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Otevřená data
v projektu NetMetr
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co je projekt NetMetr?
 společný projekt sdružení CZ.N)C a ČTÚ
– CZ.N)C zajišťuje:
 provoz aplikace a její další vývoj, zpracování osobních údajů, sběr dat, jejich
zabezpečení, zpracování a zveřejňování

– ČTÚ zajišťuje:
 kontrolu metodiky sběru a zpracování dat prostřednictvím aplikace, kontrolu
dat

 co je NetMetr?

a pro regulátora indikátor potenciálních problémů
které si pak ověřuje vlastním měřením

– je to nástroj pro koncové uživatele, umožňuje jim:
 měřit pokrytí mobilních sítí
 měřit rychlost připojení k )nternetu v mobilních i pevných sítích
– měří se oproti serverům CZ.NICu, umístěným v N)X.CZ

 testovat kvalitu služby
– zda vše funguje tak jak má, zda něco není blokováno, ……
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jakou podobu má NetMetr?
 je to klientská aplikace
pro mobilní zařízení
– verze pro Android a IOS

 je to webový klient
– lze spustit v libovolném
browseru
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jakou podobu má NetMetr?
 jako služba má serverovou část
 na adrese www.netmetr.cz

 která nabízí:
– jednotlivá měření
 posledních N měření od všech uživatelů
 „vlastní“ měření konkrétního uživatele
 měření podle zařízení
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open data projektu NetMetr
 výsledky jednotlivých měření jsou
dostupné i jako open data (csv)
– v měsíčních sestavách od

/

 včetně výsledků „čištění“
– naměřená data prochází filtry, které mají:
 vyřadit neúplná nedokončená či
„vadná“ měření
 agregovat vícenásobná měření
– opakovaná měření „v blízkém čase
a místě“ jsou nahrazena jedním
„průměrným“ měřením

– v open datech jsou zahrnuta
všechna měření
 a ta „vyčištěná“ jsou označena
příznakem „implausible“

důvod
vyřazení
(agregace)
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co se dozvíte z open dat?
 obecně: všechno
– co NetMetr z měření získá
 kromě výsledků volitelných rozšiřujících testů
kvality
– Network Diagnostic Tool (NDT od sdružení M-Lab
(http://www.measurementlab.net)
 které lze provádět jen na některých zařízeních

– a co si sám „dopočítá“
 viz aplikace filtrů čištění dat

 zejména:
–
–
–
–

rychlost stahování download)
rychlost nahrávání upload)
latenci připojení ping
sílu signálu
 pro mobilní sítě
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co se dále dozvíte z open dat?
 o klientovi:
– „externí“ )P adresu adresu přípojky , číslo AS
 nikoli ale celou – jen první byty u )Pv

lze určit
poskytovatele

– druh NAT-u

 o klientovi pro měření v mobilní síti
– zeměpisné souřadnice klienta
 a jejich zdroj: GPS/síť, odhad přesnosti souřadnic

– platformu Android/)OS , model např. iPhone S

 o mobilní síti:
– typ sítě/druh technologie G/ G/ G, EDGE/(SDPA/LTE ….
– určení buňky/sektoru a základnové stanice Cell )D, LAC
– )D sítě MNO a poskytovatele MNO či MVNO
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k čemu lze open data využít?

to už je na vás !!!

u open dat nikdy nevíte, na jaké možnosti jejich využití kdo přijde
invenci se meze nekladou
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zajímavá příležitost
 ČTÚ a AT&T pořádají Hackaton
– 22. a 23. dubna 2016
 v pražském hotelu Orea Pyramida

– http://v4hackathon2016.eventbrite.com
– #V4HACK2016, #ATTHACK.

 jednou z kategorií je
„Best Use of the Czech Republic’s Open Data“
– využijte otevřená data veřejné správy ČR a vymyslete mobilní aplikaci,
která je bude využívat.
co třeba open data z projektu NetMetr?

 vítězové se mohou těšit na zajímavé ceny
– „Winners will share cash prizes worth US$15,000 and Nanodegree
scholarships worth US$10,000 from AT&T and Udacity. Winning teams will
also receive mentoring“.
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děkuji za pozornost

