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čistého monokrystalického křemíku, proto-
že optické vlastnosti měřeného materiálu vý-
razně závisejí na teplotě a fyzikální vlastnos-
ti použitých fotodetektorů nedovolují měřit 
v oblasti teplot pod 500 °C, kde by křemík 
ještě mohl být pro použité spektrální pásmo 
opticky propustný.

Poměrový pyrometr systému Si/Si se uká-
zal být vhodný k měření teploty a studiu vy-
sokoteplotních procesů v epitaxních reakto-
rech i v tažičkách monokrystalu křemíku. 
Současné měření radiační a barevné (pomě-
rové) teploty dává dobrou představu o teplo-
tě i emisivitě měřeného povrchu i o sledova-
ných teplotních procesech.
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Architektúra SOA, Ajax 
a webové služby
Predmetom článku je stručná charakte-
ristika novej metódy asynchrónnej komu-
nikácie medzi klientom a serverom Ajax 
v spojení s webovou službou WS (Web 
Services). V rámci nastupujúcej architek-
túry SOA (Service Oriented Architectu-
re) majú obe svoje miesto a ich spojením 
vznikajú nové možnosti diaľkového moni-
torovania procesov. Podpora tvorby a vy-
užívania webových služieb je už súčasťou 
aktuálnych vývojových prostredí. Popri 
štandardných prostrediach spojených so 
vznikom WS (Java, .NET) je v súčasnos-
ti takáto podpora realizovaná aj vo veľmi 
rozšírenom prostredí pre tvorbu webo-
vých úloh PHP. 

1. Architektúra SOA

SOA (Service Oriented Architecture) je 
dnes veľmi častým (až zaužívaným) pojmom, 
veľa ráz žiaľ používaným aj v nesprávnych 
súvislostiach. Medzi hlavné charakteristiky 
SOA patrí voľná viazanosť služieb, asyn-
chrónna komunikácia medzi službami, ich 
znovupoužiteľnosť, „hrubozrnné“ aplikačné 
rozhranie API služieb, využívanie odboro-
vých štandardov a ukladanie metadát v úlo-
žisku. SOA teda nie je konkrétny produkt, 
firma ani technológia, a už vôbec nie odbo-
rový štandard. Marketing niektorých výrob-
cov sa snaží takéto zdanie vyvolať, čím vy-
tvára zo SOA len ďalšie zaklínadlo (TLA, 
Three Letter Acronym, buzzword) [9]. Za 
konkrétne implementácie SOA sú pokladané 

dve „technológie“ v súčasnosti dominantné 
– webové služby (WS) a podnikové zberni-
ce služieb (ESB – Enterprise Service Bus). 
SOA je výsledkom evolúcie predchádzajú-
cich distribuovaných architektúr, ako napr. 
RPC (Remote Procedure Call), DCOM (Dis-

tributed Component Object Model) a COR-
BA (Common Object Request Broker Archi-
tecture). Definícií SOA je veľa, napr. „širo-
ko akceptovaný prístup pre vývoj, prevádzku 
a integráciu podnikových aplikácií založe-
ný na zdieľaných distribuovaných službách“ 
[10] alebo „voľne viazaná architektúra na-

vrhnutá pre podnikateľské potreby organi-
zácie“ [3]. O rôznosti názorov na SOA veľ-
mi výrečne svedčia rôzne skutočnosti – napr. 
podľa [10] „desať dodávateľov softvéru po-
skytne minimálne dvanásť definícií“, podľa 
iného autora [2] definíciu SOA možno pri-
rovnať k básni Johna Godfreya Saxea o šies-
tich slepých mužoch a slonovi (obr. 1 pre-
vzatý z [6]; každý z nich popisuje slona tro-
cha ináč, lebo každý je ovplyvnený vlastnou 
individuálnou skúsenosťou, napr. muž dotý-
kajúci sa chobotu si myslí, že je to had, po-
dobne sloní kel pripomína inému šíp atď.). 
Tato skutočnosť je niekedy označovaná ako 
„slon SOA“ (The SOA Elephant). Známeho 
Saxeovho slona je možné predstaviť si, a te-
da aj popísať, lebo je to fyzická entita, zatiaľ 
čo špecifikovať SOA je oveľa ťažšie, pretože 
koncepcie systémov nie sú dostupné v ich 
fyzickej manifestácii [2]. Porovnanie ne-
správnych predstáv (mýtov) často spojených 
so SOA a skutočnosti podľa [3] môže bližšie 
osvetliť ciele SOA skôr, ako bude pristúpe-
né k implementácii riešenia (tab. 1). Je po-
trebné zdôrazniť, že SOA nie je cieľom, ale 
prostriedkom, ktorého efektívnosť sa preja-
ví najmä v dlhšom období.

Medzi najčastejšie opakované chyby pri 
zavádzaní SOA (podľa spoločnosti Gartner 
[6]) patrí napr.:
– zavedenie SOA pred dokončením výkon-

ných celkov, čo vedie k veľkému množ-
stvu služieb (servisov) nekorešpondujú-
cich s obchodným modelom a vynucujú-
cich si časté zmeny špecifikácie,
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Obr. 1. Slepí muži a slon (John Godfrey Saxe) [7] 
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– opomenutie dátovej vrstvy, ktoré môže mať 
za následok nekonzistentnosť a problémy 
s integritou modelu,

– prenechanie konceptu SOA len technic-
kým pracovníkom, čo môže viesť k pro-
duktu síce technicky kvalitnému, avšak 
nespĺňajúcemu obchodné požiadavky,

– nedôvera k cudzím (vyvinutým mimo vý-
vojový tím) celkom, dôsledkom čoho je 
často duplicitná práca a plytvanie zdroj-
mi,

– prechod na SOA bez predchádzajúceho 
plánovania a prípravy,

– vážne komunikačné problémy zapríčine-
né tým, že SOA je rôzne chápaná rôznymi 
profesiami (programátormi, architektmi, 
technickými a výkonnými vedúcimi),

– absencia koordinačného centra pre spolu-
prácu jednotlivých služieb,

– nevhodná centralizácia využitia SOA v ce-
lej spoločnosti, ktorá je často horším rieše-
ním ako jeho rozdelenie do oddelení, po-
bočiek alebo do oblastí využitia.
Pri používaní SOA v praxi je preto po-

trebný komplexný pohľad na celý systém 
so všetkými jeho atribútmi – informačný-
mi tokmi, štruktúrou údajov, technickou ar-
chitektúrou, ale predovšetkým podnikový-
mi procesmi.

2. Čo je webová služba

Webová služba (WS) je jednou z mož-
ností realizácie služby v architektúre SOA. 
Z množstva definícií uvedieme dve často po-
užívané:
– webová služba ako súhrn novo nastupu-

júcich noriem, ktoré popisujú aplikačnú 
architektúru orientovanú na služby a za-
loženú na komponentoch, je vybudovaná 
na princípe architektúry orientovanej na 
služby SOA (Service-Oriented Architec-
ture) [5],

–  webová služba je softvérový systém iden-
tifikovaný jednotným identifikátorom URI 
(Uniform Resource Identifier), ktorého 
verejné interfejsy a väzby sú definované 
a popísané pomocou XML a jeho definícia 
môže byť objavená (nájdená) inými softvé-
rovými systémami, ktoré potom môžu spo-
lupracovať s WS spôsobom predpísaným 

v jej definícii pomocou XML správ pre-
nášaných internetovými protokolmi [8].
WS poskytuje štandardný popis svoj-

ho rozhrania vo forme WSDL (Web Servi-
ces Description Language), ktoré umožňuje 
klientskému softvéru službu využívať. Zásad-
ne je tento popis umiestnený na inom serveri 
ako samotná služba, a predstavuje tak akúsi 
spojnicu (väzbu) medzi poskytovateľom (ser-
ver) a konzumentom (client) služby (obr. 2). 
SOA sa však nerovná (iba) WS, lebo síce kaž-
dá WS vyhovuje SOA, ale nie každá služba 
v rámci SOA musí byť nutne WS. V súčas-
nosti k základným štandardom WS (XML, 
SOAP, WSDL, HTTP) pribudli ďalšie rozši-
rujúce normy (napr. WS-ReliableMessaging, 
WS-Addressing, WS-Notification, WS-Secu-
rity, WS-Policy, WS-Choreography), ktoré 
dopĺňajú využitie WS a ďalej rozširujú syn-
tax WSDL. 

Jednoduché a efektívne vytváranie aj vy-
užívanie WS prináša okrem iných vývojo-

vých prostredí aj PHP 5 s vyspelou podporou 
SOAP (Simple Object Access Protocol) vo 
forme rozšírenia umožňujúceho jednoduché 
vytvorenie klienta aj servera služby na báze 
WSDL (štandardný spôsob) a na strane klien-
ta podporuje aj prácu v móde non-WSDL.

3. Čo je Ajax

Ajax (Asynchronous Javascript And XML) 
je webová vývojová metóda (presnejšie pove-
dané skupina metód – rozšírený jazyk HTML 
− XHTML, kaskádové štýly CSS, objektový 
model dokumentu DOM, jazyk XML, trans-
formačný jazyk XSLT, XMLHttpRequest 
a JavaScript) určená na vytváranie interak-
tívnych webových aplikácií. Predstavuje ďal-
ší logický krok vo vývoji SOA – architektú-
ry orientovanej na služby. Pomocou Ajaxu 
môžu používateľské rozhrania prostredníc-
tvom prehliadača využívať webové služby 
ako svoj dátový zdroj na ukladanie a obno-
vovanie informácií [4]. 

Ajax v skutočnosti nie je niečím novým. 
Jeho dôležitá zložka – objekt XMLHttp-
Request (XHR) – je časťou Internet Explo-
rera 5 (od roku 1999) ako ovládací prvok 
ActiveX. Implementáciou XHR v ďalších 
prehliadačoch (Mozilla, Safari), jeho zara-
dením v DOM Level 3 (Document Object 
Model) a najmä masívnym využívaním v po-
pulárnych službách (Google Maps, Google 
Suggest, Gmail atď.) sa stáva XHR de facto 
štandardom. Ako prvý použil termín Ajax 
Jesse James Garrett (z Adaptive Paths) vo 
februári 2005 v práci Ajax: A new Approach 
to Web Application [4]. Ajax dnes zastrešuje 
všetky metódy podporujúce asynchrónnu ko-

munikáciu prehliadača so 
serverom bez nutnosti ob-
noviť aktuálnu stránku.

Na rozdiel od komu-
nikácie HTML, kedy je 
po každom spracovaní na 
strane servera vytváraná 
nová stránka, je pri ko-
munikácii podporovanej 
Ajaxom prenášaný vý-
sledok serverového spra-
covania realizovaný na 
strane HTML priebežne, 
teda bez potreby obnovo-
vania stránky. Toto je jed-
na z podstatných čŕt Aja-
xu a čoraz častejšie mož-
no sa s ňou stretnúť už aj 
v konkrétnych úlohách. 

4. Vzdialené servery 
a hľadisko bezpečnosti 
JavaScriptu

Jednotlivé prehliadače 
majú na kontrolu prostried-
kov využívaných z Ja-
vaScriptu veľmi striktné 
metódy (aj keď sú odlišné Obr. 3. Ilustrácia volania vzdialeného servera v Ajaxe
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Obr. 2. Vzťah zložiek webovej služby 

Predstava Skutočnosť
SOA je technológia SOA je koncepcia návrhu nezávislá od predajcu, 

produktu alebo priemyselného trendu
SOA vyžaduje WS SOA môže byť realizovaná cez WS, ale WS nie sú 

na implementáciu SOA nutne vyžadované 
SOA je nová a revolučná EDI, CORBA a DCOM sú konceptuální predchod-

covia SOA
SOA zabezpečí súlad IT a biznisu SOA nie je metodológia
referenčná architektúra SOA reduku-
je implementačné riziko

SAO je ako snehové vločky − žiadne dve nie sú rov-
naké; referenčná architektúra SOA nemusí nutne 
poskytnúť najlepšie riešenie pre danú organizáciu

SOA vyžaduje kompletnú „generál-
ku“ technologických a obchodných 
procesov

SOA má byť inkrementálna a budovaná na súčas-
ných investíciách

potrebujeme vybudovať SOA SOA je prostriedok, nie cieľ

Tab. 1. SOA − predstavy a skutočnosť  [3]
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v rôznych prehliadačoch). Objekt XMLHtt-
pRequest patrí do kategórie zabezpečenia pre-
hliadača. Akýkoľvek prostriedok požadovaný 
objektom XMLHttpRequest sa musí nachá-
dzať v tej istej doméne, v ktorej sa nachádza 
volajúci skript. To je významné bezpečnostné 
obmedzenie, ktoré bráni objektom XMLHtt-
pRequest žiadať a dosiahnuť prostriedky mimo 
domény, z ktorej pochádzajú. Intenzita tohto 
obmedzenia sa líši v závislosti na jednotlivých 
prehliadačoch. Prehliadač Internet Explorer je 
priateľský (teda možno menej bezpečný, ale 
viac praktický). V závislosti na nastavení buď 
požiadavku preruší alebo zobrazí varovný di-
alóg s upozornením na možné nebezpečenstvo 
a môže dať používateľovi na výber, či požia-
davku realizuje alebo nie. Firefox (a ostatné 
prehliadače založené na Mozille) požiadav-
ku preruší a zobrazí chybový dialóg v chybo-
vej konzole Javascriptu. Podobne je na tom 
aj Opera, ktorá spojenie na iný server zakáže 
a zobrazí chybový dialóg (obyčajne najroz-
siahlejší). V prípade Firefoxu je možné istým 
spôsobom toto obmedzenie prekonať [1], takže 
najbezpečnejším prehliadačom je Opera.

Riešením problému prístupu k inému ser-
veru je nepriame volanie vzdialeného serve-
ra (z iného prostredia ako JavaScript). Taký-
to skript sa obyčajne nazýva zástupný skript, 
proxy alebo brána; jeho princíp je znázorne-
ný na obr. 3.

5. Záver

Spojenie asynchrónnej komunikácie me-
dzi klientom a serverom s využívaním we-
bových služieb na jednej strane prináša via-
ceré nové možnosti do výstavby úlohy, pre-
dovšetkým rôznych vstupných obrazoviek 
formulárového typu, na druhej strane vedie 
k dekompozícii často zložitých serverových 
úloh na niekoľko jednoduchších, relatívne sa-
mostatných funkcií – služieb. Nezanedbateľ-

nú rolu má celý rad ďalších, na prvý pohľad 
neviditeľných aspektov takéhoto prístupu. 
Medzi tie patrí významná redukcia množ-
stva údajov prenášaných po sieti, z toho vy-
plývajúce možné zrýchlenie činnosti úlohy, 
relatívna samostatnosť interfejsových súbo-
rov WSDL a aj určitá zmena štandardných 
webových postupov návrhu a tvorby úlohy. 
V mnohých prípadoch je možné doplňovať 
komponenty WS, Ajaxu alebo ich kombiná-
cie do už existujúcich úloh alebo projektov 
(inkrementálny prístup). 

Servisne orientovaná architektúra formou 
konsolidácie a opakovaným používaním apli-
kačných služieb umožňuje prebudovať pod-
nikovú infraštruktúru, odstrániť redundancie 
a zrýchliť jednotlivé projekty. Zjednodušuje 
a urýchľuje tiež prispôsobovanie sa zmene 
potrieb podniku a rovnako  urýchľuje a zefek-
tívňuje realizáciu nových projektov.
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Festo na Hannover Messe �00�: stálý růst
Společnost Festo AG se sídlem v Esslin-

genu v Německu je předním dodavatelem 
automatizační techniky s globální působ-
ností a stále rostoucí šíří sortimentu a ob-
jemu dodávek. Jak oznámila při strojíren-
ském veletrhu v Hannoveru v dubnu 2008, 
společnost dosáhla v hospodářském roce 
2007 tržeb ve výši 1,65 miliardy eur, což 
znamená meziroční nárůst o 8,5 %. Celkem 
dvě třetiny zakázek přitom byly realizovány 
v zahraničí. Odbyt vzrostl po celém světě, 
především v Asii. Všeobecně stoupl zájem 
o manipulační techniku a o standardní i na 
zakázku budované řídicí a manipulační sys-
témy. Dvojciferné nárůsty zaznamenaly mj. 
ve společnosti nové obory elektrických po-

honů (Electric Drives) a techniky pro říze-
ní spojitých technologických procesů (Pro-
cess Automation, kde byly nejvýznamněj-
ší biotechnologie a farmaceutická výroba, 
vodárenství a zpracování odpadních vod 
a potravinářství). Přes rostoucí ceny vstu-
pů a pokles kurzu dolaru vzrostl společnos-
ti meziročně i zisk. V roce 2008 má společ-
nost v plánu dosáhnout o 6 % větších tržeb 
a k dosavadním 12 800 pracovním místům 
po celém světě přidat dalších asi 600.

Na výzkum a vývoj v roce 2007 vynalo-
žila společnost tradičně asi 7,5 % z objemu 
tržeb. Ve stánku na hannoverském veletrhu 
představila 74 nových jednotlivých výrobků 
a více než 100 systémů vytvořených na za-

kázku což je obor činnosti, který je pro fir-
mu stále důležitější. Významně se zde uplat-
ňují metody a poznatky formujícího se oboru 
mechatronika, umožňující stavět systém „na 
míru“ pro každého jednotlivého zákazníka. 
Návštěvníci se mohli na veletrhu seznámit 
s úplnou nabídkou produktů i služeb pro ne-
spojitou i spojitou výrobu – od komponent po 
kompletní systémy hardwaru i softwaru a slu-
žeb, od výrobních po didaktické prostředky, 
od standardních po zakázková řešení. Do bu-
doucna je pro společnost Festo jedním z nej-
důležitějších témat efektivní využívání ener-
gie všeho druhu. Další informace lze nalézt 
na http://www.festo.cz

(sk)


