částí aplikace.
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2.2. Koncepce aplikace

• Serverová část aplikace bude data ukládat perzistentně, bude tedy možné
načíst datové sady vložené uživateli i po pádu či restartování serveru.

• Aplikace bude přenášet do klientské části pouze nezbytně nutná data
pro aktuální vizualizaci, aby snížila datové nároky aplikace na síťovou
linku uživatele a na uživatelův webový prohlížeč.

• Vytvoření vizualizace a její zobrazení by nemělo pro většinu případů
zabrat více než 3 sekundy, neboť při větší prodlevě může být omezen
pocit interaktivity z pohledu uživatele.

2.2 Koncepce aplikace

Návrh předpokládá složení IP Vizualizátoru ze serverové a klientské části. Úko-
lem serverové části bude zpracovávat přijatá data, efektivně je uložit a posílat
předzpracovaná data pro požadovanou vizualizaci klientské části. Serverová
část bude poskytovat API, které umožní uživateli vkládání datových sad, je-
jich aktualizaci a smazání. API bude volat také klientská část aplikace pro
získání dat k vizualizaci. Klientská část v prohlížeči z dat vytvoří interak-
tivní vizualizaci, která bude umožňovat přibližování na jednotlivé IP rozsahy
a zobrazování konkrétnějších informací o IP adresách v daném rozsahu.

Hlavním problémem, který je potřeba vyřešit, je možný velký datový ob-
jem dat — při zhruba 4 miliardách adres v IPv4 prostoru může mít datová sada
velikost i v nižších desítkách gigabytů. Nelze tedy klientovi poslat k zobrazení
celou datovou sadu, ale bude nutné používat asynchronní volání z klientské
části na serverovou část (s využitím technologie AJAX [30]), které klientovi
vrátí pouze relevantní data potřebná pro danou vizualizaci — pro aktuálně
zobrazené IP rozsahy.

Výše uvedená koncepce poskytuje dvě varianty nasazení aplikace:

• Serverová část IP Vizualizátoru běží na stejném serveru jako služba, jejíž
data chceme vizualizovat. Daná služba bude aplikaci pomocí API posílat
data v požadovaném formátu a uživatel si je bude moci v prohlížeči
vizualizovat.

Výhodou tohoto řešení je, že „surová“ data od služby neopustí server
a jsou zpracovány na stejném stroji, nedochází tedy k zatěžování síťové
infrastruktury.

Nevýhodou je, že zpracování dat a jejich uložení může vytěžovat daný
stroj, zabírat datové úložiště, a tím ovlivňovat chod primární služby.
Další nevýhodou je horší možnost aktualizace aplikace, která by v tomto
případě běžela v mnoha instancích na různých strojích (u každé služby,
která chce používat vizualizaci, by byla nasazena jedna instance apli-
kace). Tento způsob nasazení je zobrazen na obrázku 2.1.
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Server 1

Data k vizualizaci

Služba 1

Serverová část
IP Vizualizátoru

Webová stránka 
s klientskou částí
IP Vizualizátoru

Dotaz na
vizualizaci

Vizualizace

Server 2

Data k vizualizaci

Služba 2

Serverová část
IP Vizualizátoru

Webová stránka 
s klientskou částí
IP Vizualizátoru

Dotaz na
vizualizaci

Vizualizace

Obrázek 2.1: Varianta nasazení 1: Služba a IP Vizualizátor na stejném serveru

• U druhé varianty lze nasadit IP Vizualizátor jako službu — serverová
část IP Vizualizátoru by běžela na dedikovaném serveru. Služby, které by
chtěly vizualizaci používat, by zasílaly data na server s aplikací. Každá
služba by do svých webových stránek vložila klientskou část aplikace, ve
které by se odkazovala na dedikovaný server s IP Vizualizátorem a na
konkrétní datovou sadu, kterou aplikaci zaslala.

Tato varianta má výhodu, že serverová část aplikace běží v jedné instanci
na stroji, který může být optimalizován pro potřeby aplikace. Serverová
část je díky tomu také velmi jednoduše aktualizovatelná. Správci služby,
který chce používat vizualizaci, také odpadá větší starost s nasazením
aplikace — stačí nastavit zasílání dat do IP Vizualizátoru a vložit krátký
kus kódu do webové stránky služby.

Nevýhodou může být, že dochází k přenášení většího množství dat po
síti. Další nevýhodou je, že v případě nedostupnosti serverové části apli-
kace (např. kvůli výpadku serveru) dojde k nedostupnosti vizualizace
u všech služeb, které vizualizaci využívají. Toto nasazení je zobrazeno
na obrázku 2.2. Lze si zde povšimnout, že služba nemusí posílat svá
data k vizualizaci a může vizualizovat data zaslaná jinými službami (viz
Služba 3 ).

2.3 Serverová část

Jak již bylo naznačeno v popisu konceptu aplikace výše, serverová část má
za úkol zpracovat data, která byla zaslána uživatelem či službou, data ve
vhodném formátu uložit a na základě dotazů přes API vracet zpracovaná
data pro požadované vizualizace. Aplikace může udržovat hodnoty k velkému
množství IP adres (např. systém NERD má ve své databázi informace o skoro
jednom milionu IP adres) — návrh serverové části musí být tedy zaměřen na
efektivitu uložení a rychlost vybavení dat pro vizualizace.
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2.3. Serverová část

Server 1

Služba 1
Webová stránka 
s klientskou částí
IP Vizualizátoru

Server 4

Serverová část
IP Vizualizátoru

Server 2

Služba 2
Webová stránka 
s klientskou částí
IP Vizualizátoru

Server 3

Služba 3

Webová stránka 
s klientskou částí
IP Vizualizátoru

Vizualizace

Dotaz na
vizualizaci

Vizualizace

Dotaz na
vizualizaci

Vizualizace

Dotaz na
vizualizaciData k vizualizaci Data k vizualizaci

Obrázek 2.2: Varianta nasazení 2: Služby a IP Vizualizátor na různých serve-
rech

2.3.1 Uživatel

Z požadavků vyplývá, že aplikace musí umět udržovat více datových sad pro
různé služby, které chtějí vizualizaci používat. Data budou zasílána pomocí
API přes síť, bylo by tedy záhodno zavést identifikaci, kdo daná data posílá.
S existující identifikací je možné omezovat, kdo může data k vizualizaci posílat
a kdo může informace v datové sadě upravovat. K tomuto účelu slouží entita
Uživatel s následujícími atributy:

UID Číselný identifikátor uživatele slouží k jeho interní identifikaci — pod
tímto identifikátorem je napojen k ostatním entitám. Z toho je zřejmé,
že identifikátor je povinný a musí být unikátní.

Uživatelské jméno Tento řetězec slouží k rozpoznání, kdo je daný uživatel.
Jeho znalost pro uživatele, který zasílá data k vizualizaci, není nutně
potřebná, spíše zlepšuje orientaci pro správce aplikace. Atribut musí být
uveden, ale nemusí být unikátní (ač je samozřejmě unikátnost velmi
doporučena).

Autentizační klíč Tento důležitý povinný textový řetězec slouží k autenti-
zaci (jasné identifikaci uživatele) a autorizaci (ověření, zda daný uživatel
může provést příslušnou akci). Klíč by měl znát jen daný uživatel, aby
bylo zamezeno zneužití. Ze své podstaty musí být unikátní, jinak nelze
zaručit jednoznačnou identifikaci uživatele.
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Administrátor Tato povinná True/False hodnota určuje, zda je daný uži-
vatel správcem aplikace. Správce může mít vyšší práva, například mazat
datové sady i jiných uživatelů, či odstraňovat samotné uživatele.

Uživatel bude vlastnit datové sady, které do aplikace zaslal. Pouze on bude
moci své datové sady upravovat, aktualizovat, mazat z nich záznamy či je
mazat celé. Správce služby může zasahovat do všech datových sad.

V tabulce 2.1 je ukázka uživatele. Identifikátorem uživatele je číslo 1000.
Atribut s uživatelským jménem je pojmenován username, autentizační klíč
je authorization a atribut admin udržuje informaci, zda je daný uživatel
správce aplikace.

Tabulka 2.1: Ukázka vzorového uživatele
1000

username NERD
authorization ce7f5abdf69365fcdd9703009e54d2de

admin False

Operace s uživatelem

Pro první verzi aplikace byly navrženy následující operace s entitou Uživatel.
V budoucnu se mohou rozšířit, pro aktuální použití jsou více než dostatečné.

Vypsání uživatele Operace vrátí výše popsané atributy uživatele spolu s in-
formacemi o datových sadách, které uživatel vlastní.

Vytvoření uživatele Operace vytvoří uživatele na základě zadaného jména.
Pokud není manuálně zadán identifikátor, bude uživateli přiřazeno o jed-
na větší číslo než má posledně vytvořený uživatel (začíná se od čísla
1000). Pokud nebylo upřesněno, zda má uživatel být či nebýt adminis-
trátor, bere se za to, že uživatel administrátorem není. Operace auto-
maticky vygeneruje autentizační klíč v délce 128 bitů vyjádřený v hexa-
decimálním kódu, který nekoliduje s klíči ostatních uživatelů.

Odstranění uživatele Operace odstraní uživatele spolu s datovými sadami,
které do aplikace nahrál.

Dále jsem definoval potřebné operace nad tabulkou všech entit Uživatel:

Vyhledání uživatele podle UID Operace vrátí informace o uživateli, kte-
rému patří daný identifikátor. V případě, že identifikátor nikomu nepatří,
vrátí operace informaci o neexistenci příslušného uživatele. UID bude klí-
čem do tabulky uživatelů, operace vyhledání bude mít tedy průměrnou
složitost O(1).
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Vyhledání uživatele podle autentizačního klíče Podstatná operace pro
ověření vrátí informace o uživateli, kterému patří daný autentizační klíč.
Pokud klíč není přiřazen žádnému uživateli, vrátí informaci o neexistenci
uživatele. Aby byla operace co nejefektivnější a nebylo nutné procházet
záznam každého uživatele, bude vytvořena pomocná tabulka s páry au-
tentizační klíč — UID, kde bude mít vyhledání také průměrnou složitost
O(1).

2.3.2 Datová sada

Entita Datová sada udržuje hodnoty k IPv4 adresám, které uživatel zaslal.
Pro zajištění co nejrychlejšího zpracování při dodávání dat pro vizualizaci
(což je jeden z nefunkčních požadavků), je nutné mít datovou sadu uloženou
efektivně.

Uživatel sice dodává IP adresy zapsané dekadicky po jednotlivých oktetech
(např. 147.32.120.36), ale tento zápis není pro použití v aplikaci výhodný —
není paměťově efektivní (předchozí IP adresa zabírá v ASCII kódu 13 bajtů)
a hůře se s ním pracuje (např. jiný zápis 147.32.120.036 vyjadřuje stejnou
IP adresu nebo např. nelze rychle zjistit, zda se daná IP adresa nachází v poža-
dované síti). Z toho důvodu se v aplikaci pracuje s IP adresou jako s 32 bitovým
číslem (výše uvedené IP adrese odpovídá číslo 2468378660). Zápis je paměťově
efektivní (zabírá 4 bajty), různé zápisy téže IP adresy v dekadické formě vždy
vyústí ve stejné číslo a příslušnost IP adresy v dané síti se jednoduše ověří
pomocí bitových posunů a porovnání čísel.

IP adresy a příslušné hodnoty budou uloženy v rozptylovací tabulce. Roz-
ptylovací tabulka [31] je datová struktura, která umožňuje vyhledat záznam
podle klíče a vyhledávání probíhá v průměrném případě v čase O(1). Jako klíč
se použije 32 bitová IP adresa, hodnotou je desetinné číslo přidružené k dané
IP adrese. Tento způsob uložení je vhodný pro hledání hodnoty ke konkrétní
IP adrese nebo její aktualizaci. Požadované vizualizace však často budou zob-
razovat jen některé sítě a ne celý IPv4 prostor — zde se naráží na limity
rozptylovacích tabulek, které neumožňují efektivní vyhledání klíčů v daném
intervalu (vyhledání všech záznamů s IP adresami v dané síti). I pro zpra-
cování jen jedné sítě je nutné projít všechny záznamy v rozptylovací tabulce
a rozhodnout, zda daná IP adresa do sítě patří. Časová složitost je tedy O(n)
vzhledem k počtu záznamů. Pro velké datové sady se již jedná o nezanedba-
telnou časovou položku. Z toho důvodu nebude používána jedna rozptylovací
tabulka pro všechna data, ale každá síť s maskou 16 bude mít vlastní rozpty-
lovací tabulku. Tedy například záznam k IP adrese 147.32.120.36 bude uložen
v tabulce odpovídající síti 147.32.0.0/16. Pokud vznikne požadavek na vizua-
lizaci sítě s maskou 16 nebo vyšší, prochází se už pouze jen záznamy v tabulce,
do které síť patří. Pokud bude potřeba vizualizovat síť s maskou nižší než 16,
projdou se jen ty tabulky sítí, které jsou součástí požadované sítě. Maska 16
byla zvolena z důvodu, že půlí 32 bitovou adresu přímo v polovině a zajišťuje
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vhodnou granularitu dat za přijatelných podmínek — vznikne nejvýše 65 536
rozptylovacích tabulek, každá nejvýše s 65 536 záznamy). Rozptylovací tabulka
pro danou síť se vytvoří pouze v případě, že uživatel poskytl alespoň jednu
IP adresu z příslušného rozsahu. Toto řešení má sice stále stejnou časovou
složitost v nejhorším případě O(n) (když se vizualizuje celý IPv4 prostor), ale
při vizualizaci menších sítí dojde k znatelnému zrychlení.

Vizualizace celého IPv4 prostoru je stále časově náročná — i když je na-
staveno rozlišení např. +8 (tedy každý bod bude představovat síť s maskou 8),
musí se projít každý záznam a přičíst se hodnota IP adresy k příslušné síti.
Je pravděpodobné, že vizualizace pohledu na celý IPv4 prostor budou velmi
časté. Uživatelé začnou s touto vizualizací a postupně si přiblíží menší sítě.

Bylo by záhodno, aby zpracování takové vizualizace bylo co nejrychlejší.
Z toho důvodu si bude datová sada udržovat předpočítané hodnoty u všech
sítí s maskou 16. Takových sítí je v IPv4 prostoru 65 536, předpočítané hod-
noty budou v poli o této velikosti. Index v poli bude odpovídat číslu sítě, tedy
číslu vzniklého z prvních dvou bytů (např. síť 0.0.0.0/16 bude na indexu 0,
0.1.0.0/16 na indexu 1, 255.255.0.0/16 na indexu 65 536, . . .). Pokud bude
potřeba vytvořit vizualizaci, kde jeden bod představuje síť s maskou 16 nebo
menší, použijí se pro výpočet pouze tyto předpočítané hodnoty — pro získání
hodnoty bodu se sečtou hodnoty příslušných podsítí s maskou 16. Díky před-
počítaným hodnotám je časová náročnost vizualizace s takovým rozlišením
konstantní (projde se nejvýše celé pole o pevné délce 65 536).

Každá datová sada obsahuje, kromě samotných dat o IP adresách, také
následující metadata:

Identifikátor Unikátní řetězec, který jednoznačně identifikuje danou dato-
vou sadu. Má délku 128 bitů a je kódován v Base64 [32], tudíž obsahuje
pouze tisknutelné znaky. Jeho znalost je důležitá pro veškeré operace
s datovou sadou, i pro vytváření vizualizací z dotyčných dat.

Uživatel UID uživatele, který vlastní danou datovou sadu.

Velikost Počet záznamů o IP adresách v datové sadě.

Vytvoření datové sady Datum a čas vytvoření datové sady.

Aktualizace datové sady Datum a čas, kdy byl naposledy změněn nebo
smazán alespoň jeden záznam. Tento údaj lze případně využít pro sma-
zání datových sad, které nebyly určitou dobu aktualizovány, kvůli uvol-
nění místa na datovém úložišti.

Zobrazení datové sady Datum a čas, kdy došlo buď k poslední aktualizaci
datové sady, nebo kdy byla naposledy z datové sady vygenerována vizu-
alizace. Údaj je možné také využít na mazání datových sad a může to
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být v určitých situacích výhodnější než mazání podle předchozího atri-
butu — nedojde ke smazání datových sad, které sice již nejsou pravidelně
aktualizovány, ale které jsou stále pravidelně vizualizovány.

Na obrázku 2.3 je ukázka datové sady, která obsahuje následující 4 zá-
znamy:

• IP adresu 0.0.0.0 s hodnotou 5

• IP adresu 147.32.120.36 s hodnotou 6,5

• IP adresu 147.32.120.39 s hodnotou 3,5

• IP adresu 147.33.1.8 s hodnotou 1

Identifikátorem sady je řetězec 7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ. Atribut s vlast-
níkem datové sady je pojmenován user, počet záznamů je uložen pod atribu-
tem size. Dále jsou uvedeny tři časy — vytvoření (dataset_created), aktua-
lizace (dataset_updated) a zobrazení (dataset_viewed) — všechny hodnoty
jsou uvedeny v UNIX formátu (počet sekund od začátku roku 1970).

Pole s názvem dataset_cache obsahuje předpočítané hodnoty — index 0
představuje síť 0.0.0.0/16, index 37664 síť 147.32.0.0/16 (výslednou hodnotu
tvoří součet hodnot IP adres 147.32.120.36 a 147.32.120.39) a index 37665 síť
147.33.0.0/16. Ostatní hodnoty v poli jsou nulové.

Dále datová sada obsahuje tři rozptylovací tabulky pro výše uvedené sítě
s maskou 16. Každý záznam je umístěn v příslušné tabulce.

7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
user 1001
size 4
dataset_created 1588636800
dataset_updated 1588637200
dataset_viewed 1588637900

dataset_cache
0 5.0
1 0.0
2 0.0
... ...
37664 10.0
37665 1.0
... ...
65536 0.0

0
120 5.0

37664
2468378660 6.5
2468378663 3.5

37665
2468413704 1.0

Obrázek 2.3: Ukázka vzorové datové sady
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Operace s datovou sadou

Pro aplikaci byly navrženy následující operace s entitou Datová sada. Některé
pomocné operace (převážně operace vypisující a nastavující jednotlivé atributy
sady) zde nejsou uvedeny.

Vytvoření datové sady Operace je zobrazena na obrázku 2.4. Na začátku
přijme od uživatele seznam dvojic IP adresa — hodnota IP adresy. Ná-
sledně vytvoří unikátní identifikátor datové sady. Pro předpočítání hod-
not sítí s maskou 16 vytvoří pole s 65 535 desetinnými čísly a každé
nastaví na hodnotu 0,0. Dále v cyklu projde každou dvojici. IP adresu
převede na číselný formát a zjistí číslo sítě s maskou 16, do které IP
adresa patří — stačí provést bitový posun IP adresy doprava o 16 pozic.
Na základě znalosti tohoto čísla přičte hodnotu IP adresy k desetin-
nému číslu na daném indexu pole. Zároveň uloží záznam do rozptylovací
tabulky odpovídající dané síti. Na závěr nastaví všechny časy v metada-
tech na aktuální čas. Operace vrátí metadata sady — uživatel potřebuje
primárně znát identifikátor, aby mohl datovou sadu upravovat a hlavně
z ní generovat vizualizace.

Přijmi od uživatele
seznam IP adres a

jejich hodnot
Vytvoř 128 bitový

identifikátor

Ne

AnoJe identifikátor
unikátní?

Vytvoř pole pro
předzpracované hodnoty o 

65 535 prvcích a nastav
všechny prvky na nulu

Načti dvojici 
IP adresa a hodnota

Převeď IP adresu na
32 bitové číslo

Zjisti číslo sítě s
maskou 16

IP adresa >> 16

Inkrementuj pole
předzpracovaných hodnot na
indexu čísla sítě o hodnotu IP

adresy

Ano

Ne

Existuje
 rozptylovací
tabulka pro 
danou síť?

Vytvoř tabulku pro
dané číslo sítě

Ano

Ne

Existují
nezpracované

IP adresy v
seznamu?

Vytvoř datovou sadu s daným
identifikátorem, s polem předzpracovaných

hodnot a s vytvořenými rozptylovacími
tabulkami 

Nastav čas vytvoření,
aktualizace a zobrazení na

aktuální čas

Přidej hodnotu IP adresy do
příslušné tabulky, jako klíč použij

32 bitové číslo IP adresy

Obrázek 2.4: Operace vytvoření datové sady
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Aktualizace datové sady Operace bude poskytovat několik možností aktu-
alizace dat. První možností je nastavení nových záznamů — nejdříve se
smažou všechny existující záznamy a následně se zpracuje nový seznam
dvojic IP adresa — hodnota IP adresy. Tedy funkcionalita je prakticky
stejná jako vytvoření nové sady, ale má tu výhodu, že zůstává stejný
identifikátor.
Další možností je přidání nových záznamů — dvojice z nového seznamu
jsou přidány k aktuálně existujícím záznamům. Pokud už nějaká IP ad-
resa z nového seznamu v datech existuje, je její hodnota aktualizována.
Další dvě možnosti vychází z předchozí varianty — inkrementace nebo
dekrementace novými hodnotami IP adres. Pokud IP adresa z nového
seznamu již existuje, přičte/odečte se nová hodnota ke/od staré hod-
noty. Jestliže IP adresa ještě v datové sadě není, předpokládá se, že
je nastavena na nulu a k/od ní se hodnota přičítá/odčítá. Tato mož-
nost umožňuje např. udržovat počet závadných událostí u IP adres, kdy
služba v pravidelných intervalech zasílá počet událostí, které za daný
čas zachytila.
U všech variant je nutné přepočítat pole předpočítaných hodnot, aby
korespondovalo s aktuální situací. Na závěr se upraví čas aktualizace
a zobrazení datové sady.

Smazání datové sady Operace smaže metadata sady, pole s předpočíta-
nými hodnotami i všechny přidružené rozptylovací tabulky.

Vypsání datové sady Operace (zobrazena na obrázku 2.5) slouží k získání
záznamů uložených v datové sadě a je prvním krokem při generování
dat pro vizualizaci. Je zbytečné vracet všechny záznamy — ne všechny
budou pro vizualizaci potřeba, a proto by výpis všech záznamů nebyl
časově efektivní. Operace přijme síť, jejíž záznamy nás zajímají, a také
požadované rozlišení — sítě s touto maskou se zobrazí jako jeden bod
ve vizualizaci. Pokud je rozlišení menší nebo rovno 16, jsou hodnoty
pro tyto sítě předpočítány na úrovni sítí s maskou 16, stačí vrátit pole
s předzpracovanými hodnotami.
Pokud je rozlišení větší než 16, nestačí již předpočítané hodnoty a je po-
třeba vrátit záznamy z rozptylovacích tabulek. V případě, že je maska
požadované sítě větší nebo rovno 16, stačí vypsat záznamy z jedné roz-
ptylovací tabulky, která obsahuje data dané sítě. Pokud je maska menší
než 16, je nutné vypsat záznamy ze všech tabulek, ve které se nacházejí
IP adresy z dané sítě.
Na závěr se upraví čas zobrazení datové sady na aktuální čas.

Vypsání metadat datové sady Ve spoustě případů není třeba vypisovat
žádné záznamy ze sady, například pokud uživatele zajímá počet IP ad-
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Přijmi síť, jejíž záznamy
chceme vypsat, a

požadované rozlišení
Ano

Ne

Je rozlišení 
menší nebo rovno

16?

Ne Ano
Je maska 

sítě větší nebo 
rovno 16?

Nastav čas zobrazení
datové sady na aktuální

čas

Vrať metadata sady a
pole předpočítaných

hodnot

Zjisti číslo sítě s maskou 16,
která je nadřazena požadované

síti
IP adresa sítě >> 16

Vrať metadata sady a
záznamy z rozptylovací

tabulky odpovídající síti s
maskou 16

Vygeneruj čísla všech podsítí s
maskou 16, které obsahuje

požadovaná síť

Spoj záznamy z
rozptylovacích tabulek

odpovídajících
vygenerovaným podsítím 

Vrať metadata sady a
spojené záznamy

Nastav čas zobrazení
datové sady na aktuální

čas

Nastav čas zobrazení
datové sady na aktuální

čas

Obrázek 2.5: Operace vypsání datové sady

res v sadě nebo čas poslední aktualizace sady. Proto je navržena tato
metoda, která vrátí pouze metadata sady.

Vypsání hodnoty IP adresy Operace vrátí hodnotu konkrétní IP adresy.
Pokud se IP adresa v datové sadě nenachází, vrátí operace hodnotu 0.
Protože stačí IP adresu použít jako klíč ve vhodné rozptylovací tabulce,
má operace průměrnou časovou složitost O(1). Operace aktualizuje čas
zobrazení datové sady.

Nastavení hodnoty IP adresy Operace nastaví hodnotu konkrétní IP ad-
resy — stejně jako při aktualizaci datové sady je poskytováno více mož-
ností. První možností je přiřazení hodnoty IP adrese. Pokud daná IP
adresa v sadě již existuje, aktualizuje se její hodnota, pokud ještě nee-
xistuje, vznikne nový záznam s danou hodnotou. Další možností je in-
krementace či dekrementace existující hodnoty IP adresy o dané číslo.
Pokud IP adresa ještě neexistuje, předpokládá se, že její hodnota je
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nulová. Při této operaci je nutné aktualizovat pole předpočítaných hod-
not — nejdříve se z předpočítaného součtu příslušného prvku pole ode-
čte stará hodnota IP adresy, vzápětí se přičte nová hodnota. Na závěr
se upraví čas aktualizace a zobrazení datové sady.

Smazání IP adresy Operace smaže požadovanou IP adresu z rozptylovací
tabulky, do které IP adresa patří. Je třeba odečíst hodnotu smazané IP
adresy z příslušného prvku pole s předpočítanými hodnotami. Operace
upraví čas aktualizace a zobrazení datové sady.

Ověření práv uživatele Pomocná, ale důležitá operace, která ověří, zda má
uživatel, který chce operovat s danou datovou sadou, právo na tuto ma-
nipulaci. V současné době počítá návrh s tím, že operovat s datovou
sadou bude moci jen vlastník sady a administrátor aplikace.

Generování dat pro vizualizaci

Jednou z hlavních funkcí serverové části aplikace je příprava dat pro poža-
dovanou vizualizaci. Při přípravě se může procházet velké množství záznamů
v datové sadě, operace musí tedy být co nejvíce časově efektivní. Zobrazená
vizualizace bude mít tvar čtverce, což klade některá omezení na níže uvedené
parametry.

Operace přijme následující tři povinné parametry:

Identifikátor sady Parametr identifikuje konkrétní datovou sadu, ze které
se bude vizualizace počítat.

Síť Parametr se skládá z IP adresy sítě a její masky. Daná síť se bude vizua-
lizovat, tedy do vizualizace se promítne každá hodnota IP adresy, která
patří do sítě. Pokud parametr bude ve tvaru 0.0.0.0/0, je zobrazen celý
IPv4 prostor, pokud bude ve tvaru x.x.x.x/32 je vizualizována hodnota
pouze konkrétní IP adresy (taková vizualizace však nemá valný smysl).
Je kladeno omezení na masku sítě — musí jít o sudé číslo. Pokud by
tomu tak nebylo, počet IP adres či podsítí nebude čtvercové číslo, tedy
vizualizace by nemohla být čtvercová.

Rozlišení Rozlišení je číslo od 0 do 32 a jedná se vlastně o masku podsítí zob-
razované sítě, které ve vizualizaci představují jeden bod. Hodnota bodu
je součet všech hodnot IP adres, které příslušní do dané podsítě. Z po-
pisu vyplývá jedno omezení, a to že rozlišení musí být větší nebo rovno
masce sítě. Pokud se bude maska a rozlišení rovnat, výsledná vizuali-
zace bude mít jen jeden bod odpovídající vizualizované síti s hodnotou
všech IP adres v dané síti. Pokud bude mít rozlišení hodnotu 32, každý
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bod na vizualizaci bude představovat IP adresu síťového rozhraní s její
hodnotou.

Je doporučené, aby byl číselný rozdíl masky sítě a rozlišení nejvýše 16 —
toto nastavení vyústí v 65 536 bodů, což se začíná blížit maximálnímu
počtu bodů, co je schopna klientská část aplikace v rychlém čase a bez
vysokého zatížení počítače uživatele zobrazit. Větší počet bodů ve vizu-
alizaci již stejně není ideální, protože se daná vizualizace stává nepře-
hlednou. Poslední omezení, které je kladeno na rozlišení, je, že se musí
jednat o sudé číslo. V opačném případě by počet bodů nebyl celočíselně
odmocnitelný dvěma — bod by se pak nemohl zobrazit jako čtverec, ale
jako obdélník, což není chtěné.

Operace má ještě dva nepovinné parametry:

Vynechat nulové hodnoty Tento True/False parametr umožňuje určit,
zda má operace vrátit i hodnoty bodů, které mají nulovou hodnotu.
Nastavení parametru na hodnotu True sníží datovou velikost vracené
instance, tudíž může zrychlit načítání vizualizace u klienta. Pokud není
parametr nastaven, má hodnotu False.

Vrátit „surová“ data Parametr má hodnotu typu True/False a určuje,
zda hodnoty atributů týkající se IP adres ve vracené instanci budou ve
formátu čísla (např. 2466250752) nebo v dekadickém zápisu po jednot-
livých oktetech (např. 147.32.0.0). Číselný formát zápisu je lépe zpra-
covatelný pro počítače, a tedy klientskou část aplikace, druhý formát je
čitelnější pro uživatele (např. při ladění aplikace). Standardně je para-
metr nastaven na True, tedy vrací čísla.

147 32 0 0

Číslo sítě Číslo podsítě Číslo síťového rozhraní

0                   8                  16                 24                 32

Maska sítě Rozlišení

Obrázek 2.6: Ukázka rozdělení IP adresy při vizualizaci

Pro názornější vysvětlení a lepší pochopení následujícího textu je na ob-
rázku 2.6 zobrazeno rozdělení síťové adresy 147.32.0.0. Je vizualizována síť
147.0.0.0/8 a rozlišení je nastaveno na 16. Všechny body na vizualizaci budou
tedy patřit do sítě s číslem 147. Tato vizualizace bude obsahovat 256 bodů,
protože tolik je ve vizualizované síti podsítí s maskou 16. Každý bod bude od-
povídat číslu podsítě — v případě této konkrétní IP adresy číslu 32. Hodnota
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Přijmi síť na vizualizaci.
požadované rozlišení a

identifikátor datové sady
Ne

Ano

Existuje datová 
sada s daným

identifikátorem?
Vrať informaci o chybě

NeAno

Je rozlišení 
větší než maska, 

menší nebo rovno 32 
a je sudé?

Získej záznamy z datové sady
(nebo pole předpočítaných hodnot)

pro danou síť a rozlišení,
viz operace Vypsání datové sady

Vygeneruj pole o počtu prvků
odpovídající počtu podsítí v dané

síti

Nastav všechny prvky 
v poli na nulu

Načti jeden záznam,
tj. dvojici IP adresa a hodnota

Ano NePatří IP adresa 
do dané sítě?

Vypočítej z IP adresy, IP adresy
sítě a rozlišení číslo podsítě

Inkrementuj prvek na indexu
čísla podsítě o hodnotu IP

adresy

Ano

Existuje
nezpracovaný

záznam?

Vytvoř z pole instanci entity
Vizualizační data a vrať ji

Ano

Ne

Bylo z operace
Vypsání datové sady

 vráceno pole
předpočítaných 

hodnot?

Převeď pole na seznam
záznamů, tj. dvojice 

IP adresa sítě a hodnota

Najdi v poli nejnižší a
nejvyšší hodnotu Ne

Obrázek 2.7: Generování dat pro vizualizaci

bodu bude součtem všech IP adres v dané podsíti — v příkladu bude mít pod-
síť 32 hodnotu součtu hodnot IP adres z rozsahu 147.32.0.0–147.32.255.255.

Úkolem operace (zobrazené na obrázku 2.7) je vrátit hodnoty jednotlivých
bodů ve vizualizaci, které klientská část zobrazí uživateli. Nejdříve se ověří, zda
existuje datová sada s daným identifikátorem. Dále se ověří omezení kladené na
masku a rozlišení, které byly uvedeny výše. Pokud je vše v pořádku, následuje
samotný algoritmus generování dat pro vizualizaci.

Pomocí operace Vypsání datové sady dostane algoritmus co nejvíce rele-
vantní záznamy pro výpočet hodnot konkrétní sítě. Dále vytvoří pole o veli-
kosti počtu bodů ve výsledné vizualizaci — výpočet je jednoduchý, jedná se
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o počet podsíti dané sítě: 2rozlišení−maska sítě — a každý prvek v poli nastaví
na nulu. V poli se budou nasčítávat hodnoty každé podsítě.

Dále se budou v cyklu procházet buď získané záznamy z rozptylovacích
tabulek, nebo prvky z pole předzpracovaných hodnot. Výhodou je, že pokud
by se mělo používat pole předzpracovaných hodnot, je možné převést indexy,
které představují číslo sítě, bitovým posunem na IP adresu sítě. Je tak možné
dále pracovat s prvkem pole úplně stejně jako se záznamem z tabulek — oba
budou představovat IP adresu s její hodnotou. V každé iteraci cyklu se určí,
zda daná IP adresa patří do vizualizované sítě. Pokud patří, vypočítá se, do
které podsítě přísluší a inkrementuje se o hodnotu IP adresy prvek v poli na
indexu čísla podsítě.

Na závěr se v poli nalezne nejnižší a nejvyšší hodnota a vytvoří se z pole
instance entity Vizualizační data, která se vrátí uživateli. Příklad takové
entity je v tabulce 2.2, která vizualizuje data z ukázkové datové sady z ob-
rázku 2.3 pro síť 147.0.0.0/8 a rozlišení 16. Nepovinné parametry jsou nasta-
veny na výchozí hodnoty.

Tabulka 2.2: Ukázka vzorové entity Vizualizační data

Vizualizační data sítě 147.0.0.0/8 s rozlišením 16
network 2466250752
mask 255.0.0.0

prefix_length 8
min_address 2466250752
max_address 2483027967
pixel_mask 16

pixels

ip 0 val 0.0
ip 1 val 0.0

. . .
ip 32 val 10.0
ip 33 val 1.0

. . .
ip 255 val 0.0

min_value 0.0
max_value 10.0

Atribut network představuje IP adresu vizualizované sítě jako 32 bitové
číslo. Atribut mask je maska sítě zapsána dekadicky po jednotlivých oktetech,
atribut prefix_length vyjadřuje masku ve zkrácené formě zápisu. Atribut
min_address je nejnižší IP adresa v síti, max_address je nejvyšší možná ad-
resa v síti. Atribut pixel_mask odpovídá rozlišení, tedy masce podsítě před-
stavující jeden bod. Pod atributem pixels je uložen seznam všech hodnot
samotných pixelů — ip je číslo podsítě a val je hodnota dané podsítě. Atri-
but min_value představuje nejnižší hodnotu bodu ve vizualizaci, max_value
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naopak nejvyšší hodnotu.
Výše popsaný návrh datové sady a operace generování dat pro vizualizaci

je poměrně časově efektivní — pole předpočítaných hodnot zefektivní vizua-
lizace, které se zaměřují na pohledy na celý IPv4 prostor, rozdělení záznamů
do vícero rozptylovacích tabulek zefektivní pohledy na konkrétní menší sítě.
Efektivitu aktuálního návrhu mohou „rozbít“ některé hraniční situace. Jed-
nou z nich je, pokud je žádána vizualizace velké části IPv4 prostoru (např.
0.0.0.0/2) s rozlišením větším než 16 (např. 18). V tomto případě nelze vyu-
žít pole předpočítaných hodnot a je nutné projít záznamy z velkého množství
rozptylovacích tabulek.

Pro dobrou efektivitu je ideální, pokud jsou záznamy k IP adresám rov-
noměrně rozprostřeny přes celý IPv4 prostor (každá rozptylovací tabulka je
málo zaplněná). Tudíž další situací, která snižuje efektivitu, je soustředěnost
velkého množství záznamů v malém počtu rozptylovacích tabulek. V dalších
verzích aplikace by tuto situaci mohlo řešit víceúrovňové dělení na rozptylo-
vací tabulky a více polí s předpočítanými hodnotami. Aplikace by na základě
dat určila, že IP adresy jsou příliš soustředěny v jedné síti, danou síť by roz-
dělila do více tabulek příslušící jejím podsítím a předpočítala by hodnoty pro
rozdělené podsítě.

2.4 Klientská část
Klientská část se stará o vizualizaci dat v prohlížeči uživatele. Je navržena
tak, aby se starala pouze o vykreslování, zajištění interaktivity a o minimum
pomocných výpočtů navíc, a tudíž co nejméně zatěžovala počítač uživatele.

Pro zajištění vizualizace se vytváří v prohlížeči objekt entity Vizualizace.
Uživatel má možnost pomocí parametrů objektu definovat, jaká síť se bude
vizualizovat a jak bude výsledná vizualizace vypadat.

Entita Vizualizace má následující atributy popisující data, které se bu-
dou vykreslovat:

Identifikátor vizualizace Textový řetězec slouží k navázání vizualizace na
konkrétní HTML element na webové stránce. Na tomto místě se vizuali-
zace vykreslí. Řetězec musí být mezi všemi vizualizacemi na dané stránce
unikátní, aby bylo možné určit, kde se má která vizualizace zobrazit.
Více bude popsáno v implementační části.

API Parametr představuje URL, na které běží API k serverové části aplikace.
Veškeré dotazy na data pro vizualizaci jsou volány na této URL.

Identifikátor datové sady Parametr určuje, ze které datové sady se mají
počítat data pro vizualizaci.

IP adresa sítě Jak název napovídá, jedná se o IP adresu sítě, jejíž data
uživatele zajímají a budou vizualizována.
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Maska sítě Maska vizualizované sítě.

Rozlišení Číselná hodnota, která určuje, jakou masku bude mít podsíť před-
stavující jeden bod ve vizualizaci. Na rozdíl od serverové části, kde rozli-
šení představovalo absolutní hodnotu masky (pokud mělo rozlišení hod-
notu 8, body byly podsítě s maskou 8), zde je rozlišení relativní hodnota,
která se přičítá k aktuální masce vizualizované sítě. Tedy pokud má
hodnotu 8 a vizualizovaná síť má masku 16, jeden bod odpovídá podsíti
s maskou 24. Tato změna chápání rozlišení vychází z toho důvodu, že
ve vizualizaci je možné se „přibližovat“ — tedy kliknutím na bod změ-
nit vizualizovanou síť na danou podsíť — a při relativní hodnotě není
nutné rozlišení stále přepočítávat. Hodnota je také lépe pochopitelná pro
uživatele.

Vynechat body s nulovou hodnotou Atribut s hodnotou True/False ur-
čuje, zda má serverová část aplikace vracet v datech pro vizualizaci
i body s nulovou hodnotou. Pokud je atribut nastaven na True, body
s nulovou hodnotou se v datech nevyskytují a nejsou ani ve vizualizaci
vykreslovány, tudíž dochází k rychlejšímu zobrazení vizualizace a menší
datové náročnosti pro prohlížeč uživatele. U nevykreslených bodů se ale
uživateli nezobrazuje informace, o jakou podsíť se jedná, může být tedy
snížen pocit interaktivity vizualizace.

Následující seznam atributů entity Vizualizace popisuje, jak bude sa-
motná vizualizace vypadat a jak se bude chovat:

Velikost Atribut určuje velikost vykreslené čtvercové vizualizace. Velikost
je i pro různé počty bodů ve vizualizaci neměnná, dynamicky se mění
velikost, kterou zabírá jeden bod. Protože je pro správné zobrazení po-
třebné, aby délka hrany jednoho bodu v pixelech měla celočíselnou hod-
notu, není možné mít vizualizaci libovolné velikosti. Atribut může tedy
nabývat 4 předdefinovaných hodnot velikostí, které zaručují správné zob-
razení až pro 65 536 bodů ve vizualizaci (počet bodů při rozlišení +16 ):

small Malá vizualizace s délkou strany 512 pixelů.
regular Střední vizualizace s délkou strany 768 pixelů. Tato hodnota je

výchozí.
large Velká vizualizace s délkou strany 1024 pixelů.
xlarge Největší vizualizace s délkou hrany 4096 pixelů.

Statická vizualizace Atribut s hodnotou True/False, který určuje, zda má
být možné v dané vizualizaci klikat na body a měnit tím vizualizova-
nou síť. Pro některé účely (např. v odborném článku na webu, kde chce
uživatel popisovat vizualizaci pro konkrétní síť) může být statická vizua-
lizace vhodnější. Ve výchozím nastavení je atribut nastaven na hodnotu
False.
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Zobrazovat mřížku Atribut s True/False hodnotou určuje, zda mají být
body ve vizualizaci ohraničeny tenkou čárou. Pokud mají body větší
délku hrany než pár pixelů, může být zobrazení mřížky kolem nich
vzhlednější. Ve výchozím nastavení má atribut hodnotu True.

Neprůhlednost vizualizace Atribut má hodnotu desetinného čísla od 0
do 1 a vyjadřuje, jak moc neprůhledná bude vrstva s vizualizovanými
daty. Pokud bude mít hodnotu 0, bude vrstva úplně průhledná, pokud 1,
bude neprůhledná. Tento atribut se hodí, pokud uživatel chce zvýraznit
viditelnost a hlavně čitelnost překryvných vrstev — snížením neprůhled-
nosti vynikne překryvná vrstva. Standardně je hodnota neprůhlednosti
vizualizace nastavena na 1.

Maska přiblížení Někdy uživatel nebude chtít přiblížit podsíť, která odpo-
vídá jednomu bodu, ale bude chtít přiblížit rozsahem větší podsíť zob-
razené sítě, tedy podsíť odpovídající více bodům ve vizualizaci. Maska
přiblížení je celočíselná hodnota mezi 0 a hodnotou rozlišení, která po
přičtení k masce sítě značí masku podsítě, která se načte po kliknutí do
vizualizace. Tedy pokud je například vizualizována síť 147.0.0.0/8 s roz-
lišením +8, maska přiblížení má hodnotu +4 a uživatel klikne na bod
s podsítí 147.33.0.0/16, načte se vizualizace sítě 147.32.0.0/12.

Neprůhlednost ohraničení přiblížení Při pohybu myší nad body ve vizu-
alizaci se zvýrazní podsíť, která bude po kliknutí načtena. Zvýraznění je
provedeno ohraničením bodů, které do dané podsítě patří. Nad ohraniče-
ním se zobrazí IP adresa a maska podsítě. Protože by mohlo ohraničení
v některých situacích snižovat přehlednost vizualizace a rozptylovat po-
zornost, lze nastavit hodnotu neprůhlednosti na desetinné číslo od 0 do
1. Snížením neprůhlednosti bude ohraničení méně výrazné. Standardně
je hodnota nastavena na 1, tedy zcela neprůhledná.

Tloušťka ohraničení přiblížení Tento atribut určuje v pixelech tloušťku
ohraničení podsítě, která by se kliknutím přiblížila. Standardně je na-
staven na 1 pixel, pro lepší zvýraznění je možné tloušťku zvýšit.

Barva ohraničení přiblížení Atribut vyjadřuje barvu ohraničení podsítě
v hexadecimálním formátu. Ve výchozím nastavení je barva červená,
tedy #ff0000.

Zobrazit překryvnou vrstvu U vizualizace je možné zapnout další vrstvu
se zvýrazněnými sítěmi, které uživatel definoval. Mohou zobrazovat na-
příklad rozdělení IPv4 prostoru mezi jednotlivé mezinárodní organizace
nebo zvýrazňovat síť uživatelova zájmu. Tímto atributem s hodnotou
True/False, lze danou vrstvu buď zobrazit, či naopak schovat.

Neprůhlednost překryvné vrstvy Atribut nastavuje neprůhlednost pře-
kryvné vrstvy a má hodnotu, stejně jako ve výše uvedených případech,
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desetinného čísla od 0 do 1. Snížení neprůhlednosti vrstvy může zvýšit
přehlednost vizualizace při zachování informace o zvýrazněných sítích.
Standardně je atribut nastaven na 1.

Tloušťka čáry překryvné vrstvy Atribut nastavuje tloušťku ohraničení
zvýrazněných sítí v pixelech. Ve výchozím nastavení má hodnotu 1 pi-
xelu.

Barva překryvné vrstvy Atribut značí barvu ohraničení zvýrazněných sítí
v hexadecimálním formátu. Výchozí barva je žlutá (#ffff00 ).

Pozice textu překryvné vrstvy Uživatel definuje text, který se zobrazí
u zvýrazněné sítě. Pomocí tohoto atributu je možné nastavit, kde se
bude text zobrazovat — pokud má hodnotu inside, zobrazí se uvnitř
zvýrazněné sítě, pokud bude mít hodnotu outside, zobrazí se mimo síť
pod ohraničením. Standardně je nastaven atribut na hodnotu inside.

Zvýrazněné sítě Atribut tvoří seznam sítí, které se mají ve vizualizaci (po-
kud jsou na ní zobrazeny) zvýraznit. U každé sítě můžou být definovány
tyto atributy:

ip Hodnota IP adresy sítě je uložena jako 32 bitové číslo. Tento atribut
musí definice sítě obsahovat.

mask Hodnota masky sítě. Tento atribut musí definice sítě obsahovat.
text Text, který se zobrazí u zvýrazněné sítě. Může obsahovat znak

„\n“ pro zalomení textu na více řádků. Tento atribut musí definice
sítě obsahovat.

color Nepovinný atribut, který určuje barvu ohraničení sítě — pokud
není definován, použije se obecné nastavení.

text_position Atribut určuje pozici textu — buď je vevnitř ohraničení
(inside), nebo vně (outside). Nepovinný atribut, v případě absence
se použije obecné nastavení.

Následující atributy entity Vizualizace udržují samotná data, která byla
získána od serverové části aplikace, nebo pomocné struktury pro vizualizaci:

Vizualizované body Atribut udržuje tabulku s jednotlivými body na vizu-
alizaci. Body jsou uloženy pod unikátním číselným klíčem. Každý bod
má definovány tyto atributy:

ip Číslo podsítě, které představuje daný bod.
val Hodnota daného bodu.
x Souřadnice bodu na horizontální ose.
y Souřadnice bodu na vertikální ose.

36



2.4. Klientská část

fill Barva bodu v hexadecimálním zápisu. Barva je vypočítána podle
hodnoty bodu lineární interpolací z barevné škály. Pokud je hod-
nota bodu nulová, má bod černou barvu.

fill_hidden Unikátní barva bodu ve skryté vrstvě vizualizace — hod-
nota je vygenerována z klíče, pod kterým je bod uložen. Důvod této
barvy a skryté vrstvy bude vysvětlen v implementační části.

Velikost bodu Délka hrany bodu v pixelech. Hodnota je automaticky vypo-
čítána na základě velikosti vizualizace a počtu bodů ve vizualizaci.

Historie Atribut obsahuje zásobník s předešlými sítěmi, které vizualizace
zobrazovala. Pokud uživatel klikne na bod ve vizualizaci, před načtením
nové sítě se uloží na zásobník trojice IP adresa staré sítě — Maska staré
sítě — Rozlišení. Opětovným načtením sítě ze zásobníku je možné se
vracet ve vizualizacích zpátky.

Podsíť na přiblížení Atribut udržuje aktuální hodnotu čísla podsítě, jejíž
vizualizace by se zobrazila, pokud by uživatel klikl (maska podsítě je ur-
čena atributem Maska přiblížení ). Atribut se mění podle pohybu myši
nad vizualizací — změní se, pokud uživatel najede myší na bod, který
patří do jiné podsítě. Atribut se využívá například při vykreslování ohra-
ničení této podsítě.

V tabulce 2.3 je názorný příklad Vizualizace, který vychází z tabulky dat
pro vizualizaci 2.2. Identifikátorem instance je řetězec #vizualizator. Atri-
but api označuje URL serveru, kde běží API serverové části, token je identifi-
kátor datové sady. Atributy s názvem network a mask určují vizualizovanou síť
a její masku. Atribut resolution představuje rozlišení. Atribut canvas_size
je velikost velikost vizualizace, zde nabývá předdefinované hodnoty regular.
Zda je vizualizace statická, určuje atribut static, zda se vynechají body
s nulovou hodnotou, určuje atribut skip_zeros. Atribut bordered_pixels
značí, zda budou body umístěny ve viditelné mřížce. Atribut masky přiblížení
je nazván zoom_mask, neprůhlednost vizualizace určuje map_opacity.

Následují atributy ovlivňující překryvnou vrstvu, resp. její neprůhlednost
(overlay_opacity), tloušťku čáry u zvýrazněných sítí (overlay_thickness),
barvu čáry (overlay_color), pozici textu (overlay_text_position) a jestli
se má vrstva zobrazovat (show_overlay). Další atributy ovlivňují ohrani-
čení přiblížení — neprůhlednost (zoom_opacity), tloušťku (zoom_thickness)
a barvu (zoom_color). Atribut network_history obsahuje historii předcho-
zích vizualizovaných sítí — zde je zřejmé, že byl nejdříve vizualizován celý
IPv4 prostor (0.0.0.0/0) s rozlišením 8, až pak uživatel klikl na současnou
síť 147.0.0.0/8. Atribut zoomed_subnet obsahuje podsíť na přiblížení. Atri-
but pixel_size obsahuje vypočítanou velikost jednoho bodu. Vizualizace má
délku strany 768 px, body budou tvořit čtverec 16x16, jeden bod má tedy
délku hrany 48 px.
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Tabulka 2.3: Ukázka instance entity Vizualizace

#vizualizator
api http://127.0.0.1:8080/api/v1/

token 7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
network 147.0.0.0
mask 8

resolution 8
canvas_size regular

static False
skip_zeros False

bordered_pixels True
zoom_mask 8
map_opacity 1.0

overlay_opacity 1.0
overlay_thickness 1
overlay_color #ffff00

overlay_text_position inside
show_overlay True
zoom_opacity 1.0
zoom_thickness 1
zoom_color #ff0000

network_history [[0.0.0.0,0,8]]
zoomed_subnet 32

pixel_size 48

pixels

0
ip 0 val 0.0
x 0 y 0
fill #000000 fill_hidden #000000

. . .

32
ip 32 val 10.0
x 192 y 192
fill #d6bb0d fill_hidden #200000

33
ip 33 val 1.0
x 192 y 240
fill #5c2a48 fill_hidden #210000

. . .

255
ip 255 val 0.0
x 720 y 0
fill #000000 fill_hidden #ff0000

overlay_subnets
0 ip 234881024 mask 8

text Public Data \n Network

1 ip 3758096384 mask 4
text Multicast color #0000ff
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Atribut pixels obsahuje tabulku s 256 body. Z toho pouze dva (s číslem
podsítě 32 a 33) mají nenulovou hodnotu (atribut val), a proto mají jinou
barvu (atribut fill) než černou.

Atribut overlay_subnets definuje seznam zvýrazněných sítí — v tomto
případě jsou sítě dvě. V první síti je v textu (atribut text) použit symbol konce
řádku „\n“, text se proto zobrazí následujícím způsobem: Public data

Network . Atributy
barvy ohraničení ani umístění textu nejsou explicitně definovány, použijí se
tedy obecné hodnoty z atributů overlay_color a overlay_text_position.
U druhé sítě je definován atribut color, síť tedy bude zvýrazněna vlastní
barvou.

Operace s vizualizací

Následující základní operace jsou důležité pro načtení dat vizualizace a její
vykreslení (více o vykreslení bude uvedeno v implementační části):

Načtení bodů Operace sestaví API dotaz na server a odešle ho. Pokud do-
stane pozitivní odpověď (data pro vizualizaci), začne data zpracová-
vat. Na základě dat nastaví barevnou škálu pro body — načte atributy
min_value a max_value a mezi tyto hodnoty lineárně interpoluje barvy
ze škály. Dále smaže starou tabulku s body (atribut pixels).
V cyklu se dále prochází seznam IP adres a hodnot z odpovědi serveru
a body jsou ukládány do tabulky pixels. Ke každému bodu jsou do-
počítány souřadnice, které odpovídají poloze IP adresy na Hilbertově
křivce odpovídajícího řádu. Z barevné škály je určena barva bodu a na
základě unikátního klíče se stanoví unikátní skrytá barva fill_hidden.

Vykresli vizualizaci Operace řeší samotné vykreslení bodů, které jsou v ta-
bulce pixels. Nejdříve se vyčistí prostor, ve kterém se bude vizualizace
vykreslovat (smaže se stará vizualizace).
V případě, že byl pravdivý atribut skip_zeros a tabulka s body neob-
sahuje plný výčet bodů, musí se vykreslit černé pozadí přes celou vizua-
lizaci (jinak by na místech, kde nejsou body, prosvítalo pozadí stránky)
a pokud je atribut bordered_pixels nastaven na True, tak se vykreslí
světlá mřížka.
V opačném případě tabulka pixels obsahuje všechny body a ty je možné
postupně vykreslit na jejich souřadnice s určenou barvou. Pokud je atri-
but bordered_pixels nastaven na True, bod je vykreslován se světlým
ohraničením.
Na závěr je stejným způsobem vykreslena vrstva vizualizace, kde se jako
barva bodů použije unikátní hodnota fill_hidden. Vrstva se po vykres-
lení skryje a je pro uživatele neviditelná. Je však „viditelná“ pro počítač,
který pomocí této vrstvy může určit, nad kterým bodem ve vizualizaci
se nachází myš. Tento způsob bude popsán v implementační části.
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Vykresli překryvnou vrstvu Operace vykreslí vrstvu, ve které jsou zvý-
razněné definované sítě a podsíť na přiblížení, přes samotnou vizualizaci
bodů. Operace je volána kvůli efektivitě jen při načtení nových dat nebo
při změně hodnoty atributu zoomed_subnet (uživatel najel myší na bod,
který patří do jiné podsítě).

Operace nejdříve přemaže neaktuální překryvnou vrstvu. Dále vyplní
vrstvu bílou barvou s neprůhledností „1−map_opacity“ — tímto trikem
dosáhne efektu zvýšené průhlednosti vrstvy s vizualizací. Pokud by atri-
but map_opacity byl nastaven na 1, bílá barva by byla zcela průhledná,
vizualizace by tak byla neprůhledná. Pokud by byl atribut map_opacity
nastaven na 0, bílá barva by byla neprůhledná a vizualizace by se jevila
jako zcela průhledná.

Pokud je atribut show_overlay nastaven na True, budou se vykreslo-
vat zvýrazněné podsítě. V cyklu se projde přes všechny definované sítě
v atributu overlay_subnets. U každé se určí, zda spadá do zobrazené
sítě, a bude se tedy vykreslovat. Dále se podle masky zobrazené sítě
a masky zvýrazňované podsítě vypočítá, jakou velikost v pixelech bude
mít čtverec, který bude ohraničovat zvýrazněnou síť. Drobným problé-
mem je, že funkce, která slouží k vykreslení čtverce, potřebuje pozici
levého horního bodu. Bod obsahující IP adresu podsítě z atributu ip
však nemusí být na vizualizaci umístěn v levém horním rohu zvýrazňo-
vané podsítě — na základě výpočtu pomocí Hilbertovy křivky může být
bod i v pravém dolním rohu. Je tedy nutné pomocí pozice dalších bodů
zvýrazňované podsítě určit orientaci podsítě a vypočítat pozici levého
horního rohu. Následně se vykreslí čtverec s danou barvou, tloušťkou
čáry a průhledností. Podle nastavení pozice textu se ještě vykreslí text
k dané síti. Pokud se vykresluje uvnitř čtverce, vypočítá se odpovídající
velikost textu, aby text zabíral většinu plochy čtverce. Pokud se má text
vykreslovat vně čtverce, vykresluje se standardně nad čtvercem, pouze
pokud není nad čtvercem místo (zvýrazněná podsíť je blízko hornímu
okraji vizualizace), vykreslí se pod čtvercem.

Na závěr se zcela stejným způsobem vykreslí čtverec kolem podsítě na
přiblížení — pozice a velikost se vypočítá z atributů zoomed_subnet
a zoom_mask. Text s IP adresou sítě a maskou se standardně vykreslí
nad čtvercem.

Přiblížení podsítě Operace zajistí načtení nových dat a překreslení po klik-
nutí do vizualizace. Na vrchol zásobníku v atributu network_history se
uloží trojice IP adresa staré sítě —Maska staré sítě — Rozlišení. Dále se
z atributu zoomed_subnet, který drží číslo podsítě na přiblížení, vypo-
čítá IP adresa sítě, která se uloží do atributu network. Součtem atributů
mask a zoom_mask se určí hodnota nové masky sítě — pokud by byl sou-
čet větší než 32, nastaví se maska na 32. Dále je třeba zkontrolovat, že
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součet atributů mask a resolution nebude větší než 32, což by byla
hodnota, která jako maska podsítí nedává smysl. Pokud by se tak stalo,
změní se hodnota atributu resolution na „32−maska sítě“ (tj. dopo-
čet masky do 32, každý bod v nově vzniklé vizualizaci bude konkrétní
IP adresa síťového rozhraní). Pokud by byl atribut zoom_mask větší než
resolution, upraví se hodnota atributu zoom_mask na stejnou hodnotu
jako resolution. Na závěr se zavolají operace načtení bodů, vykreslení
vizualizace a vykreslení překryvné vrstvy.
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Kapitola 3
Implementace

Kapitola popisuje implementaci serverové a klientské části aplikace IP Vizu-
alizátor. Realizace odpovídá návrhu, který byl podrobně popsán v předchozí
kapitole, tato kapitola se proto zabývá již jen vybranými implementačními
detaily.

3.1 Serverová část

Serverová část je, jak již bylo uvedeno v nefunkčních požadavcích v sekci 2.1.2,
implementována v jazyce Python 3 [26].

3.1.1 Struktura souborů

Serverová část aplikace má následující strukturu souborů. Některé soubory
obsahují samotný kód, zbytek obsahuje konfiguraci.

api
api.yml

config
config.yml

IPVizualizator.py
redisdb.py
requirements.txt

api.yml Konfigurační soubor, který obsahuje definici API, pomocí kterého
lze komunikovat se serverovou částí aplikace.

config.yml Soubor obsahuje konfiguraci, která je důležitá pro fungování sa-
motné serverové části.
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IPVizualizator.yml Soubor představuje vstupní bod aplikace. Obsahuje na-
stavení klíčových parametrů, inicializaci připojení k databázi a metody
pro vyhodnocení API volání.

redisdb.py Soubor obsahuje implementaci entit popsaných v kapitole návrhu
a třídu pro komunikaci s databází.

requirements.txt Pomocný soubor pro nasazení, který obsahuje závislosti
serverové části aplikace. Aplikace má tyto závislosti:

Flask Framework na tvoření webů v Pythonu.
connexion[swagger-ui ] Framework pro snadnější vytvoření API. Je

vybudován nad frameworkem Flask.
flask-cors Rozšíření Flasku, které umožňuje, aby API mohlo být vo-

láno z jiných serverů a počítačů, než na kterém běží serverová část
aplikace.

redis Python klient pro komunikaci s databází redis, která je v aplikaci
použita na ukládání dat.

PyYAML Parser dat ve formátu YAML.
jsonschema Nástroj na práci s daty ve formátu JSON.
numpy Knihovna pro efektivní práci s maticemi a poli.

3.1.2 Konfigurace

Konfigurace serverové části aplikace je uložena v souboru config.yml ve for-
mátu YAML. YAML formát byl zvolen z důvodu, že je jak jednoduše čitelný
člověkem, tak je snadno strojově zpracovatelný. YAML formát se skládá z ná-
sledujících primitiv: řetězce (musí být uzavřen v uvozovkách " nebo apostro-
fech ’), čísla, logické hodnoty true a false, null hodnoty, seznamu hodnot
(každý prvek je většinou na samostatném řádku, který začíná spojovníkem -)
a mapy, což je neuspořádaná množina párů klíč : hodnota (k oddělení názvu
a hodnoty se používá dvojtečka :). Data lze do sebe vnořovat, úroveň zanoření
se určuje odsazením textu od levého okraje. Více o tomto formátu lze najít ve
specifikaci [33].

Zde je názorný příklad konfiguračního souboru:
app:

api_file: "api/api.yml"
port: 8080

redis:
host: "127.0.0.1"
port: 6379
db: 0
data_prefix: "ipvizualizator"

users:
- uid: 1
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username: "admin"
admin: true
authorization: "ce7f5abdf69365fcdd9703009e54d2de"

Konfigurace se skládá ze tří sekcí:

app Tato sekce nastavuje základní parametry aplikace. Parametr api_file
ukazuje cestu k souboru s definicí API. Parametr port určuje, na jakém
portu se při spuštění aplikace otevře testovací server s API (tento server
slouží pouze k ladění aplikace, ne k ostrému nasazení).

redis Sekce definuje parametry pro připojení k databázi Redis. Parametr
host vyjadřuje, na jaké IP adrese databáze běží (standardně se jedná
o lokální server), port určuje číslo portu. Parametr db značí číslo data-
báze (Redis má ve výchozím nastavení až 16 nezávislých databází). Pa-
rametr data_prefix určuje, jakou předponu budou mít klíče záznamů
IP Vizualizátoru v databázi (aby se zajistilo, že nedojde ke kolizi s jinými
klíči, pokud by aplikace běžela v databázi sdílené s jinými službami).

users Sekce definuje seznam uživatelů, kteří se vytvoří při startu aplikace (zde
je ideální definovat správce aplikace). Parametr uid určuje UID uživa-
tele (musí být menší než 1000, aby nekolidoval s uživateli vytvářenými
přes API), username určuje uživatelské jméno a parametr admin defi-
nuje, zda je uživatel administrátorem. Parametr authorization určuje
autentizační klíč uživatele.

3.1.3 Implementace entit

Entity popsané v kapitole návrhu (Uživatel a Datová sada) jsou realizovány
jako třídy v Pythonu. Atributy jsou třídní proměnné v dané třídě. Třídy mů-
žou mít implementovány metody, které provádějí některé operace definované
u entit v návrhu (např. sečtou hodnotu všech IP adres v instanci entity Datová
sada). Každá třída má implementované metody __str__ a __repr__, které
umožňují výpis obsahu objektu pro účely ladění aplikace.

Definice tříd je umístěna v souboru redisdb.py. Entita Uživatel je re-
alizována třídou User. Entita Datová sada se skládá ze dvou tříd — třídy
DatasetMetadata, která v sobě drží metadata datové sady a třídy Dataset,
která drží množinu záznamů z datové sady. Třída Dataset také obsahuje me-
tody, které ze záznamů připraví pole s nasčítanými hodnotami jednotlivých
bodů do vizualizace (viz sekce 2.3.2).

Pro názornost je ukázána část implementace třídy DatasetMetadata (bez
metod __str__ a __repr__) :
class DatasetMetadata:

def __init__(self, token, user, size, dataset_created,
dataset_updated, dataset_viewed):
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self.token = token
self.user = user
self.size = size
self.dataset_created = dataset_created
self.dataset_updated = dataset_updated
self.dataset_viewed = dataset_viewed

Jak je vidět na ukázce kódu, hodnoty atributů dostala třída v konstruk-
toru. Data tedy nejsou přímo uložena v instanci třídy, ale jsou uložena v da-
tabázi. Databáze zajišťuje nejen persistenci dat, ale také jednotnost dat mezi
možným větším počtem paralelních procesů API serveru (více procesů dokáže
odbavit více souběžných požadavků). Volba správné databáze ovlivní způsob
uložení entit v databázi a hlavně rychlost načtení dat. Jako vhodnou databázi
jsem zvolil Redis.

Redis

Databáze Redis [34] je databáze typu klíč — hodnota (tedy hodnota, kterou
chce uživatel vložit do databáze, je uložena pod unikátním klíčem). Databáze
je uložena v RAM paměti serveru, což umožňuje velmi rychlé načtení dat
z databáze. Podle stránky na webu o databázi Redis [35] zvládne databáze
odbavit až 100 000 dotazů za sekundu. Redis může udržovat až 232 klíčů. Aby
byla zajištěna persistence dat (např. po výpadku serveru, kde dojde ke ztrátě
dat z RAM paměti), je možné zapnout pravidelné ukládání dat na datové úlo-
žiště serveru. Redis sice negarantuje, že budou stoprocentně uložena všechna
data, která se do databáze zapíší (včetně dat, která byla vložena těsně před
výpadkem), ale to není vyžadováno — služba používající IP Vizualizátor může
zaslat data znovu. Nevýhodou použití databáze Redis může být, že pokud by
se na server ukládalo velké množství datových sad s hodně záznamy, zabíraly
by datové sady nemalé množství paměti. Server by tak musel mít přiděleno
mnoho RAM paměti, která je obecně dražší než diskové úložiště.

Redis umožňuje uložit různé typy struktur. V aplikaci jsou použity násle-
dující 3 typy:

Řetězce Základní typ, který může být přiřazen ke klíči (klíč je vlastně také
typu řetězec). Řetězec může obsahovat i binarní data (např. na uložení
obrázků) a nesmí být větší než 512MB. S řetězci se dá manipulovat
pomocí operací (zde je uveden jen užší výběr operací, které jsou využity
v aplikaci):

SET Operace slouží k přiřazení hodnoty ke klíči. Pokud klíč neexistuje,
vytvoří ho, jinak přepíše původní hodnotu klíče. Syntax příkazu je:
SET klíč hodnota.

GET Operace vypíše hodnotu klíče. Pokud klíč neexistuje, vrátí speci-
ální hodnotu nil. Syntaxe příkazu je: GET klíč.
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INCR Operace převede řetězec na číslo a dané číslo inkrementuje o jed-
na. Operace je atomická, a nedojde tedy mezi více současně přistu-
pujícími klienty k souběhu („race condition“). Syntaxe příkazu je:
INCR klíč. Opačnou operací je operace DECR, která slouží k dekre-
mentaci.

INCRBY Operace funguje podobně jako operace INCR, ale inkremen-
tuje řetězec o zadané číslo. Operace je také atomická a má syn-
taxi: INCRBY klíč číslo. Analogicky funguje dekrementační ope-
race DECRBY.

Hashe Tato struktura udržuje seznam dvojic atribut — řetězec. Počet po-
líček dvojic není prakticky omezen (jen dostupnou pamětí). Základní
používané operace jsou:

HSET Operace přiřadí ke klíči dvojice atribut — řetězec (může přiřadit
jak jednu dvojici, tak více dvojic). Pokud atribut již v klíči existuje,
přepíše jeho hodnotu, pokud ne, přidá atribut mezi ostatní atri-
buty v klíči. Syntax je: HSET klíč atribut řetězec [atribut
řetězec ...].

HGET Operace vrátí hodnotu atributu v klíči. Pokud atribut v klíči
(nebo samotný klíč) neexistuje, vrátí nil. Časová složitost nalezení
atributu je O(1). Syntaxe je: HGET klíč atribut.

HGETALL Operace vrátí seznam všech atributů a hodnot přiřazených
ke klíči. Pokud klíč neexistuje, vrátí prázdný seznam. Syntax je:
HGETALL klíč.

HDEL Operace smaže požadované atributy a jejich hodnoty uložené
v klíči. Syntax je: HDEL klíč atribut [atribut ...].

HEXISTS Operace ověří, zda požadovaný atribut v klíči existuje. Po-
kud ano, vrátí 1, v opačném případě vrátí 0. Syntax je: HEXISTS
klíč atribut.

HLEN Operace vrátí počet atributů uložených v klíči. Pokud klíč nee-
xistuje, vrátí 0. Syntaxe je: HLEN klíč.

Sety Posledním typem, který se v aplikaci nachází, je set. Set je neuspořádaný
seznam řetězců. Struktura umožňuje provádět se sety sjednocení, průnik
a odčítání. Toho se v aplikaci nevyužívá, používají se tyto operace:

SADD Operace přidá řetězec (nebo více řetězců) do setu uloženého
v klíči. Syntax je: SADD klíč řetězec [řetězec ...].

SREM Operace odstraní jeden nebo více řetězců z klíče. Syntax je:
SREM klíč řetězec [řetězec ...].

SMEMBERS Operace vrátí seznam všech řetězců v klíči. Syntax je:
SMEMBERS klíč.
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SISMEMBER Operace ověří, zda se řetězec nachází v daném klíči.
Časová složitost je O(1). Syntax je: SISMEMBER klíč řetězec.

SCARD Operace vrátí počet řetězců v klíči. Pokud klíč neexistuje,
vrátí 0. Syntax je: SCARD klíč.

V aplikaci se dále využívají operace, které pracují se samotnými klíči:

DEL Operace smaže požadované klíče z databáze. Syntax je: SADD klíč
[klíč ...].

EXISTS Operace ověří, zda daný klíč existuje v databázi. Pokud existuje,
vrátí 1, pokud ne, vrátí 0. Operace umí i ověřit existenci více klíčů
zároveň. V tom případě vrací počet existujících klíčů z ověřovaných.
Syntax je: EXISTS klíč [klíč ...].

Uložení entit

V kapitole návrhu byly definovány entity i se strukturami, ve kterých jsou
data uložena. Je důležité dodržet použití typově stejných struktur i při imple-
mentaci uložení entit, aby bylo dosaženo navržené časové složitosti operací.

Drobnou překážkou databáze Redis je, že struktury nelze do sebe vnořovat
— tedy nelze uložit strukturu typu hash a vložit do atributů další struktury
typu hash. Absence hierarchie záznamů je daň za velkou rychlost databáze.
Hierarchie dat se řeší (a je to i oficiální konvence) oddělením jednotlivých
úrovní dvojtečkou v klíči. Ku příkladu lze používat schéma typ entity:id (např.
user:1000 bude udržovat strukturu typu hash pro atributy uživatele s UID
1000). Všechny klíče v databázi začínají řetězcem z konfiguračního parametru
data_prefix, následované dvojtečkou (např. ipvizualizator:user:1000).
Pro přehlednost není tato předpona u schémat níže uvedena.

Entita Uživatel je uložena pomocí následujícího schématu. Na obrázku
3.1 je ukázka uložení dvou uživatelů.

user:UID Klíč obsahuje strukturu hash s atributy uživatele daného UID.

user_authorization Klíč obsahuje strukturu hash, která udržuje mapování
autentizačního klíče (atribut) na UID uživatele (hodnota). Díky této
struktuře je možné nalézt uživatele podle autentizace v O(1).

next_user_id Klíč obsahuje řetězec, který určuje, jaké UID bude mít nově
vytvořený uživatel. Po vytvoření uživatele je hodnota inkrementována
pomocí operace INCR.

Entita Datová sada využívá následující schéma. Na obrázku 3.2 je ukázka
uložení jedné datové sady.
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next_user_id
1002

user:1000
uid 1000
username Administrator
admin True
authorization ce7f5abdf69365fcdd9703009e54d2de

user:1001
uid 1001
username NERD_user
admin False
authorization 35a1329fd926955826d3c66aa74ee63

user_authorization
ce7f5abdf69365fcdd9703009e54d2de 1000
35a1329fd926955826d3c66aa74ee63 1001

Obrázek 3.1: Ukázka uložení entity Uživatel v databázi

datasets Klíč udržuje set s identifikátory datových sad. Pomocí operace
SISMEMBER se dá jednoduše ověřit, zda daný identfikátor existuje.

dataset:identifikátor:číslo sítě Klíč ukládá strukturu hash se záznamy
IP adres a hodnot patřící do sítě s daným číslem sítě, které jsou součástí
datové sady s daným identifikátorem.

dataset_cache:identifikátor Klíč ukládá strukturu hash s předpočítanými
hodnotami sítí s maskou 16, které patří do datové sady s daným identi-
fikátorem.

dataset_size:identifikátor Klíč udržuje počet záznamů v datové sadě s da-
ným identifikátorem.

dataset_owned:UID Klíč udržuje set s identifikátory datových sad, které
vlastní uživatel s daným UID.

dataset_owner:identifikátor Klíč obsahuje UID uživatele, který vlastní
datovou sadu s daným identifikátorem.

dataset_created:identifikátor Klíč obsahuje čas v UNIX formátu, ve kte-
rém byla vytvořena datová sada s daným identifikátorem.

dataset_updated:identifikátor Klíč obsahuje čas v UNIX formátu, ve kte-
rém byla naposledy aktualizována datová sada s daným identifikátorem.

dataset_viewed:identifikátor Klíč obsahuje čas v UNIX formátu, ve kte-
rém byla naposledy zobrazena datová sada s daným identifikátorem.
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dataset_cache:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
0 5.0
1 0.0
2 0.0
... ...
37664 10.0
37665 1.0
... ...
65536 0.0

dataset:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ:0
120 5.0

dataset:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ:37664
2468378660 6.5
2468378663 3.5

dataset:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ:37665
2468413704 1.0

datasets
9v8QX-FziP8jiOtlqAr7SQ
7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
98a2d4c0796dc73cc648e8

dataset_owned:1001
7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
98a2d4c0796dc73cc648e8

dataset_owner:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
1001

dataset_size:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
4

dataset_created:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
1588636800

dataset_updated:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
1588637200

dataset_viewed:7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
1588637900

Obrázek 3.2: Ukázka uložení entity Datová sada v databázi

3.1.4 Komunikace s databází

Ke komunikaci s databází a volání výše zmíněných operací se využívá Python
klient redis. Klient umožňuje volat operace nad Redisem jako metody třídy
redis (operaci HSET klíč atribut hodnota provádí metoda hset(klíč,
atribut, hodnota) atd.) a převádí odpovědi z databáze na Python objekty
(listy, slovníky, True/False hodnoty, . . .). Řetězce jsou vraceny jako řetězce
bytů (jak bylo uvedeno výše, databáze může ukládat i binarní data), pro účely
aplikace je nutný převod na textový řetězec (metodou decode("UTF-8")).

Veškerá komunikace s databází se vykonává v metodách třídy RedisDB
v souboru redisdb.py. Je tedy možné vytvořením obdobné třídy se stejným
rozhraním nahradit Redis jinou databází.

V konstruktoru třídy dojde k připojení klienta k databázi, definici klíčů
a vytvoření uživatelů definovaných v konfiguraci. Pro názornost jsou zde uve-
deny fragmenty konstruktoru:

def __init__(self, host="127.0.0.1", port=6379, db=0,
data_prefix="ipvizualizator", initial_users=[]):

self.prefix = data_prefix
self.db = redis.Redis(host=host, port=port, db=db)
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# keys and prefixes in redis database
self.user_prefix = "{}:user".format(self.prefix)
self.dataset_prefix = "{}:dataset".format(self.prefix)
self.dataset_key = "{}:datasets".format(self.prefix)
...

# Populate DB with initial data
if self.db.exists(self.next_user_id_key) == 0:

self.db.set(self.next_user_id_key, "1000")

for user in initial_users:
self.create_user(user["username"], user["uid"],
user["admin"], user["authorization"])

Metody řeší většinu operací, které byly u entit definovány v návrhu —
hlavně přípravu dat na uložení, samotné uložení a načítaní dat z databáze.
Příkladem metody, která data čte a vytváří z dat instanci třídy reprezentující
danou entitu, je metoda find_user_by_authorization, která na základě au-
tentizačního klíče nalezne v databázi daného uživatele. Pokud existuje, vrátí
instanci třídy User, jinak vyhodí výjimku.

def find_user_by_authorization(self, authorization):
if self.db.hexists(self.user_tokens_key,

authorization) is False:
raise NotFoundError("User token doesn't exist")

uid = self.db.hget(self.user_tokens_key,
authorization).decode("UTF-8")

record = self.db.hgetall("{}:{}".format(
self.user_prefix, uid))

owned_dataset = self.db.smembers("{}:{}".format(
self.dataset_owned_prefix, uid))

return User(record, owned_dataset)

3.1.5 API

Poskytované REST API je definováno v souboru api.yml. Specifikace je ve
formátu OpenAPI, který popisuje poskytované identifikátory (angl. endpoint),
operace, které se dají volat nad danými identifikátory, a jaké parametry daná
operace přijímá. Dále definuje schéma objektů, které operace vrací, a může
specifikovat zabezpečení jednotlivých identifikátorů. Více o formátu lze nalézt
na stránkách OpenAPI [36].

Architektura REST API byla definována v roce 2000 v disertační práci
Roye Fieldinga [29]. REST API umožňuje jednotný a snadný přístup k datům
pomocí standardních metod HTTP. API je bezstavové, každé volání musí
obsahovat všechny parametry pro jeho úspěšné vykonání. Každý zdroj dat má
svůj identifikátor (např. zdroj dat o uživatelích bude mít identifikátor /user/).
Jsou definovány 4 základní operace pro práci s daty, které vychází z metod
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CRUD — vytvoření dat (angl. „create“), získání dat (angl. „retrieve“), změnu
dat (angl. „update“) a smazání (angl. „delete“):

GET Operace vrátí data v definovaném formátu na základě identifikátoru.
Např. požadavek GET /user/1000 vrátí atributy uživatele s UID 1000
v JSON formátu.

POST Operace přijme zaslaná data v definovaném formátu a vytvoří daný
objekt. Např. požadavek POST /user/ vytvoří uživatele podle zaslaných
atributů.

PUT Operace je obdobná jako POST, ale na rozdíl od ní přijatá data použije
na úpravu již existujícího zdroje dat. Např. požadavek PUT /user/1000
upraví uživatele s UID 1000 podle zaslaných atributů. Operace PUT je
většinou implementována tak, že přemaže všechna data u daného zdroje.
V některých případech je lepší, aby se data pouze aktualizovala (tedy
přepsaly se jen atributy, které byly nově zaslány, a neaktualizované atri-
buty se zachovaly). Na to se většinou používá HTTP metoda PATCH.

DELETE Operace smaže definovaný zdroj dat. Např. požadavek DELETE
/user/1000 odstraní uživatele s UID 1000.

Aplikace IP Vizualizátor má specifikované API, které umožňuje provádět ope-
race nad entitami Uživatel a Datová sada. API obsahuje identifikátory, po-
mocí kterých je možné vytvářet nové uživatele, získávat o nich informace a uži-
vatele mazat. Dále je možné nahrávat přes API datové sady, sady upravovat
a mazat. V neposlední řadě se přes API získávají hodnoty bodů pro požadova-
nou vizualizaci. Operace s některými identifikátory jsou zabezpečeny pomocí
HTTP hlavičky Authorization, která musí obsahovat autentizační klíč uži-
vatele. Specifikace API je uvedena v příloze B.

3.1.6 Metody API

S implementací samotných funkcí API pomáhá framework Connexion [37].
Tento framework je nadstavbou webového frameworku Flask a stará se o zpra-
cování HTTP požadavků na API. Connexion namapuje API identifikátory na
funkce v souboru IPVizualizator.py podle specifikace OpenAPI. Výhodou
tohoto frameworku je, že sám řeší, zda uživatel poslal správné parametry podle
specifikace a validuje JSON objekty od uživatele, čímž šetří programátorovi
práci.

Další výhodou je, že Connexion poskytuje automaticky generované webové
rozhraní (na obrázku 3.3), které slouží jako dokumentace API a zároveň je
možné přes rozhraní toto API volat.

Connexion poskytuje i řešení autentizace uživatelů. V OpenAPI specifikaci
stačí přidat následující řádky:
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Obrázek 3.3: Ukázka webového rozhraní s API

securityDefinitions:
APIKey:

type: "apiKey"
in: "header"
name: "Authorization"
x-apikeyInfoFunc: "IPVizualizator.apikey_auth"

Řádky specifikují, jak se daná hlavička bude jmenovat (atribut name) a jaká
funkce se má volat pro ověření (atribut x-apikeyInfoFunc) — v tomto pří-
padě se volá funkce apikey_auth v souboru IPVizualizator.py. Tato funkce
dostane jako parametr zaslaný autentizační klíč. Pokud uživatel s daným klí-
čem neexistuje, vyhodí funkce výjimku. Pokud uživatel existuje, vrátí jeho
UID. Zde je pro ukázku funkce apikey_auth uvedena:

def apikey_auth(token):
try:

user = db.find_user_by_authorization(token)
except NotFoundError:

raise OAuthProblem("Invalid token")

return {"uid": user.uid}
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U identifikátorů API, které mají být volány jen autentizovanými uživateli,
stačí přidat následující řádky:
security:

- APIKey: []

Každý identifikátor ve specifikaci API obsahuje atribut operationId, jenž
definuje funkci, která bude volána pro vykonání požadavku (řádek může např.
vypadat: operationId: "IPVizualizator.delete_dataset_api"). Funkce
dostane jako první parametr UID autentizovaného uživatele, dále všechny pa-
rametry API v pořadí, ve kterém byly uvedeny ve specifikaci. Jako příklad
uvádím funkci, která odstraní určenou datovou sadu.
def delete_dataset_api(user, token):

if db.dataset_exist(token) is False:
return {"status": 404, "detail": "Dataset not found"},404

user = db.find_user_by_uid(user)

if db.user_permission(user, token) is False:
return {"status": 401, "detail": "User doesn't"\

"have a permission to manipulate"\
"with this dataset"}, 401

db.delete_dataset(token)

return {"status": 200}, 200

Funkce nejdříve ověří, zda daný datový set existuje. Pokud ne, vrátí JSON
s informací o chybě a návratový kód 404. Dále se vyhledá uživatel podle UID
a ověří se, zda má tento uživatel právo manipulovat s danou datovou sadou.
Pokud ano, dojde k samotnému smazání datové sady a vrácení návratového
kódu 200.

3.1.7 Inicializace serverové části
Všechny součásti potřebné pro spuštění serverové části se inicializují v sou-
boru IPVizualizator.py, který je vstupním bodem aplikace. Při spuštění
se nejdříve načte konfigurační soubor. Dále dojde k vytvoření instance třídy
RedisDB, která se pokusí připojit k databázi. Pokud připojení selže, je vyho-
zena výjimka.
try:

db = RedisDB(host=redis_host, port=redis_port, db=redis_db,
data_prefix=redis_prefix, initial_users=initial_users)

except redis.exceptions.ConnectionError as error:
logger.critical("Can't connect to redis.")

Na závěr se nastaví Connexion, kterému se předá soubor s definicí API.
app = connexion.App(__name__)
CORS(app.app)
API_FILE = CONFIG.get("app", {}).get("api_file", "api/api.yml")
app.add_api(API_FILE, arguments={"title": "IPVizualizator"})
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Aplikace se dá spouštět dvěma způsoby. Přidání následující main funkce
umožní spustit vývojový webový server s běžícím API.
if __name__ == "__main__":

app.run(port=CONFIG["app"]["port"])

Takto spuštěný server je však určen pouze k vývoji aplikace a na testování
— není vhodný na ostrý provoz. Přidání následujícího řádku umožní, že je
aplikace pomocí dané proměnné vystavena pro použití tzv. WSGI kompatibil-
ními servery (WSGI je protokol popisující komunikaci mezi webovou aplikací
a webovým serverem [38]).
application = app.app

3.1.8 Generování dat pro vizualizaci
Pro názornou ukázku, jak fungují komponenty serverové části aplikace dohro-
mady, byla zvolena klíčová operace aplikace — generování dat pro vizualizaci.
Operace začíná tím, že na API byl zavolán požadavek:

GET /vizualizator/7...Q/map/147.32.0.0/16?resolution=24
&raw_data=true

Connexion u daného požadavku ověří, zda odpovídá specifikaci, tedy že
obsahuje všechny povinné parametry a dané parametry mají správný datový
typ hodnoty. Dále zavolá funkci podle specifikace s požadovanými parametry:

get_map_api("7...Q", "147.32.0.0", 16, 24, raw_data=True)

Funkce get_map_api se nejdříve pokusí převést parametry do požadova-
ného formátu (řetězce mask a resolution převede na čísla, network převede
na objekt reprezentující IPv4 síť). Ověří také, že všechny omezení na masku
a rozlišení. Pokud něco z toho selže, je vrácen návratový kód 400 a informace
o chybě. Pokud je vše v pořádku, zavolá se na instanci třídy RedisDB me-
toda get_dataset, která vrátí instanci třídy Dataset obsahující relevantní
záznamy pro vizualizaci požadované sítě.

dataset = db.get_dataset(token, network, resolution)

Metoda get_dataset, která načítá záznamy z databáze, je implemen-
tována přesně podle návrhu v části Operace s datovou sadou sekce 2.3.2.
Nad instancí třídy Dataset se dále ve funkci get_map_api zavolá metoda
get_networks, která vrátí pole o velikosti počtu bodů ve vizualizaci s nasčí-
tanými hodnotami bodů.

networks = dataset.get_networks(network, resolution)

Metoda get_networks nejdříve vytvoří pole s nulovými hodnotami a ná-
sledně v cyklu přičítá hodnoty relevantních záznamů IP adres na prvek v poli,
jenž odpovídá indexu podsítě, do které IP adresa patří (viz část Generování
dat pro vizualizaci ze sekce 2.3.2).
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Na závěr se ve funkci get_map_api vytvoří slovník s odpovědí na požada-
vek (struktura byla uvedena v návrhu v tabulce 2.2). Hodnoty bodů se zao-
krouhlí na 5 desetinných míst, nalezne se nejnižší a nejvyšší hodnota a body se
přiřadí do odpovědi. Na konci je slovník převeden na řetězec v JSON formátu
a vrácen uživateli.

3.2 Klientská část

Klientská část aplikace IP Vizualizátor, která se stará o samotné vykreslení
dat uživateli, je implementována v jazyce JavaScript [27] a kód je umístěn
v souboru ipvizualizator.js. V souboru se nachází třída IPVizualizator,
která obsahuje metody na vykreslení vizualizace a definuje reakce na udá-
losti (kliknutí, pohyb myši po vizualizaci, aktualizace dat, . . .). Instance třídy
udržují načtená data pro konkrétní vizualizaci.

3.2.1 Použité knihovny

Aplikace pro správnou funkčnost a vzhled využívá tři knihovny:

jQuery Tato javascriptová knihovna ulehčuje pomocí svých metod [39] práci
s čistým JavaScriptem. Díky ní je jednodušší interakce mezi HTML
a javascriptovým kódem, manipulace s CSS, reakce na vzniklé události
a asynchronní zpracování pomocí AJAX [30].

D3.js Javascriptová knihovna [40], která se používá na vizualizace dat. Slouží
k efektivní manipulaci s obsahem stránky na základě načtených datových
struktur. Pomáhá s vykreslováním dat s použitím HTML, SVG, CSS
a umí řešit také animace při reakci na vzniklé události.

Bootstrap Sada nástrojů [41], jež pomáhá s tvorbou responsivních webových
aplikací. Bootstrap obsahuje již předpřipravené CSS styly různých prvků
na stránce (formulářů, tlačítek, tabulek, . . .), není tedy nutné si psát
vlastní styly.

3.2.2 Načtení dat
Hlavním bodem klientské části je metoda update třídy IPVizualizator. Me-
toda na základě atributů instance zavolá API serverové části aplikace, zpracuje
přijatá data a zavolá metody na překreslení všech vrstev vizualizace a menu.
Zde je částečná ukázka metody update a metody create_api_call_url,
která vytvoří URL požadavku:

create_api_call_url() {
return this.api + "/vizualizator/" + this.token +

"/map/" + this.network +
"/" + this.mask +
"?resolution=" + (this.mask + this.resolution) +
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"&skip_zeros=" + this.skip_zeros +
"&raw_data=true";

}

update() {
const api_call_url = this.create_api_call_url();

// Get data from server
$.get(api_call_url, data => {

this.network_data = data;
this.databind();
this.draw(false);
this.draw(true);
this.draw_overlay();
this.draw_menu();
});

}

Metoda databind nejdříve vytvoří pomocí knihovny d3.js barevnou škálu
a nastaví na základě nejnižší a nejvyšší hodnoty v přijatých datech funkci na
převod hodnoty bodu na barvu. Dále vypočítá velikost jednoho bodu a vymaže
staré body z atributu pixels. Následuje iterace přes body v přijatých datech.
U každého bodu je na základě barevné škály vypočítána zobrazená barva a uni-
kátní barva bodu na skryté vrstvě. Dále je volána metoda hilbert_i_to_xy,
která na základě indexu bodu (čísla podsítě vizualizované sítě) a řádu křivky
vypočítá pozici bodu v 2D poli. Body jsou uloženy do tabulky v atributu
pixels pod klíčem označujícím unikátní barvu bodu.

3.2.3 Vykreslení dat

Knihovna d3.js primárně podporuje vykreslování dat ve vektorovém grafic-
kém formátu SVG [42]. V SVG reprezentuje každý vykreslovaný tvar element,
který má v sobě definovány potřebné atributy (pozice, barva, ohraničení, . . .).
To, že je každý tvar samostatný element na webové stránce, má svoje vý-
hody — pomocí JavaScriptu lze jednoduše určit, nad kterým elementem se
nachází myš uživatele nebo na který element uživatel klikl. Při implementaci
prototypu jsem však narazil na výraznou nevýhodu vykreslování vizualizace
ve formátu SVG. Bodů na mapě jsou tisíce a každý bod vytvoří jeden ele-
ment na stránce. Prohlížeč tak musí udržovat v paměti každý tento element,
výsledná vizualizace zabírá velké množství paměti (vizualizace s 65 636 body
zabírá přes 100MB) a interakce s ní je pomalá.

Je tedy třeba použít jiné metody na vykreslování dat, které prohlížeče
nabízí, a to HTML5 elementu canvas [43]. Tento element slouží jako kontejner
pro grafiku, která je vykreslována pomocí javascriptových metod. Výhodou je,
že nezáleží na počtu bodů ve vizualizaci, element v paměti prohlížeče je stále
jen jeden (a zabírá tedy mnohem méně místa než SVG varianta vizualizace).
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O vykreslování vizualizace se stará metoda draw třídy IPVizualizator.
Pro kreslení na element canvas je nejdříve nutné získat jeho kontext. Nad kon-
textem se volají samotné metody, které slouží k vykreslení obrazců. Pro získání
kontextu stačí zavolat na elementu canvas metodu getContext("2d"). Po-
mocí volání context.clearRect(0, 0, canvas_size, canvas_size) dojde
k vymazání dřívěji vykreslených tvarů.

Dále probíhá algoritmus tak, jak byl popsán v kapitole návrhu 2.4. Na
vykreslení plochy čtverce (představující jeden bod ve vizualizaci) se použije
následující kód, který nejdříve nastaví barvu výplně a pak zavolá na kontextu
metodu, jež vyplní čtverec na daných souřadnicích a dané velikosti:
context.fillStyle = pixel.fillStyle;
context.fillRect(pixel.x, pixel.y, pixel_size, pixel_size);

Pokud je nastaveno, že má dojít k ohraničování bodů, dosáhne se toho
následujícím kódem. Nejdříve se nastaví barva ohraničení, tloušťka ohraničení
a na závěr se zavolá na kontextu metoda, která obtáhne čtverec o dané velikosti
na daných souřadnicích.
context.lineWidth = 1;
context.strokeStyle = "#C7C7C7";
context.strokeRect(x*pixel_size, y*pixel_size,

pixel_size, pixel_size);

Stejným způsobem se vykreslí separátní element canvas s body, které bu-
dou mít každý unikátní barvu fillStyleHidden. Tento canvas bude pro
uživatele skrytý — k elementu se přidá CSS styl display: none;.

Metoda draw_overlay třídy IPVizualizator vykreslí překryvnou vrstvu
vizualizace podle algoritmu specifikovaného v sekci 2.4. Kromě metod na vy-
kreslení čtverce (uvedených výše) využívá metody na vypsání textu. Nejdříve
se nastaví formát a velikost písma, dále se nastaví zarovnání textu a nakonec
se zavolá metoda, která text vykreslí.
context.font = "bold " + font_size + "px Arial";
context.textAlign = "center";
context.fillText(text, x, y);

V metodě draw_overlay se ještě pracuje s neprůhledností dané vrstvy.
K tomu slouží atribut kontextu globalAlpha, který se nastaví na požadovanou
neprůhlednost. Všechny metody na vykreslení, které jsou volány po tomto
nastavení, vykreslí tvar s danou neprůhledností.

Překryvná vrstva se kreslí na separátní element canvas. Element má prů-
hledné pozadí (CSS styl background-color: transparent;) a je pomocí CSS
stylů umístěn tak, aby přesně překrýval element s vykreslenými body.

Tyto tři elementy canvas jsou zobrazeny na obrázku 3.4.

3.2.4 Interaktivita vizualizace

Od vizualizace se vyžaduje, aby byla interaktivní. Když uživatel najede na
bod, zobrazí se, o jakou síť se jedná a jakou má hodnotu. Po kliknutí na bod
se vizualizace „přiblíží“ a zobrazí se podsíť podle nastavené masky přiblížení.
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Obrázek 3.4: 3 vrstvy vizualizace — vrstva s body, skrytá vrstva a překryvná
vrstva

Pokud by byl každý bod na vizualizaci vlastní element, situace je jednoduše
řešitelná — elementu lze v JavaScriptu nastavit funkce, které se vykonají,
pokud nastane nějaká událost na daném elementu (např. klik nebo najetí
myši). V našem případě je vizualizace celistvý obrázek, a lze tudíž nastavit
pouze obecné naslouchání na události, které nastanou na celé ploše vizualizace.

K rozpoznání na jakém konkrétním bodu vizualizace se událost stala, slouží
právě skrytá vrstva s unikátními barvami pro každý bod (řešení problému
bylo inspirováno článkem [44]). Toto rozpoznání řeší funkce, která je volána
při každém pohybu myši po vizualizaci. Funkce zjistí, na jaké souřadnici se
myš pohybuje. Pomocí metody, kterou poskytuje kontext skryté vrstvy, určí,
jakou hodnotu má unikátní barva na daných souřadnicích. Tato barva slouží
jako klíč do tabulky atributu pixels — tímto způsobem byl nalezen bod, nad
kterým se myš pohybuje. Následně už je jednoduché u myši zobrazit, o jakou
síť se jedná a jakou má hodnotu.

V této funkci se také nastaví atribut zoomed_subnet, tedy podsíť, která
by se po kliknutí přiblížila. Pokud se hodnota atributu změnila (posunutím
myši na bod, který patří do jiné podsítě), zavolá se metoda draw_overlay
a dojde k překreslení zvýrazněné podsítě na přiblížení.

3.2.5 Aktualizace dat

Aktualizace vizualizace nastane po uživatelově kliknutí na bod v zobrazení. Po
kliknutí se zavolá metoda zoom. Metoda nejdříve uloží do zásobníku v atributu
network_history záznam o aktuální síti, aby se bylo možné vracet k dřívěj-
ším vizualizacím. Dále se z atributu zoomed_subnet a aktuální sítě vypočítá
nově vizualizovaná síť. Upraví se hodnota masky (mask), ke které se přičte
atribut zoom_mask. Dále se zkontroluje, zda by hodnota rozlišení mask po
přičtení k nové hodnotě masky nebyla větší než 32. Pokud by tato situace na-
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stala, bude mít resolution hodnotu 32 − mask. Ještě se ověří, jestli hodnota
masky na přiblížení (zoom_mask) není větší než rozlišeni. Pokud ano, je hod-
notě zoom_mask přiřazena hodnota resolution. Na závěr se zavolá metoda
update, která načte nová data a překreslí vizualizaci (viz výše).

3.2.6 Vzhled aplikace

Uživatel při inicializaci IP Vizualizátoru nastaví atribut id, jenž bude obsa-
hovat název HTML elementu (standardně typu div, který se vyžívá jako kon-
tejner pro další elementy). V daném elementu celá aplikace vznikne — dojde
k vložení dalších elementů, které budou představovat menu, a elementů typu
canvas. Třída IPVizualizator obsahuje metodu create_ipvizualizator,
jež je volána v konstruktoru a která vytvoří potřebné HTML elementy v ele-
mentu z atributu id a přidá k nim CSS styly. Většina využitých stylů pochází
z nástroje Boostrap. Nastavování CSS stylů přímo v javascriptovém kódu je
trochu kontroverzní (jak naznačuje tento článek [45]). Čitelnost kódu může
být snížena všudypřítomnými CSS styly a není striktně dělena logika aplikace
a vykreslování uživatelského rozhraní. Pokud je však množství CSS stylů udr-
ženo v rozumné míře, není takový přístup vyloženě problematický. Výhodou
naopak je, že není nutné pro použití aplikace importovat separátní soubor
s CSS styly.

Pro správnou funkčnost všech prvků IP Vizualizátoru je v konstruktoru
volána metoda add_listeners, která nastaví příslušné funkce, aby reagovaly
na vzniklé události (najetí myší na ikonku v menu, kliknutí na ikonku, změna
hodnoty formuláře v menu, . . .).

Výsledná aplikace má vzhled, který zobrazen na obrázku 3.5 — na něm
jsou očíslovány následující prvky:

1 Ikonka návratu v historii — po kliknutí na ikonku se znovu načte předchozí
vizualizovaná síť.

2 Aktuálně vizualizovaná síť — po kliknutí se otevře formulář, kde je možné
změnit vizualizovanou síť. Formulář zobrazí i případné chyby v uživate-
lově zadaném vstupu (viz obrázek 3.6).

3 Ikonka nastavení — po kliknutí se otevře formulář s posuvníky a zaškrtáva-
cími políčky, pomocí kterých je možné měnit atributy vizualizace (for-
mulář je na obrázku 3.7). Po změně hodnoty ve formuláři se překreslí
vizualizace (viz obrázek 3.8, kde se vizualizace překreslila se změnou
rozlišení).

4 Ikonka uložení vizualizace — po kliknutí se uživateli stáhne obrázek vizua-
lizace s překryvnými vrstvami (pokud jsou zapnuty).

5 Zvýraznění podsítě na přiblížení.
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1                                 2                              3 4


5                                   6


7                                   6


Obrázek 3.5: Vzhled IP Vizualizátoru

6 Zvýrazněné podsítě v překryvné vrstvě.

7 Zobrazení sítě a její hodnoty po najetí na daný bod.

3.2.7 Inicializace a konfigurace aplikace

Pro zprovoznění klientské části IP Vizualizátoru na webové stránce je nutné
nejdříve importovat knihovny, na kterých je aplikace závislá. Do hlavičky
HTML stránky se přidá CSS soubor nástroje Bootstrap bootstrap.min.css
a importují se javascriptové knihovny jquery-3.4.1.min.js, d3.v5.min.js,
d3-scale-chromatic.v1.min.js a soubor ipvizualizator.js.

Pro inicializaci aplikace je třeba vytvořit instanci třídy IPVizualizator.
Konstruktor třídy přijímá objekt s konfigurací aplikace (atributy byly vysvět-
leny v sekci 2.4 a tabulce 2.3). Níže je uveden příklad inicializace a konfigurace
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Obrázek 3.6: Formulář nastavení vizualizované sítě

Obrázek 3.7: Formulář nastavení vizualizace

IP Vizualizátoru. Atributy, které jsou v objektu pod klíčem config, nejsou
povinné, a nemusí se tak v objektu vyskytovat (použijí se místo nich výchozí
hodnoty). Stejně tak není povinný atribut overlay_subnets se zvýrazněnými
sítěmi.

const vizualizator = new IPVizualizator({
"id": "#vizualizator",
"api": "http://ipvizualizator.sh.cvut.cz:8080/api/v1/",
"token": "9v8QX-FziP8jiOtlqAr7SQ",
"network": "0.0.0.0",
"mask": 0,
"resolution": 16,
"config": {

"size": "regular",
"skip_zeros": false,
"bordered_pixel": true,
"static": false,
"show_overlay": true,
"zoom_mask": 8,
"map_opacity": 1,
"overlay_opacity": 1,
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"zoom_opacity": 1,
"zoom_thickness": 1,
"overlay_thickness": 1,
"overlay_color": "#ffff00",
"zoom_color": "#ff0000",
"overlay_text_position": "inside"

},
"overlay_networks": [

{
"text": "RIPE",
"network": "80.0.0.0/4"
}

]
});

Obrázek 3.8: IP Vizualizátor po změně rozlišení sítě
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Kapitola 4
Nasazení

Implementovaná aplikace je připravena na nasazení. Na zjednodušení lokál-
ního vývoje a testování, ale i nasazení do produkčního prostředí byla zvo-
lena kontejnerizace aplikace pomocí nástroje Docker [46]. Aplikační kontejnery
umožňují uzavřít aplikace včetně konfigurace a jejích závislostí do jednotného
balíčku, který lze jednoduše přenášet mezi prostředími a který je izolovaný
od systému, na kterém běží. Z toho vyplývá, že nejenže aplikace neovlivňuje
prostředí serveru, ale v různých prostředích se docílí stejného chování aplikace.

Pro kontejnerizaci aplikace v nástroji Docker je třeba vytvořit konfigurační
soubor s názvem Dockerfile. Ten obsahuje specifikaci, jak má daný kontejner
vytvořit. Soubor vypadá v případě aplikace IP Vizualizátor následovně:

FROM tiangolo/uwsgi-nginx-flask:python3.7
COPY ./IPVizualizator-backend /app
RUN python3 -m pip install -r /app/requirements.txt

Příkaz FROM obsahuje obraz systému, ve kterém bude aplikace při spuš-
tění kontejneru běžet. Je záhodno, aby byl obraz co nejmenší a obsahoval
jen nutné závislosti aplikace (kvůli velikosti kontejneru, rychlosti spouštění
a bezpečnosti). Byl zvolen obraz tiangolo/uwsgi-nginx-flask:python3.73,
který obsahuje produkční webový server Nginx s uWSGI a je schopen spouštět
aplikace podporující WSGI (což je případ IP Vizualizátoru).

Příkaz COPY určuje, jaké adresáře se mají do kontejneru překopírovat. Ko-
píruje se adresář s implementací serverové části aplikace do adresáře /app,
kde webový server očekává kód aplikace.

V adresáři přibyl (od implementace popsané v předchozí kapitole) násle-
dující soubor uwsgi.ini, který obsahuje informaci o tom, jaký soubor se má
spustit a jaká proměnná drží instanci aplikace.

[uwsgi]
module = IPVizualizator
callable = application

3https://github.com/tiangolo/uwsgi-nginx-flask-docker
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Příkaz RUN specifikuje příkazy, které se mají při tvorbě kontejneru vykonat.
Zde dojde k nainstalování závislostí aplikace.

Aplikace pro svůj běh potřebuje i databázi Redis. Bylo by možné ji do-
instalovat do kontejneru, to však není správný přístup. Kontejner by se měl
zaměřovat na běh pouze jedné specifické aplikace. Bude tedy třeba vytvo-
řit další kontejner s běžící databází Redis. K tomu je vhodné použít soubor
docker-compose.yml, ve kterém lze specifikovat více kontejnerů, jenž se spustí
v jedné skupině, která nebude ovlivňovat běh dalších kontejnerů a systému.
Soubor také specifikuje, jak smí kontejnery interagovat se strojem, na kterém
běží.

version: '3'
services:

api:
build: .
restart: always
ports:

- "8080:80"
depends_on:

- redis
redis:

image: "redis:alpine"
restart: always
expose:

- "6379"
volumes:

- "./redis-data:/data"

Soubor nastartuje dva kontejnery, jeden (api) se vytvoří z definice popsané
výše, druhý (redis) se vytvoří na základě obrazu systému redis:alpine. Pro
běh kontejneru api se specifikuje, že má z pohledu stroje odpovídat na poža-
davky na portu 8080 a že se má vytvořit teprve až bude běžet druhý kontejner.
U kontejneru redis se specifikuje, že má umožnit prvnímu kontejneru komu-
nikaci na portu 6379 (na něm naslouchá databáze Redis) a že má ukládat
data do adresáře ./redis-data na stroji (tak se zajistí persistence dat v da-
tabázi i při smazání kontejnerů). Kontejnery se spustí pomocí dvojice příkazů
docker-compose build a docker-compose up. Uživatel pak může začít zasí-
lat API požadavky na http://127.0.0.1:8080/api/v1/ nebo si otevřít web
s dokumentací API na http://127.0.0.1:8080/api/v1/ui/.

4.1 Nasazení služby IP Vizualizátor

Kontejnerizované aplikace byly spuštěny na virtuálním serveru s operačním
systémem Debian v prostředí VMWare. Pro snadné uživatelské ovládání apli-
kace IP Vizualizátor byly vytvořeny následující HTML stránky s formuláři
a JavaScriptem, které vstup od uživatele zpracují, zašlou na API server a zob-
razí výsledek.
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create_user.html Na stránce uživatel zadá uživatelské jméno a je mu vrá-
cen autentizační klíč, který může použít na nahrání dat.

send_dataset.html Na stránce uživatel vloží autentizační klíč a data v CSV
formátu. Po zpracování dat mu je zobrazen identifikátor nahrané datové
sady.

index.html Hlavní stránka, kde uživatel může zadat identifikátor datové
sady a specifikovat další parametry vizualizace. Po odeslání mu je zobra-
zena samotná interaktivní vizualizace a kód, pomocí kterého je schopen
si vložit vizualizaci s danými parametry na vlastní stránku.

Webové stránky běží na adrese https://ipvizualizator.sh.cvut.cz/.

4.2 Nasazení do aplikace NERD
První službou, která bude vizualizaci využívat, je systém NERD. Vizualizo-
váno bude reputační skóre IP adres. Systém poskytuje ke stáhnutí soubor
ip_rep.csv, který obsahuje záznamy IP adresa — reputační skóre.

Aby po dobu, kdy se vyhodnocuje funkčnost a správné chování výsledné
vizualizace, byl co nejméně ovlivněn samotný systém NERD, je vložena vizua-
lizace na stránku pomocí HTML tagu <iframe>. Tento tag umožňuje zobrazit
obsah jiné stránky v rámu na stránce. Tag zobrazuje stránku map.html4 na
serveru se službou IP Vizualizátor, která obsahuje pouze samotnou vizualizaci
s daty, jež jsou pravidelně aktualizovány podle obsahu souboru ip_rep.csv.

Pro zobrazení v systému NERD musely být v repositáři5 upraveny násle-
dující soubory:

NERDweb/templates/map.html Nová stránka, která obsahuje informace
o vizualizaci a danou vizualizaci.

NERDweb/templates/layout.html Na stránku byl přidán do menu odkaz
na stránku s vizualizací.

NERDweb/nerd_main.py Do souboru byla přidána specifikace nové re-
lativní url /map/, která vede na stránku s vizualizací.

4https://ipvizualizator.sh.cvut.cz/map.html
5https://github.com/CESNET/NERD
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Kapitola 5
Testování

U nasazené aplikace došlo k otestování všech API identifikátorů, zda správně
reagují nejen na validní, ale i na chybné požadavky. Kontrolovala se nejen
správná struktura odpovědi a návratový kód, ale i zda na serveru v databázi
Redis vznikly/zanikly příslušné klíče a aktualizovala se data. U klientské části
bylo otestováno, jestli správně reaguje i na mezní situace, kdy není k dispozici
API server nebo dostane odpověď s jinou návratovou hodnotou než 200. Při
testování jsem nenarazil na žádné problémy.

Následovalo testování s reálnými daty, a to konkrétně se třemi sadami:

Sada 1 Sada6 se seznamem IP adres, které rozesílají nevyžádanou poštu,
z projektu UCEPROTECT-Network. Sada obsahuje 278 388 unikátních
IP adres. Soubor byl upraven do požadované podoby — na konec kaž-
dého řádku byla přidána čárka a číslice 1 (hodnota, která bude vyjad-
řovat přítomnost IP adresy v sadě).

Sada 2 Sada se seznamem IP adres, se kterými komunikovaly počítače a ser-
very připojené ve studentské síti Silicon Hill na kolejích Strahov, jež
mají neveřejnou IP adresu (sada byla vytvořena z logů stroje provádě-
jící NAT). Sada obsahuje data z 25. 5. 2020 a tvoří ji 487 964 unikátních
IP adres. Hodnota IP adresy je počet spojení, které se za daný den se
síťovou adresou uskutečnily.

Sada 3 Sada7 s reputačním skóre IP adres (desetinné číslo od 0 do 1) ze
systému NERD. Sada obsahuje 1 059 448 unikátních IP adres.

K testování se použila nasazená služba IP Vizualizátor, která běží na vir-
tuálním serveru s následující specifikací:

• 4 CPU značky Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
6http://wget-mirrors.uceprotect.net/rbldnsd-all/dnsbl-1.uceprotect.net.gz
7https://nerd.cesnet.cz/nerd/data/ip_rep.csv
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• 16GB RAM

• 40GB diskové kapacity

• 1Gb síťové rozhraní

Zobrazování vizualizace probíhalo na počítači s následující konfigurací:

• 4 CPU značky Intel Core i5-3320M CPU @ 2.60GHz

• 8GB RAM

• 1Gb síťové rozhraní

Každé měření probíhalo pětkrát, výsledné časy jsou průměrem těchto vý-
sledků.

5.1 Vytvoření datové sady
Data se na API server posílala pomocí příkazu curl, který dokáže se správ-
nými přepínači změřit čas spojení (od začátku odesílání dat do vrácení odpo-
vědi s identifikátorem sady). Zpracování datové sady 1 trvalo průměrně 4,7 s,
sada 2 se vytvořila za 8,4 s. Sada 3, která má největší počet záznamů (1 059 448
IP adres), se zpracovala průměrně za 19,9 s. Čas tedy roste lineárně s počtem
záznamů v datové sadě. Sice nejde o krátké časy, ale jedná se o relativně ča-
sově náročnou úlohu, kdy je nutné zpracovat danou sadu, roztřídit záznamy
do správných tabulek a předzpracovat předpočítané hodnoty. Podle profilo-
vání aplikace na serveru 70% času vytváření datové sady zaberou operace
s databází Redis. Předpokládá se, že počet volání API na vytvoření datové
sady bude řádově menší než počet volání API na zobrazení vizualizace.

5.2 Zobrazení vizualizace
Zobrazení vizualizace bylo profilováno pomocí vývojářských nástrojů v prohlí-
žeči Chrome. Sledovalo se, kolik času zabírá samotné API volání se stažením
dat a kolik zabírá zpracování a vykreslení vizualizace. Dále se sledovala paměť,
kterou vizualizace v prohlížeči zabírá. Byly zvoleny 3 různé požadavky na vy-
kreslení. První vizualizace zobrazovala celý IPv4 prostor se sítěmi s maskou 16
(to bude jeden z nejtypičtějších požadavků na vizualizaci), druhá zobrazovala
pohled na síť 64.0.0.0/2 s podsítěmi s maskou 10. Třetí testovala nejhorší
možnou situaci, když se zobrazovala síť 64.0.0.0/2 s podsítěmi s maskou 18 —
serverová část aplikace nemohla využít předpočítané hodnoty a musela projít
záznamy ze čtvrtiny IPv4 prostoru.

Časy odpovědí na API dotaz a zpracování vizualizace v klientské části
aplikace jsou uvedeny v tabulce 5.1. Samotné zpracování vizualizace ovlivňuje
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Tabulka 5.1: Časy zobrazení vizualizace

Požadavek Čas odpovědi
na API

Čas zpracování Celkový čas

Sada 1
0.0.0.0/0 → /16 1,16 s 0,8 s 1,96 s
64.0.0.0/2 → /10 0,82 s 0,12 s 0,94 s
64.0.0.0/2 → /18 4,2 s 0,72 s 4,92 s

Sada 2
0.0.0.0/0 → /16 0,92 s 0,98 s 1,9 s
64.0.0.0/2 → /10 0,93 s 0,13 s 1,06 s
64.0.0.0/2 → /18 5,1 s 0,88 s 5,98 s

Sada 3
0.0.0.0/0 → /16 1,1 s 0,79 s 1,89 s
64.0.0.0/2 → /10 0,97 s 0,16 s 1,13 s
64.0.0.0/2 → /18 4,6 s 0,8 s 5,4 s

počet zobrazených bodů, v nejhorším možném případě (65 536 bodů) se vizu-
alizace zpracovává (bez započítání síťové komunikace s API serverem) kolem
850ms. Čas odpovědi na API dotaz ovlivňuje nejen počet dat v datové sadě,
ale i rozložení dat v databázi Redis. V mezních situacích při zobrazovaní velké
části IPv4 prostoru bez možnosti využití předpočítaných dat na serveru se
celkový čas zobrazení vizualizace pohybuje kolem 5 sekund, což překračuje
definovaný nefunkční požadavek z návrhu, ale tyto vizualizace nebudou moc
časté. Naprostá většina vizualizací se zobrazí do 2 sekund, vizualizace menších
sítí (např. s maskou 16) s menším rozlišením (např. +8 ) se zobrazují prakticky
okamžitě.

Vizualizace zabírala paměť v prohlížeči v závislosti na počtu zobrazených
bodů. Při zobrazování požadavku s 256 body se zabraná paměť navýšila při-
bližně o 0,6MB, při zobrazování požadavků s 65 536 body se paměť zvýšila
o 7MB.

5.3 Vyhodnocení vizualizací

Nejdříve jsem přistoupil k vyhodnocení datové sady 1, která obsahuje adresy
rozesílající spam. Vizualizace celého IPv4 prostoru se sítěmi s maskou 8 (na
obrázku 5.1 vlevo) zvýraznila dvě sítě — 114.0.0.0/8 a 180.0.0.0/8. Při pro-
zkoumávání sítě 114.0.0.0/8 postupným přibližováním nejvýraznějších bodů
jsem narazil na síť 114.234.0.0/16, která obsahuje velké množství podsítí kon-
centrující škodlivé IP adresy. Například v síti 114.234.4.0/24 jsou považovány
zcela všechny adresy za škodlivé (na obrázku 5.1 vpravo). Podle whois do-
tazu patří celý uvedený rozsah čínskému státnímu poskytovateli internetu
China Telecom. Při prozkoumávání druhé sítě 180.0.0.0/8 jsem narazil na síť
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Obrázek 5.1: Vizualizace datové sady 1

180.123.0.0/16, která také obsahuje nemalé množství podsítí, jež jsou z velké
části (či zcela) vyplněny škodlivými IP adresami. Překvapivě i tento rozsah
patří výše uvedené čínské telekomunikační společnosti.

Druhá datová sada obsahuje adresy, se kterými komunikovaly stroje ze
studentské sítě na kolejích Strahov, a počet těchto spojení. IP adresy jsou
celkem rovnoměrně rozprostřeny po celém dostupném IPv4 prostoru (na ob-
rázku 5.2 vlevo). Na vizualizaci jsem našel pár výraznějších bodů. Jeden so-
litérní tvořila IP adresa 8.8.8.8, což je DNS server společnosti Google, který
má spoustu uživatelů nastavený jako svůj primární DNS server. Dalším osa-
moceným výrazným bodem byla IP adresa 195.113.144.194, což je DNS server
sdružení CESNET. Další výraznější shluk (na obrázku 5.2 vpravo) tvořily IP
adresy z rozsahu 205.251.192.0/21, jež patří cloudové službě AWS od společ-
nosti Amazon, která hostuje velké množství webových stránek.

Třetí datová sada obsahuje škodlivé IP adresy s jejich reputačním skórem
ze systému NERD. Už první pohled (na obrázek 5.2 vlevo) naznačuje, že entity
nejsou rozprostřeny zcela rovnoměrně. Nejhorší souhrnné reputační skóre mají
v obecném pohledu sítě 77.42.0.0/16 a 45.83.0.0/16 — ty jsem se rozhodl
dále prozkoumat. Síť 77.42.0.0/16 (na obrázku 5.2 vpravo) obsahuje velmi
podezřelou koncentraci škodlivých IP adres v podsíti 77.42.64.0/18, která patří
íránské telekomunikační společnosti Dadeh Gostar Asr Novin. Síť 45.83.0.0/16
obsahuje podsíť 45.83.64.0/22, která je (až na jednu výjimku) zcela zaplněna
škodlivými IP adresami. Rozsah patří německé společnosti Alpha Strike Labs,
která se podle svých stránek zabývá kybernetickou bezpečností. Z IP adres
provádí skenování internetu — na základě zaměření společnosti se může jednat
ještě o etické použití.
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Obrázek 5.2: Vizualizace datové sady 2

Obrázek 5.3: Vizualizace datové sady 3
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Závěr

Diplomová práce se zabývala vizualizacemi síťového provozu v kontextu jejích
využití pro pracovníky bezpečnostních týmů typu CERT a CSIRT. V první
části práce jsem popsal důvody, proč je i v dnešní době plně automatických
detekčních systémů výhodné do procesu analýzy zapojit člověka. Vyzdvihl
jsem význam vizualizací při analýze, protože dokáží paralelně zobrazit velké
množství dat a podporují percepční a kognitivní schopnosti bezpečnostního
analytika. Analytik je tak na základě vizualizace schopný rychle odhalit ano-
málie či podezřelé vzorce v datech. Dále jsem v této části popsal různé typy
vizualizací, příklady existujících nástrojů, které daný typ vizualizace používají,
a uvedl možnosti využití konkrétních vizualizací pro bezpečnostní týmy.

Více jsem se rozhodl zaměřit na vizualizace pomocí Hilbertovy křivky,
která patří mezi křivky vyplňující prostor. Křivka slouží k převedení jednoroz-
měrných IPv4 adres do dvojrozměrného prostoru. Výhodou křivky je, že sou-
sední IP adresy a sítě jsou umístěny blízko sebe. Je také zachována hierarchická
struktura IPv4 prostoru — křivka shlukuje do čtverců sítě se sudou maskou
a každý čtverec obsahuje čtverce s příslušnými podsítěmi sudé masky. Vizu-
alizace mají slibný potenciál využití pro členy bezpečnostních týmů. V práci
jsem citoval díla autorů, kteří uvádí, že škodlivé IP adresy nejsou po internetu
rozmístěny rovnoměrně, ale shlukují se do určitých sítí. Vizualizace pomocí
Hilbertovy křivky pomůže bezpečnostním týmům s rychlou lokalizací těchto
škodlivých sítí.

Hlavním přínosem diplomové práce byla implementace nástroje pro vizuali-
zaci IPv4 prostoru. Na vizualizaci se využívá Hilbertova křivka kvůli výhodám
popsaným výše. Vizualizace zobrazuje hodnoty přiřazené k IP adresám, hod-
notou může být celočíselné nebo desetinné číslo. Aplikace tak umožňuje velmi
široké použití pro bezpečnostní analytiky. Celočíselné hodnoty mohou před-
stavovat počet sesbíraných incidentů k dané IP adrese nebo počet navázaných
spojení s IP adresami ze sítě spravované uživatelem. Desetinné hodnoty mo-
hou například vyjadřovat vypočítanou škodlivost IP adresy v rozsahu 〈0, 1〉.
Pomocí hodnot 0 a 1 lze vyjádřit True/False hodnota, tedy ku příkladu zda
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je daná IP adresa aktivní.
Čím se vizualizace odlišuje od existujících řešení, tak je interaktivita —

uživatel se dozví hodnotu bodu najetím myši a může přibližovat vybrané sítě ve
vizualizaci, čímž získá podrobnější informace o podsítích v dané síti. Uživatel
si může také pro zrychlení orientace ve vizualizaci definovat zvýrazněné sítě
(např. sítě, u kterých řeší bezpečnostní incidenty).

Výsledná aplikace je open-source8 a je možné si ji nasadit ve svém pro-
středí. Aplikace byla také nasazena na web jako služba9. Uživatel může zaslat
službě svá data na vizualizaci. Po odeslání mu je zobrazena samotná interak-
tivní vizualizace a kód, pomocí kterého je schopen si vložit vizualizaci s danými
parametry na vlastní stránku. Vizualizace byla také integrována do systému
NERD, kde vizualizuje reputační skóre IP adres, a je ji tak možné využít
bezpečnostními analytiky sdružení CESNET.

Využití aplikace je široké. Na základě vizualizace jsem v kapitole 5 hledal
sítě s velkou koncentrací škodlivých IP adres. Povedlo se mi jich několik najít,
a tím potvrdit tvrzení autorů (uvedené výše), že škodlivé adresy se shlukují.
Podle této analýzy mohou členové bezpečnostních týmu tvořit seznamy zaká-
zaných sítí, které nebudou moci komunikovat se spravovanou sítí. Další možné
použití je ve vizualizaci IP adres, které komunikují s monitorovanou sítí. Po-
kud by došlo k DDoS útoku, je možné podle vizualizace najít sítě, ze kterých
útok přichází, a tyto sítě ku příkladu zakázat na firewallu.

Budoucí práce
Výsledná aplikace je plně funkční a již teď je schopná poskytovat užitečné
vizualizace pro analýzu. Další rozvoj v klientské části aplikace by se měl za-
měřit na možnost filtrování hodnot ve vizualizaci, aby si mohl uživatel zvolit
hodnoty, které ho při analýze zajímají. Dále by u webové služby bylo dobré
zavést automatické nasazení aplikace z repozitáře.

8https://gitlab.fit.cvut.cz/jancijak/ipvizualizator
9https://ipvizualizator.sh.cvut.cz
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

AJAX Asynchronous JavaScript and XML

API Application Programming Interface

ASCII American Standard Code for Information Interchange

BGP Border Gateway Protocol

CERT Computer Emergency Response Team

CSIRT Computer Security Incident Response Team

CSS Cascading Style Sheets

CSV Comma-separated values

DDoS Distributed Denial of Service

DNS Domain Name System

HTML Hypertext Markup Language

HTTP Hypertext Transfer Protocol

IDS Intrusion Detection System

IP Internet Protocol

IPv4 Internet Protocol version 4

JSON JavaScript Object Notation

NAT Network Address Translation

NERD Network Entity Reputation Database

P2P Peer-to-Peer
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A. Seznam použitých zkratek

RAM Random-access memory

REST Representational state transfer

SVG Scalable Vector Graphics

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TTL Time to live

URL Uniform Resource Locator
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Příloha B
API Aplikace

Serverová část aplikace poskytuje následující REST API:

POST /vizualizator Operace vytvoří ze zaslaných IP adres a hodnot nový
dataset. Pro použití operace je nutné být autentizovaný.

Parametry volání
V těle požadavku jsou dvojice IP adresa, hodnota v CSV formátu,

tedy dvojice je oddělená čárkou a každá dvojice je na svém
řádku. Na rozdíl od zbylého API nebyl použit formát JSON,
protože se může přenášet velké množství dat a formát CSV je
úspornější.

Odpovědi
• Vytvoření datové sady se povedlo, je vrácen návratový kód 200

a JSON s identifikátorem datové sady.
• Vytvoření se nepovedlo, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání POST /vizualizator

0.0.0.120,5.0
147.32.120.36,6.5
147.32.120.39,3.5
147.33.1.8,1

Příklad odpovědi Návratový kód 200

{
"status": "200",
"token": "7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ"
}
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GET /vizualizator/Identifikátor Operace vrátí metadata k dané datové
sadě. Pro použití operace je nutné být autentizovaný.

Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady.
Odpovědi

• Vrácení dat se povedlo, je vrácen návratový kód 200 a JSON
s metadaty.

• Datová sada nenalezena, je vrácen návratový kód 404.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání GET /vizualizator/7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ
Příklad odpovědi Návratový kód 200

{
"dataset_created": "1587282815",
"dataset_updated": "1587282900",
"dataset_viewed": "1587283000",
"size": "4",
"token": "7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ",
"user": {

"admin": "false",
"authorization": "a12d3dd304ff4323mmdbo665",
"owned_datasets": ["7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ"],
"uid": "1000",
"username": "Kocicka"

}
}

DELETE /vizualizator/Identifikátor Operace smaže určenou sadu. Pro
použití operace je nutné být autentizovaný.

Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady.
Odpovědi

• Smazání se povedlo, je vrácen návratový kód 200.
• Datová sada nenalezena, je vrácen návratový kód 404.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
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• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-
ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání DELETE /vizualizator/7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ

Příklad odpovědi Návratový kód 200

PUT /vizualizator/Identifikátor Operace smaže danou datovou sadu a
vloží do ní nová data. Pro použití operace je nutné být autentizovaný.

Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady. Pokud daná datová sada neexistuje, založí se nová sada
s tímto identifikátorem.

V těle požadavku jsou dvojice IP adresa, hodnota v CSV formátu.
Odpovědi

• Vložení se povedlo, je vrácen návratový kód 200.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání PUT /vizualizator/7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ

147.32.120.37,2.0
147.32.120.40,8

Příklad odpovědi Návratový kód 200

PATCH /vizualizator/Identifikátor Operace aktualizuje sadu o nově při-
daná data. Standardně přepíše hodnoty již existujících záznamů (chování
lze pomocí parametrů upravit). Neaktualizované záznamy zachová. Pro
použití operace je nutné být autentizovaný.

Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady. Pokud daná datová sada neexistuje, založí se nová sada
s tímto identifikátorem.

incr Nepovinný parametr true/false, který určuje, zda se mají
hodnoty IP adres přičíst k aktuálním hodnotám.

decr Nepovinný parametr true/false, který určuje, zda se mají
hodnoty IP adres odečíst od aktuálních hodnot.

V těle požadavku jsou dvojice IP adresa, hodnota v CSV formátu.
Odpovědi
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• Vložení se povedlo, je vrácen návratový kód 200.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání
PATCH /vizualizator/7DrK10bcOaNC0r0lk3p0wQ?incr=true

147.32.120.37,2.0
147.32.120.40,8

Příklad odpovědi Návratový kód 200

GET /vizualizator/Identifikátor/ip/IP Operace vrátí záznam o hod-
notě IP adresy z dané datové sady. Pro použití operace je nutné být
autentizovaný.

Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady.
IP V cestě požadavku musí být IP adresa v dekadickém zápisu po

jednotlivých oktetech.
Odpovědi

• Vrácení se povedlo, je vrácen návratový kód 200 a JSON s IP
adresou a její hodnotou.

• Datová sada nenalezena, je vrácen návratový kód 404.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání
GET /vizualizator/7D...0wQ/ip/147.32.120.36

Příklad odpovědi Návratový kód 200

{
"ip": "147.32.120.36",
"val": 6.5

}

PUT /vizualizator/Identifikátor/ip/IP Operace vloží/aktualizuje hod-
notu IP adresy z dané datové sady. Pro použití operace je nutné být
autentizovaný.
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Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady.
IP V cestě požadavku musí být IP adresa v dekadickém zápisu po

jednotlivých oktetech.
incr Nepovinný parametr true/false, který určuje, zda se má

hodnota přičíst k aktuální hodnotě IP adresy.
decr Nepovinný parametr true/false, který určuje, zda se má

hodnota odečíst od aktuální hodnoty IP adresy.
V těle požadavku je hodnota IP adresy.

Odpovědi
• Vložení se povedlo, je vrácen návratový kód 200.
• Datová sada nenalezena, je vrácen návratový kód 404.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání
PUT /vizualizator/7D...0wQ/ip/147.32.120.36?decr=true

0.5

Příklad odpovědi Návratový kód 200

DELETE /vizualizator/Identifikátor/ip/IP Operace odstraní záznam
IP adresy z dané datové sady. Pro použití operace je nutné být autenti-
zovaný.

Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady.
IP V cestě požadavku musí být IP adresa v dekadickém zápisu po

jednotlivých oktetech.
Odpovědi

• Smazání se povedlo, je vrácen návratový kód 200.
• Datová sada nenalezena, je vrácen návratový kód 404.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.
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Příklad volání
DELETE /vizualizator/7DrK10...0lk3p0wQ/ip/147.32.120.36

Příklad odpovědi Návratový kód 200

GET /vizualizator/Identifikátor/map/Síť/Maska Operace vrátí hod-
notu bodů pro vizualizaci specifikované sítě z dané datové sady.

Parametry volání
Identifikátor V cestě požadavku musí být identifikátor datové

sady.
Síť V cestě požadavku musí být IP adresa sítě v dekadickém zápisu

po jednotlivých oktetech.
Maska V cestě požadavku musí být maska sítě.
resolution Parametr udávající rozlišení vizualizace.
raw_data Nepovinný parametr true/false určující, zda se mají

posílat „surová“ data (více v kapitole Návrh).
skip_zeros Nepovinný parametr true/false určující, zda se mají

posílat i body s nulovou hodnotou.
Odpovědi

• Operace se povedla, je vrácen návratový kód 200 a JSON
s body pro vizualizaci. Struktura odpovídá tabulce 2.2.

• Datová sada nenalezena, je vrácen návratový kód 404.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
Příklad volání

GET /vizualizator/7...Q/map/147.32.0.0/16?resolution=24
Příklad odpovědi Návratový kód 200

{
"mask": "16",
"max_address": "147.32.255.255",
"max_value": "10.0",
"min_address": "147.32.0.1",
"min_value": "0.0",
"network": "147.32.0.0",
"pixel_mask": "24",
"pixels": [

{
"ip": "147.32.120.0/24",
"val": "10.0",
"x": "192",
"y": "240"

}
],

"prefix_length": "16"
}
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POST /user/ Operace vytvoří uživatele na základě zaslaných atributů.

Parametry volání
V těle musí být JSON s atributem username, které bude obsahovat

jméno uživatele.
Odpovědi

• Vytvoření se povedlo, je vrácen návratový kód 200 a JSON
s autentizačním klíčem.

• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON
s důvodem neúspěchu.

Příklad volání POST /user/

{
"username": "NERD_user"
}

Příklad odpovědi Návratový kód 200

{
"admin": "false",
"authorization": "a12d3dd304ff4323mmdbo665",
"uid": "1001",
"username": "NERD_user"
}

GET /user/ Operace vrátí informace o autentizovaném uživateli.

Odpovědi
• Vrácení se povedlo, je vrácen návratový kód 200 a JSON s atri-

buty uživatele.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání GET /user/
Příklad odpovědi Návratový kód 200

{
"admin": "false",
"authorization": "a12d3dd304ff4323mmdbo665",
"owned_datasets": ["UeU5mCtOA9zvYxch_S6Hog"],
"uid": "1001",
"username": "NERD_user"
}

DELETE /user/ Operace smaže autentizovaného uživatele.
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Odpovědi
• Smazání se povedlo, je vrácen návratový kód 200.
• Operace se nepovedla, je vrácen návratový kód 400 a JSON

s důvodem neúspěchu.
• Volání není autorizováno (chybí HTTP hlavička s autentizač-

ním klíčem nebo uživatel nemá na operaci právo). Vrací se kód
401.

Příklad volání DELETE /user/

Příklad odpovědi Návratový kód 200

Celou API specifikaci i s definovanými schématy odpovědí, lze nalézt v re-
positáři aplikace: https://gitlab.fit.cvut.cz/jancijak/ipvizualizator/
blob/master/IPVizualizator-backend/api/api.yml.
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Příloha C
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
impl......................................zdrojové kódy implementace

IPVizualizator-backend........adresář se serverovou částí aplikace
IPVizualizator-js.......adresář se zdrojovými kódy klientské části
aplikace
IPVizualizator-webservice.adresář s ukázkou integrace aplikace do
webové stránky
Dockerfile.....dockerfile na vytvoření kontejneru se serverovou částí
aplikace
docker-compose.yml ................. soubor na spuštění kontejnerů
NERDweb...............upravené soubory webového rozhraní NERDu

text ....................................................... text práce
DP_Jancicka_Jakub_2020.pdf...........text práce ve formátu PDF
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

91


	Úvod
	Cíl práce
	Struktura práce

	Vizualizace síťového provozu
	Zdroje dat na vizualizaci
	Typy vizualizací
	Vizualizace pomocí Hilbertovy křivky
	Generování Hilbertovy křivky
	Použití křivky pro účely zobrazení IPv4 prostoru
	Využití vizualizace pro bezpečnostní analytiky
	Existující aplikace


	Návrh
	Požadavky na aplikaci
	Funkční požadavky
	Nefunkční požadavky

	Koncepce aplikace
	Serverová část
	Uživatel
	Datová sada

	Klientská část

	Implementace
	Serverová část
	Struktura souborů
	Konfigurace
	Implementace entit
	Komunikace s databází
	API
	Metody API
	Inicializace serverové části
	Generování dat pro vizualizaci

	Klientská část
	Použité knihovny
	Načtení dat
	Vykreslení dat
	Interaktivita vizualizace
	Aktualizace dat
	Vzhled aplikace
	Inicializace a konfigurace aplikace


	Nasazení
	Nasazení služby IP Vizualizátor
	Nasazení do aplikace NERD

	Testování
	Vytvoření datové sady
	Zobrazení vizualizace
	Vyhodnocení vizualizací

	Závěr
	Budoucí práce

	Literatura
	Seznam použitých zkratek
	API Aplikace
	Obsah přiloženého CD

