METRONET
© Jirka Chráska 2003 – 2006 © LIXIS s.r.o. 2006

METRONET

Struč ný popis
METRONET je software, nebo spíš celý systém pro řízení provozu rozlehlých sítí připojených k
Internetu. Je určen pro malé a střední poskytovatele připojení k Internetu (ISP). Umožňuje sledovat
a řídit provoz v celé síti, monitorovat jednotlivé přístupové body sítě a testovat kvalitu spojů. Dále
v sobě zahrnuje evidenci připojených zákazníků, jim poskytovaných služeb, umí za tyto služby
automaticky vystavovat faktury a sledovat platby od zákazníků.
METRONET není vázán na konkrétní sítovou technologii, nicméně podpora WiFi sítí je zřejmá.
Celý systém je v rámci implementace přizpůsoben individuálním požadavkům uživatele.

Licence
Software je poskytován uživateli na základě Všeobecné veřejné licence GNU-GPL verze 2, s
jedninou výjimkou. Do úplného zaplacení smluvní ceny může uživatel software po dohodnutou
dobu pouze používat. Všechna ustanovení GNU-GPL vstupují v platnost okamžikem úplného
zaplacení software autorovi.

Podrobný popis
Software je určen pro operační systém Linux (distribuce nerozhoduje). O správu všech důležitých
údajů se stará centrální server s databází MySQL, nad těmito daty je postaveno webové rozhraní
programované v PHP. Administrátorovi systému pak stačí na ovládání prakticky libovolný webový
prohlížeč s podporou protokolu https.
V databázi jsou evidovány základní udaje o uživatelích (adresa, poskytované služby, přidělené IP
adresy, faktury a platby), o přístupových bodech (obecné údaje, síťová rozhraní, alokované sítě,
shapery), o dalších zařízeních v síti (kde to je, komu to patří, IP adresa apod.) a provozní údaje
( toky přes jednotlivá rozhraní přístupových bodů, toky na jednotlivé IP adresy, kvalita linek na
přístupové body a zařízení, signál a šum na radiových kartách apod.) Z provozních údajů aplikace
může vytvořit nejrůznější grafy, které slouží administrátorovi k monitorování provozu i k
předvídání závad, plánování nákupu konektivity a nutnosti upgrade technologie sítě.
Metronet umí upozornit administrátora na výpadky jednotlivých částí sítě posláním SMS zprávy na
mobilní telefon.
Dále umožňuje nastavit politiku odběru dat pro jednotlivé uživatele sítě (FUP – Fair Use Policy) v
závislosti na čase, skutečném odběru dat či zatížení sítě (více v popisu funkce automatická
polepšovna).
Přístupové body sítě, říkejme jim satelity , mají za úkol řídit a měřit provoz zde připojených
uživatelů. Satelit může být normální PC s operačním systémem Linux, nebo je možné použít
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nějakou „krabičku“, do které je možno implementovat měřící a řídící modul Metronetu. Satelit
poskytuje připojenému uživateli služby DHCP a DNS, provádí routování, řídí přístup k síti a
omezuje tok IP paketů (shaping) podle požadavků z centrálního serveru. Satelit je koncipován tak,
že v případě výpadku centrálního serveru běží autonomně tak, že uživatel celkem nic nepozná.
Řídící komunikace z centrály na satelit probíhá šifrovaně (TLS), měření dat ze satelitu na centrální
server pak nešifrovaně.
Metronet ulehčuje administrativu spojenou s vystavováním faktur za služby tak, že faktury (formát
PDF) za periodicky se opakující služby jsou vystavovány automaticky, odeslány emailem
zákazníkovi a uloženy do archivu. Zároveň je možné pohodlně sledovat došlé platby a automaticky
je párovat s fakturami. Toto funguje za předpokladu, že banka umí poslat emailem výpis z účtu. Pro
spojení s účetnictvím je možno na zakázku naprogramovat převodní můstek, který umožní převod
faktur (k dispozici je převod do LCS SIS).
Metronet umí jednoduché přiřazení rolí jednotlivých uživatelů softwaru: paní účetní se např.
nemůže hrabat v nastavení IP adres a administrátor sítě ve fakturách a platbách.

Funkce
Následuje detailní popis jednotlivých funkcí s ukázkami z webového rozhraní.
Jednotlivé funkce lze rozdělit na tři oblasti: správa sítě, dohled nad sítí a správa financí.
Pro správu sítě jsou určeny tyto funkce:
Evidence zákazníků
Šablony služeb
Služby
Satelity
IP adresy
Shapery
Materiál
Zařízení
Automatická polepšovna
Pro dohled nad sítí jsou určeny tuto funkce:

Grafy provozu za různé časové intervaly podle různých kritérií
Test linek
Grafy signálu a šumu na radiových kartách
Hlášení o výpadcích
Pro správu financí jsou určeny tyto funkce:

Automatická fakturace
Přehled vystavených faktur
Přehled bankovních výpisů
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Párování plateb a faktur
Ruční párování plateb
Hromadný tisk faktur
Export faktur a zasílání
Platební morálka zákazníků
Toto rozdělení není zcela přesné, protože některé funkce se vzájemně prolínají, např. Materiál (patří
jak do správy sítě, tak do financí).
Evidence zákazníků

V této evidenci jsou vedeny základní údaje o zákaznících (viz obrázek) pro konkrétní potřeby
uživatele Metronetu je možno některé údaje doplnit či vynechat.

Ilustrace 1: Uživatel a jeho údaje.
Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.
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Šablony služeb a služby

Uživatel Metronetu si nejprve vytvoří šablony pro služby a podle těchto šablon je možno snadno
přiřadit službu konkrétnímu zákazníkovi. To nijak nevylučuje individuální přizpůsobení služby
zákazníkovi.
Základní charakteristiky služby jsou typ a perioda .
Typ služby může být: data, doména, web, email, montáž a ostatní, a určuje evidovaná data. Typy
služeb pokrývají běžné činnosti ISP. Datové služby jsou pak při řazeny konkrétním IP adresám
zákazníka.
Perioda služby může být: jednou, měsíčně, čtvrtletně a ročně. Perioda určuje, jak často se bude
služba fakturovat. Ceny služeb se zadávají včetně DPH.

Ilustrace 2: Př ehled šablon služeb
Každý zákazník má svoji Kartu zákazníka , do které se zapisují všechny poskytované služby. Může
jich být libovolné množství. Na obrázku níže je příklad datové služby. Údaje o maximální rychlosti,
garantované rychlosti, prioritě paketů a agregaci jsou využity pro snadné vytvoření shaperů. Údaje:
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služba, cena, sazba DPH, fakturovat od data, fakturovat do data a fakturováno slouží automatické
fakturaci.

Ilustrace 3: Karta zákazníka (datová služba)

IP adresy

Každému zákazníkovi, kterému je poskytována datová služba, je nutné přidělit alespoň jednu IP
adresu.

Ilustrace 4: IP adresy zákazníka
Ke každé IP adrese se váží 4 shapery (omezovače toku dat na úrovni IP protokolu), dva pro příchozí
data (download) a dva pro odchozí data (upload). Jedna dvojice shaperů slouží jako základní (není
potřeba aplikovat FUP) a druhá dvojice (tzv. polepšovna ) se aplikuje poté, co zákazník překročil
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pravidla FUP.
Např. pro výše uvedenou službu HOME INTERNET 1024/128 je FUP tato: Uživatel může za 24
hodin odebrat až 2500 MB dat rychlostí 1024kbit/s a potom se jeho rychlost sníží na 128kbit/s v
obou směrech
Viz následující tabulka:
Rychlost toku dat

není tř eba aplikovat FUP

aplikovat FUP

příchozí data k zákazníkovi

shaper download
(1024kbit/s)

polepšovna download
(128kbit/s)

odchozí data od zákazníka

shaper upload
(1024kbit/s)

polepšovna upload
(128kbit/s)

Satelity

Satelit (přístupový bod) je router nejblíže zákazníkovi, na kterém běží klient Metronetu.

Ilustrace 5: Př ehled satelitů v síti
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Ilustrace 6: Parametry satelitu č ást 1.
Na satelitu je velmi mnoho údajů. Zde je část popisující základní věci. Řádky vedle IP adres
představují sítě pro zákazníky (horní řádek) a sítě páteřní (spodní řádek). Použití síťové karty je
důležité pro správné nastavení shaperů, internet znamená, že na této kartě se budou omezovat
odchozí data od zákazníka, klienti znamená, že na této kartě se budou omezovat data příchozí k
zákazníkovi.
Za zmínku zde stojí zmínit i to, že pro satelity typu ASUS 802.11b AP je možno nastavovat z přímo
z webu radiové parametry (ESSID, kanál, WEP klíč, MAC access list apod.).
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Ilustrace 7: Parametry satelitu č ást 2.
Na pokračování jsou vidět nastavení root shaperu (vysvětlení v sekci Shapery) a seznam všech IP
adres zákazníků připojených k tomuto satelitu.
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Shapery

Systém shaperů (omezovačů toku dat) je klíčovou částí Metronetu. Je dostatečně flexibilní, tak aby
pokryl všechny možné modely omezení provozu. K omezení rychlosti toku dat dochází na
ethernetovém rozhraní satelitu (je jedno zda to je klasická karta nebo radiová karta) těsně před
vypuštěním do přenosového média. Omezují se vždy pouze odchozí pakety. Použitý shaper je HTB,
http://luxik.cdi.cz/~devik/qos/htb/
Základní pojmy:

Shaper: omezovač toku dat, parametry jsou garantovaná rychlost kbit/s, maximální rychlost kbit/s,
priorita paketů, agregace a filtr.
FUP ( Fair Use Policy): sada pravidel, která říká jak může uživatel používat síť, aby příliš
neomezoval ostatní uživatele anebo nezpůsobil zahlcení sítě.
Základní shaper: omezení toku, kdy není třeba aplikovat FUP
Polepšovna: omezení toku, kdy uživatel překročil FUP a je třeba ho omezit.
Modelové situace uspořádání shaperů na satelitu z hlediska př iř azení zákazníkům

1. Jeden společný základní shaper pro všechny uživatele satelitu a jedna společná polepšovna
pro všechny uživatele satelitu .
Výhody: je to jednoduché.
Nevýhody: jeden uživatel (stahovač) může ostatní dost omezit. Pokud dva nebo více
uživatelů spadnou do polepšovny, dochází u nich k drastickému omezení. Není možno
garantovat konektivitu.
2. Samostatný základní shaper pro každého uživatele satelitu a jedna společná polepšovna pro
všechny uživatele satelitu.
Výhody: velmi dobré oddělení jednotlivých uživatelů, je možné garantovat konektivitu na
úrovni základního shaperu.
Nevýhody: Pokud dva nebo více uživatelů spadnou do polepšovny, dochází u nich k
drastickému omezení. Není možno garantovat konektivitu na úrovni polepšovny.
3. Společný základní shaper pro skupinu uživatelů satelitu a samostatná polepšovna pro
každého .
Výhody:Je možno garantovat konektivitu na úrovni polepšovny a zajistit vysokou
propustnost sítě.
Nevýhody: Může se stát, že jeden uživatel (stahovač) ze skupiny „vyžere“ ostatním
konektivitu
4. Samostatný základní shaper pro každého uživatele satelitu a samostatná polepšovna pro
každého .
Výhody: Je možno garantovat konektivitu jak na úrovni základního shaperu tak na úrovni
polepšovny a zajistit vysokou propustnost sítě. Ze zkušenosti je to velmi dobrý model.
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Nevýhody: je poměrně náročné se vtom vyznat a v případě, že nastala chyba ji vyhledat a
odstranit.
Poznámka: Pokud se bavíme o garantované konektivitě je třeba mít na zřeteli toto: skutečně
garantovaná konektivita je pouze tehdy, když součet všech shaperů je menší nebo roven celkové
skutečné propustnosti rozhraní (resp. celé sítě). Takto však žádný ISP neuvažuje ani nefunguje.

Uspořádání shaperů na síť ovém rozhraní satelitu

Na každém ethernetovém rozhraní satelitu je tzv. root shaper , který určuje maximální propustnost
rozhraní, pod ním jdou dceřinné shapery .
Představme si to jako soustavu vodovodních trubek, jedna pevná - základní o velkém průřezu (root
shaper) a uvnitř ní několik dalších menších (dceřinné shapery), které se vyznačují tím, že dovedou
elasticky měnit svůj průřez a snaží se maximálně vyplnit průřez základní trubky. Pak tu máme
skřítka arbitra, který vybírá z fronty neodeslané pakety a vkládá je do trubek. On určuje, podle
námi daných pravidel, kterou trubkou odteče paket ven. Dceřinné trubky se snaží, aby jejich průřez
byl co největší, ale ne více než určuje parametr shaperu strop . A naopak, dceřinná trubka nezmenší
svůj průřez pod parametr minimum . Když je ve frontě paketů nával, skřítek přednostně vybírá
pakety s vyšší prioritou (paradoxně 0 je nejvyšší priorita).
V Metronetu je soustava trubek statická a pravidla pro skřítka dynamicky za provozu měníme.
Nyní se můžeme podívat, jak vypadá definice shaperů na webovém rozhraní:
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Ilustrace 8: Definice shaperů na satelitu
Zbývá vysvětlit dva parametry: agregace a filtr. Agregace říká, kolik zákazníků bude používat právě
tento shaper ( toto využití se zobrazuje na stránce IP adres zákazníka). Filtr slouží k tomu, když
chceme vytvořit shaper, který potom nepřiřadíme žádné IP adrese, ale použijeme ho na něco jiného
(třeba pro nastavení maximální priority pro DNS dotazy).
Automatická polepšovna

Automatická polepšovna je samostatný program, vetšinou zakázkově upravovaný, který v
pravidelných intervalech počítá data odebraná zákazníkem a na základě pravidel FUP posílá
zákazníky do polepšovny nebo je z polepšovny vyjímá.
Hlášení o výpadcích na mobil

Samostatný program, který pomocí ICMP paketů testuje dostupnost všech satelitů a zvolených
zařízení. V případě nedostupnosti zaznamená tuto událost do databáze a pošle SMS na mobil
správce sítě. Pokud je zařízení zase dostupné, je opět odeslána zpráva. SMS je posílána jako krátký
email na SMTP server mobilního operátora, není to tedy klasická SMS z telefonu na telefon. V
případě výpadku páteřní konektivity od vyššího ISP to nefunguje (není kam poslat mail). Je možno
pomocí vyhrazeného mobilního telefonu, který je trvale připojen k centrálnímu serveru zabezpečit
poslání SMS z telefonu na telefon. Tato varianta však nebyla dosud nikde použita.
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Ilustrace 9: Př ehled výpadků satelitů a zař ízení
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Zař ízení

Zařízení je cokoliv, čemu je možno přidělit IP adresu a není to satelit. Evidence zařízení je
pomocná, slouží pro přehled, kde co je, jakou to má IP adresu, konfiguraci. Zařízení lze zahrnout do
testování dostupnosti a kvality linky.

Ilustrace 10: Př ehled zař ízení

Materiál

Evidence materiálu je pomocná, umožňuje nám mít přehled o tom, kde máme jakou sítovou
technologii, odkud jsme ji nakoupili a kolik nás to stálo. Materiál může být na satelitech, u
zákazníků nebo někde jinde.

Ilustrace 11: Př ehled materiálu na satelitu
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Ilustrace 12: Celkový př ehled materiálu
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Ilustrace 13: Detailní pohled na materiál

Faktury – automatická fakturace

Faktury ve formátu PDF jsou vystavovány automaticky podle aktivně poskytovaných služeb.
Zákazníkům se posílají emailem, není-li v údajích zákazníka řečeno jinak. Je možno nastavit
posílání emailem ihned po vytvoření faktury, anebo až po kontrole. Sazba faktury je prováděna
profesionálním sázecím softwarem TEX (csplain). a převedena do PDF programem dvipdf. Je
možné vystavit fakturu i ručně. Jednou vystavenou fakturu nejde smazat. Vystavené faktury jsou
uloženy do databáze a ještě jednou ve formátu PDF na disku centrálního serveru.

Ilustrace 14: Př ehled vystavených faktur
Na přehledu žlutě zabarvené faktury jsou nezaplacené, bílé jsou zaplacené, hnědé jsou částečně
zaplacené a zelené jsou přeplacené. Červené tlačítko umožňuje okamžitě zablokovat přístup k
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internetu neplatícímu zákazníkovi, zelené pak toto zablokování zrušit.
Bankovní výpisy

Pokud banka uživatele systému Metronet umí poslat email výpis z účtu, je možné sledovat došlé
platby v reálném čase a provádět jejich automatické párování na faktury. V současné době je k
dispozici sledování plateb pro Komerční banku a Raiffeisen BANK. Je možno zakázkově
naprogramovat program pro sledování bankovních výpisů pro jiné banky, podmínkou je, že uživatel
Metronetu používá vhodnou formu internetového bankovnictví (tím není řečeno, že to půjde pro
každou banku).

Ilustrace 15: Př ehled bankovních výpisů
Na přehledu bankovních výpisů jsou automaticky spárované výpisy bílé. Žlutě označené výpisy
bude nutno spárovat s fakturou ručně, je to proto, že plátce nevyplnil všechny povinné údaje
(v tomto případě jsou povinné údaje variabilní a specifický symbol). Je vhodné, aby uživatel
Metronetu používal účet jenom na platby za služby fakturované Metronetem, jinak dojde k tomu, že
se v přehledu budou hromadit bankovní výpisy, které nepůjde nijak spárovat a bude nutné je ručně
smazat.
V nouzi lze pořídit do Metronetu bankovní výpis i ručně.
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Ilustrace 16: Detail bankovního výpisu

Párování plateb a faktur

Párování plateb se snaží Metronet co nejvíce zautomatizovat. Pokud je platba podle uživatelem
zadaných kritérií jednoznačně identifikovatelná a částka na faktuře souhlasí s platbou, je provedeno
automatické spárování.
Není-li tomu tak, je nutný jednoduchý manuální zásah. Při párování plateb z bankovních výpisů se
Metronet snaží co nejvíce zúžit výběr faktur. Např. Zákazník má správně vyplněn účet ve svých
údajích, platba přišla z tohoto účtu, je vyplněn špatně variabilní symbol (místo něj je tam správný
specifický symbol) a úplně chybí specifický symbol, částka souhlasí s fakturou. Potom je párování
poměrně snadné a program vybere přímo odpovídající fakturu. Uživatel po vizuální kontrole napíše
číslo faktury do volného políčka a je to (viz obrázek níže).
Nejhorší situace nastane, pokud zákazník zaplatí více faktur jednou platbou. To se musí potom
částka z bankovního výpisu rozdělit na více plateb a ty pak ručně připojit k jednotlivým fakturám
( viz sekce Ruční párování plateb).
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Ilustrace 17: Párování platby k faktuř e

Ruč ní párování plateb

Ruční párování plateb je nutno použít, pokud zákazník zaplatil jednou platbou více faktur najednou
nebo fakturu přeplatil. Toto je nejhorší situace při párování. Musí se ručně rozdělit částka platby a
připojit k odpovídající faktuře.

Ilustrace 18: Ruč ní párování platby

Hromadný tisk faktur

Hromadný tisk faktu se používá, když je třeba vytisknout velké množství faktur najednou pro
založení do šanonu. Nebo je potřeba vytisknout faktury pro zákazníky, kteří si přejí dostávat faktury
papírovou poštou. Výběr faktur je možné omezit buď datem vystavení nebo číslem faktury.
Stisknutím tlačítka „Tisk“ se vytvoří jeden velký PDF soubor se všemi fakturami, stisknutím
tlačítka „Tisk pro zaslání poštou“ se vytvoří PDF s fakturami jenom pro vybrané zákazníky, kteří si
to přejí ( viz následující obrázek).
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Ilustrace 19: Hromadný tisk faktur

Export faktur a zasílání

Tato funkce Metronetu se používá na dvě věci:
1. Po zkontrolování faktur se odešlou faktury emailem zákazníkům.
2. Provede se export do účetnictví.

Export faktur je k dispozici pro účetnictví LCS SIS. Je možné po dodání příslušné dokumentace
(nebo po konzultaci s autory účetnictví) naprogramovat exportní modul i pro jiný účetní program.
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Platební morálka zákazníků

Platební morálku zákazníků lze sledovat buď globálně nebo pro konkrétního zákazníka přímo na
jeho kartě.

Ilustrace 20: Platební morálka všech zákazníků

Ilustrace 21: Platební morálka konkrétního zákazníka

Dohled nad sítí - provozní grafy
Provozních grafů je v Metronetu spousta, zde budou jenom vybrané nejdůležitější.
Měření veličin probíhá každou minutu. Satelity posílají na centrální server data formou UDP
paketů, kde jsou zařazena do fronty a poté uložena do databáze. Krátkodobý výpadek databázového
serveru je možno překlenout bez ztráty dat.
Stará data se po určitém čase mažou, tak aby bylo možné udržet databázové tabulky v rozumné
velikosti. Webové stránky s grafy se načítají pořád dokola v pravidelných časových intervalech.
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Ilustrace 22: Aktuální provoz v tabulkové podobě
Na tomto přehledu je možno zákazníky ručně dávat do polepšovny (oranžové tlačítko), natvrdo
zablokovat (červené tlačítko) nebo odblokovat a vyjmout z polepšovny (zelené tlačítko)

Ilustrace 23: Provoz za posledních 24 hodin pro jednu IP adresu
Zde je možno hned vidět, že linka k zákazníkovi není úplně čistá a dochází k malým ztrátám
paketů.
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Ilustrace 24: Graf signálu radiové karty satelitu ( karta Orinoco 2.4 GHz)
Tady je vidět, že příjmové podmínky jsou poměrně špatné ( rušení v levé části grafu).

Ilustrace 25: Provoz na ethernetu satelitu (karta CM9 5.5 GHz)
Tady je vidět naprosto bezproblémová linka.
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Ilustrace 26: Celkový mě síč ní provoz sítě
Pokud se tabulka pod grafem srovná podle sloupce celkem (kliknutím na odkaz celkem), máme
žebříček nejúspěšnějších stahovačů.
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Testování linek

Testování linek se provádí 40 ICMP pakety o velikosti 1450 bytů, které jsou odesílány po 0.2s. Je
to dobrý diagnostický nástroj. Následuje praktická ukázka řešení problému

Ilustrace 27: Pohled na test linek k satelitů m
Satelit20 a satelit21 nejsou dostupné (dosud nebyly fyzicky instalovány). Satelit9 vypadá velmi
problematický, zaměříme se na něj.

Ilustrace 28: Ztráty paketů př i testování linky
Tak tady je velký problém, to se snad už skoro nedá používat. Je to linka na 2.4 GHz, technologie
Orinoco. Zákazníci na tomto satelitu se mohou zlobit oprávněně.
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Ilustrace 29: Round time trip v ms
Podíváme se na tabulku a porovnáme to s provozem a signálem.
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Je to velmi zarušené.

A provozem to není. To je naprosto minimální provoz.
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Ještě se koukneme ssháčkem přímo na satelit.

A je to zřejmé. Totální zarušení, škoda že nemáme k dispozici scan okolních AP. Sem bude muset
dojet technik s notebookem a zjistit, kdo to tak ruší. Pak zkusíme hnout s kanálem na AP, jestli
bude kam. A když to nepomůže, tak vyměnit technologii, nejlépe na Motorolu CANOPY.
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Požadavky na centrální server
Hardware

PC IBM kompatibilní s procesorem Intel PIII 1 GHz a vyšším, nebo AMD Athlon případně
AMD64. Minimální velikost operační paměti 512MB, doporučeno 1GB a více. Diskový prostor pro
databázi od 1GB (pro 200 uživatelů sítě) až po 20 GB. Velikost diskového prostoru záleží na počtu
uživatelů sítě, počtu přístupových bodů a době, po kterou jsou uchovávána provozní data. Rychlé
SCSI nebo SATA disky jsou víc než doporučeny.
Software
•

Operační systém Linux (na distribuci celkem nezáleží), doporučené jádro 2.6.x

•

databázový server MySQL 3.22 a vyšší,

•

webový server Apache 1.3 a vyšší (doporučeno 2.0.58),

•

PHP 4.4 a vyšší s podporou MySQL,GD a socketů,

•

Perl 5.0 a vyšší,

•

GCC kompilátor 2.96 a vyšší,

•

SMTP server (doporučen Qmail nebo jiný s ukládáním pošty ve formátu Maildir),

•

ntp server 4.2,

•

knihovna gd verze 2.0 a vyšší.

•

TEX (csplain) a dvipdf pro generování faktur

•

cron

Požadavky na satelit
Hardware

PC s s hardwarem podporovaným v operačním systému Linux, v současné době vyhoví téměř vše.
Procesor Pentium I na 166 MHz, 32 MB operační paměti, disk 1GB ATA je dostačující. Lze
samozřejmě použít výkonnější stroj. Sítové karty je možné použít téměř jakékoliv, doporučené jsou
Intel a 3Com. Důležitá je hlavně spolehlivost satelitu, ne rychlost.
Nebo lze použít „chytrou krabičku“, do které je možno implementovat Metronet klienta.
V současné době jsou k dispozici funkční routery ASUS WL-500G, ASUS WL-500G Deluxe,
ASUS WL-500B a WRAP. Je možno použít i další routery, na kterých chodí distribuce OpenWRT
http://openwrt.org/
Portace Metronet klienta na jinou „krabičku“ je možná za následujících podmínek: v krabičce jede
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Linux, je k dispozici vývojářské prostředí pro krabičku (překladač C), jsou uvolněny zdrojové kódy.
Software
•

Operační systém Linux s jádrem 2.4.23 a vyšším, doporučeno 2.4.30 nebo 2.6.x

•

iptables

•

DHCP server nebo DHCP relay

•

DNS server nebo DNS relay

•

tc

•

knihovna pthread

•

knihovna GNU TLS

•

přesný čas ( ntp klient )

Popis funkce satelitu

Nejdůležitější věci na satelitu jsou tyto:
Firewall s iptables – skript shellu ( zde se provádí jak povolování – zakazování přístupu k síti) tak
měření prošlých dat, ale i značkování paketů pro správné zařazení do shaperů.
Přesný čas, který je naprosto nutný, aby měření dávala smysl.
Systém shaperů - skript shellu (je vytvořen na centrále a poslán na satelit)
Ovládací modul: démon prikazd2 - poslouchá na TCP socketu 24003 a běží s právy roota.
Měřící modul: démon mereni – v minutových intervalech měři zadané veličiny a posílá je UDP
pakety na centrální server. Ovládací a měřící modul jsou malé prográmky psané v C.
DNS a DHCP – poskytuje služby pro připojení zákazníky, je možno použít bind a dhcpd od ISC
nebo dnsmasq.

Implementace systému Metronet
Implementace se skládá z následujících kroků:
•

Analýza potřeb zákazníka, důkladná analýza stávající sítě.

•

Nezbytné úpravy Metronetu vyplývající z analýzy. (např. vypracování programů pro převod
stávajících dat, přizpůsobení fakturace, přizpůsobení sledování výpisů, přizpůsobení
automatické polepšovny apod..)

•

Instalace testovacího serveru a instalace testovacího satelitu a zkušební provoz.

•

Zaškolení obsluhy

•

Vyhodnocení zkušebního provozu a zpracování připomínek.

•

Vypracování plánu pro přechod na ostrý provoz.

•

Nasazení Metronetu do ostrého provozu.
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Servis
Údržba software je prováděna poskytovatelem licence , firmou LIXIS s.r.o. . Firma zaručuje, že
bude provádět údržbu Metronetu minimálně 3 roky, pokud mu v tom na něm nezávislé okolnosti
nezabrání.

Cena
Cena za software je 60000 Kč bez DPH, v tom je zahrnuta analýza, vypracování programů pro
převod stávajících dat, přizpůsobení fakturace, přizpůsobení sledování výpisů, přizpůsobení
automatické polepšovny, instalace serveru a instalace 1 satelitu. V ceně nejsou zahrnuty náklady na
dopravu. Cena verze „bez fakturace“ je 18000,- bez DPH.
Prodej software a implementace bude řešena smlouvou o dílo mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Závě r
Použité obrázky jsou z několika ostrých instalací Metronetu. Ne každá implementace používá
všechny možnosti. Některé podružné věci (správa uživatelů Metronetu, nebo prohledávání
databáze) nebo speciality (IMQ shaper) nebyly zmíněny vůbec, nebo jenom letmo, protože by
potom tento dokument narostl do obludné velikosti. Cílem bylo seznámit budoucího uživatele s
možnostmi, které mu Metronet nabízí. Software je aktivně vyvíjen více než tři roky podle
konkrétních potřeb jednotlivých ISP. Během této doby se zjistilo, že některé věci (grafy) jsou k
ničemu a byly vypuštěny, některé věci byly několikrát přepracovány (fakturace) a některé okrajové
věci se ukázaly jako velmi potřebné (test linek).
V Jaroměři 8.května 2006
Jirka Chráska – autor Metronetu
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Autor

Poskytovatel licence

Ing. Jiří Chráska

LIXIS s.r.o.
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551 01 Jaroměř

IČO: 40134539
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DIČ: CZ6510261868

DIČ:274 98 212
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mobil: 608400334
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