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Abstract 

Continually amplification of internet technologies development 

and implementation brings possibility of productive, efficient, rich useful and interactive 

web applications creation. Within the latest approaches lies a SOA (Service Oriented 

Architecture), WS (Web Service) and AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). 

The paper illustrates advantages of AJAX and WS integration on application example 

for interactive selection of one or more minerals according to actual chosen selection 

criteria. The application makes use of two web services on the server side and one web 

service plus Ajax technology on the client‘s side. 
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Úvod 
SOA je v súčasnosti veľmi frekventovaný pojem podporovaný asi vńetkými 

významnými vývojovými firmami a vysvetľovaný na obrovskom mnoņstve stránok, 

článkov, kníh, príspevkov a definícií. Jednou z moņností realizácie sluņby v architektúre 

SOA je webová sluņba – WS (Samtani, 2002). WS umoņňuje interoperabilitu 

medzi aplikáciami, ktoré pracujú na rôznych platformách. Sú ńpecifikované pomocou 

WSDL (Web Services Description Language) a výmena správ medzi klientom 

a serverom sluņby sa uskutočňuje s vyuņitím SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Ajax predstavuje kompozíciu ńtandardných technológií JavaScript, XML, CSS 

(Cascading Style Sheets), DOM (Document Object Model) a XSLT (Extensible 

Stylesheet Language Transformation). Integrácia týchto technológií znásobuje 

ich prednosti. V príspevku je tento prístup ilustrovaný na príklade výberu vlastností 

minerálov v aplikácii zostavenej v zmysle zásad architektúry orientovanej na sluņby. 

Aplikácia vyuņíva prepojenie technológie Ajaxu a webových sluņieb . 

SOA 
Sluņby ako opakovane pouņiteľné elementy sú pokladané za softvérové 

stavebnicové prvky, ktoré vykonávajú ńpecifické funkcie. Podľa (Exforsys, 2008) 

neexistuje univerzálne odsúhlasená definícia SOA okrem toho, ņe je to architektúra, 

ktorá je doslova zaloņená na orientácii na sluņby ako na jej hlavnom konńtrukčnom. 

SOA v mnohých ohľadoch predstavuje evolúciu architektúry klient – server, pričom 

dochádza vlastne k distribúcii aplikačnej logiky na sluņby (na rozdiel od monolitického 
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aplikačného servera v klient-server architektúre). Systém zaloņený na SOA môņe jasne 

a jednoducho inkorporovať sluņby beņiace na viacerých rôznych softvérových 

platformách. SOA berie do úvahy poņiadavky poskytovateľov ako aj pouņívateľov 

sluņby. Poskytovateľ sluņby ponúka jej funkcionalitu vo forme interfejsu k vybaveniu 

danej sluņby. Pouņívateľ sluņby potom vyuņíva toto vybavenie. Pouņívateľom môņe 

byť aplikácia alebo dokonca poskytovateľ inej sluņby. Základná vlastnosť kvalitných 

sluņieb je moņnosť ich zdieľania, čo ńetrí zdroje pri ich vývoji a zjednoduńuje údrņbu. 

Popri nesporných pozitívach SOA sú známe aj oblasti a situácie, ktoré nie 

sú vhodné pre aplikácie SOA. Nasadenie servisne orientovanej architektúry 

sa neodporúča (Labanc, 2008) napríklad v týchto prípadoch: a) keć samostatné 

nedistribuované aplikácie nevyņadujú integráciu s inými aplikáciami či komponentami, 

b) keć homogénne aplikačné prostredie je postavené na jednotnej architektúre (napríklad 

J2EE), kde nie je potrebné zavádzať komunikáciu pomocou XML cez http, 

lebo existujúci protokol Java RMI je vhodnejńí a preto postačujúci, c) keć ide 

o krátkodobo pouņívané prototypy, demá alebo utility bez potreby rozńírenia 

alebo opätovného pouņitia v budúcnosti, d) keć aplikácie s grafickým pouņívateľským 

rozhraním vyņadujú rýchlu rekciu v krátkych intervaloch. 

Medzi najčastejńie opakované chyby pri zavádzaní SOA podľa spoločnosti 

Gartner (Pezzini, 2007) patrí napríklad a) nasadenie SOA pred dokončením výkonných 

celkov, čo vedie k veľkému mnoņstvu sluņieb (servisov) nekoreńpondujúcich 

s obchodným modelom a vynucujúcich si časté zmeny ńpecifikácie, b) opomenutie 

dátovej vrstvy môņe mať za následok nekonzistentnosť a problémy s integritou modelu, 

c) prenechanie konceptu SOA len technickým pracovníkom môņe viesť 

ku síce technologicky kvalitnému, ale obchodné poņiadavky nespĺňajúcemu produktu, d) 

pri pouņívaní komponentov sa stretávame s nedôverou k cudzím (mimo vývojový tím 

vyvinutým) celkom, dôsledkom čoho je často duplicitná práca a plytvanie zdrojmi, e) 

prechod na SOA bez predchádzajúceho plánovania a prípravy býva často osudný, f) 

SOA je rôzne chápaná rôznymi profesiami (programátori, architekti, technickí a výkonní 

vedúci), z čoho plynú často váņne komunikačné problémy, g) vo firme vyuņívajúcej 

SOA by malo existovať koordinačné centrum pre spoluprácu jednotlivých sluņieb, h) 

centralizácia vyuņitia SOA v celej spoločnosti je často horńím rieńením ako jeho 

rozdelenie do oddelení, pobočiek alebo do oblastí vyuņitia, i) je nebezpečné 

a organizačne nevhodné navrhovať prechod na SOA skôr ako je na to firma pripravená. 

Pri aplikácii SOA v praxi je preto vyņadovaný komplexný pohľad na celý systém 

so vńetkými jeho atribútmi – informačnými tokmi, ńtruktúrou údajov, technickou 

architektúrou ale predovńetkým podnikovými procesmi. 

Webová sluţba 
Webová sluņba je jednou z moņností realizácie sluņby v architektúre SOA. WS 

poskytuje ńtandardný popis svojho rozhrania vo forme WSDL (Web Services 

Description Language), ktoré umoņňuje klientovi sluņbu vyuņívať. Zásadne je tento 

popis umiestnený na inom serveri ako samotná sluņba a predstavuje tak akúsi spojnicu 

(väzbu) medzi poskytovateľom (server) a konzumentom (klient) sluņby. SOA sa vńak 

nerovná (iba) WS, lebo síce kaņdá WS vyhovuje SOA , ale nie kaņdá sluņba v rámci 

SOA musí byť nutne WS. V súčasnosti k základným ńtandardom WS (XML, SOAP, 

WSDL, HTTP) pribudli ćalńie rozńirujúce normy (napr. WS-ReliableMessaging, WS-

Addressing, WS-Notification, WS-Security, WS-Policy, WS- Choreography), ktoré 

doplňujú vyuņitie WS a ćalej rozńirujú syntax WSDL. 
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array(2) { 

[0]=> string(72)  

"string getTable(string $Table, string $Col1, string $Col2, string $Col3)" [1]=> 

string(120)  

"string getSelectTable(string $Table, string $Col1, string $Col2, string $Col3, 

string $Par1, string $Par2, string $Par3)"  

}  

 

AJAX 
AJAX je webová vývojová technológia (presnejńie povedané skupina technológií 

– XHTML, CSS, DOM, XML, XSLT, XMLHttpRequest a JavaScript) určená 

na vytváranie interaktívnych webových aplikácií. Predstavuje ćalńí logický krok 

vo vývoji SOA  – architektúry orientovanej na sluņby. Pomocou Ajaxu môņu 

pouņívateľské rozhrania cez prehliadač vyuņívať webové sluņby ako svoj dátový zdroj 

na ukladanie a obnovovanie informácií (Darie et all, 2006). Dôleņitá zloņka Ajaxu – 

objekt XMLHttpRequest (XHR) – je časťou Internet Explorera 5 (od r. 1999) 

ako ovládací prvok ActiveX. Implementáciou XHR v ćalńích prehliadačoch (Mozilla, 

Safari), jeho zaradením v DOM Level 3 a najmä masívnym vyuņívaním v populárnych 

aplikáciách (Google Maps, Google Suggest, Gmail atć.) sa stáva XHR prakticky 

ńtandardom. Ako prvý pouņil termín Ajax Jesse James Garrett (z Adaptive Paths) 

vo februári 2005 v práci Ajax: A new Approach to Web Application (Garret, 2005). 

Ajax dnes zastreńuje vńetky technológie podporujúce asynchrónnu komunikáciu 

prehliadača so serverom bez nutnosti obnovy aktuálnej stránky. 

Aplikácia výberu vlastností minerálov s vyuţitím SOA 
Minerál je pre potreby ilustrácie SOA reprezentovaný výberom ńtyroch jeho 

charakteristických vlastností –tvrdosť, trieda, kryńtalografická sústava a chemický 

vzorec. Dátový model aplikácie je tvorený jednou tabuľkou s piatimi stĺpcami (pribúda 

eńte názov) a troma číselníkmi s názvami minerálov, tried a kryńtalografických sústav. 

Funkcie výberu sú definované ako jednoparametrové (názov, tvrdosť, trieda, 

kryńtalografická sústava), dvojparametrové (tvrdosť a trieda, tvrdosť a sústava, trieda 

a sústava) prípadne trojparametrové (tvrdosť, trieda a sústava). Vybraný minerál alebo 

skupina minerálov je prezentovaná vńetkými vyńńie uvedenými vlastnosťami vo zvolenej 

jazykovej mutácii. 

Popis webových sluţieb vyuţitých v aplikácii 
Aplikácia je zostavená s priamym alebo nepriamym vyuņitím troch webových 

sluņieb WS1, WS2 a WS3 (podľa Obr. 3), ktoré poskytujú čiastkové funkcie. 

Webová sluņba WS1 (SluzbaTable) je sluņba určená na realizáciu výberu 

zadaných poloņiek databázovej tabuľky. Účel sluņby je vytvorenie výberového zoznamu 

vo vstupnom formulári webovej aplikácie aj s moņnosťou zadania parametrov pre bliņńiu 

ńpecifikáciu elementu <select>. Primárne je určená pre výber z tabuliek, primárny kľúč 

ktorých je tvorený dvoma stĺpcami. Umoņňuje ale aj výber z tabuľky s jedným 

primárnym kľúčom. Sluņba poskytuje dve funkcie v tvare: 
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Funkcia getTable() má ńtyri parametre s významom Table – názov databázovej 

tabuľky, Col1 (primárny kľúč) a Col2 sú názvy stĺpcov tabuľky, hodnoty ktorých budú 

vrátené ako dvojice kľúč – hodnota (a pouņijú sa pri konńtrukcii elementu <select> 

pre poloņky <option> v tvare <option value=‖kľúč‖>hodnota</option>. Stĺpec Col3 

udáva druhý z dvojice primárnych kľúčov. V aplikácii je druhý primárny kľúč vyuņitý 

na určenie jazykovej verzie obsahu tabuľky. V prípade, ņe tabuľka má len jeden 

primárny kľúč, zadáva sa hodnota Col3 = 0. Ak je potrebné z tabuľky vybrať iba jeden 

stĺpec, zadáva sa jeho hodnota pre Col1 aj Col2, pričom je Col3=0. 

Funkcia getSelectTable() má sedem parametrov. Klientovi vracia kompletne 

zostavený element <select> naplnený hodnotami kľúč – hodnota zo zadanej tabuľky. 

Význam prvých ńtyroch je rovnaký ako vo funkcii getTable(). Význam ćalńích 

je nasledovný: Par1 – identifikácia elementu id, Par2 – názov funkcie (v JavaScripte) 

volanej pri výbere (zmene) poloņky, Par3 – text prvej poloņky elementu <select> 

bez hodnoty. Výsledok je v tvare <select id=‖Par1‖ onchange=‖Par2‖><option 

value=‖‖>Par3</option><option value=―key―>value</option>...</select>. 

 

Obr. 1 Dátový model webovej sluņby SluzbaMineral 
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Webová sluņba WS2 (SluzbaMineral) je sluņba určená na výber jedného alebo 

skupiny minerálov podľa zadaných kritérií zo skupiny ńtyroch databázových tabuliek 

podľa Obr. 1. Hlavná tabuľka (min_mineralse) má pre účely aplikácie iba päť stĺpcov 

(minerál, tvrdosť, sústava, trieda a vzorec). Doplňuje ju skupina troch viacjazyčných 

číselníkov (aktuálne dva jazyky SK a EN) pre názov minerálu, sústavy a triedy. Sluņba 

má jednu funkciu getMineral() v tvare: 

 

 
 

Funkcia getMineral() má päť parametrov s významom Regime – reņim výberu, 

Param1, Param2 a Param3 sú parametre výberu, Language – udáva jazykovú verziu 

výberu. Jednotlivé reņimy výberu ilustruje Obr. 2. Sluņba poskytuje 

tri jednoparametrové výbery (pre zadanú Tvrdosť, Sústavu a Triedu), tri 

dvojparametrové výbery (Tvrdosť + Sústava, Tvrdosť + Trieda, Trieda + Sústava) 

a jeden trojparametrový výber (Tvrdosť + Sústava + Trieda). Pri výbere minerálu (reņim 

1) na hodnote ostatných troch parametrov nezáleņí (nezohľadňujú sa). Pri nulovej 

hodnote vńetkých ńtyroch parametrov funkcia vracia kompletný výber vńetkých poloņiek 

tabuľky. Funkcia vracia vńetkých päť stĺpcov hlavnej tabuľky pre jeden minerál či viac 

minerálov vyhovujúcich podmienkam výberu alebo vńetky riadky tabuľky (v prípade 

reņimu 0). Ak je výsledkom podmienok výberu prázdna mnoņina, táto skutočnosť 

je indikovaná v kaņdom stĺpci návratovej ńtruktúry textom Prázdny výber! (Empty set!). 

Funkcia vyuņíva ako klient ćalńiu webovú sluņbu (SluzbaChemForm) na správnu 

interpretáciu chemického vzorca minerálu. 

Webová sluņba WS3 (SluzbaChemForm) je sluņba určená na zobrazenie 

chemických vzorcov. Sluņba realizuje prevod chemického vzorca zo ńtandardného 

ASCII tvaru do HTML formátu, ktorý zobrazuje počet atómov alebo mocenstvo iónov 

vo forme dolných alebo horných indexov (elementami <sup> a <sub>). Algoritmické 

rieńenie prevodu ńtandardného zápisu vzorca určuje typ prísluńného indexu. Sluņba 

poskytuje dve funkcie v tvare: 

 

 

Funkcia getChemForm() má jeden parameter – chemický vzorec. Po uskutočnení 

prevodu funkcia vracia výsledok klientovi v ńtandardnom XML tvare. Pre zaradenie 

výsledku do HTML kódu na strane klienta je vhodné v prostredí PHP vyuņiť ńtandardnú 

funkciu html_entity_decode. 

array(2) {  

[0]=> string(35)  

"string getChemForm(string $Formula)"  

[1]=> string(38)  

"string getChemFormStr(string $Formula)"  

} 

array(1) {  

[0]=> string(99)  

"string getMineral(string $Regime, string $Param1, string $Param2, string 

$Param3, string $Language)"  

} 



 50 

Funkcia getChemFormStr() má rovnako jeden parameter – chemický vzorec. 

Od predchádzajúcej funkcie sa líńi tým, ņe výsledok vracia klientovi nie v tvare XML, 

ale vo forme reťazca. V niektorých prípadoch sa tým môņe zjednoduńiť spracovanie 

na strane klienta. 

Štruktúra aplikácie 
Aplikácia je zostavená s vyuņitím princípov servisne orientovanej architektúry. 

Ńtruktúra aplikácie je tvorená klientskou a serverovou stranou. Obsahom serverovej 

strany je skupina webových sluņieb, volanie ktorých uskutočňuje klientska strana 

prostredníctvom ich interfejsových súborov – súborov WSDL. Klientska strana aplikácie 

(na Obr. 3 označená symbolom HTML) pozostáva z dvoch častí – statickej 

a dynamickej. Statická časť je tvorená ńtyrmi výberovými zoznamami, pomocou ktorých 

pouņívateľ formuluje poņadované kritériá pre výber jedného alebo skupiny minerálov. 

Tieto zoznamy (elementy <select>) sú vytvorené webovou sluņbou WS1 

so zohľadnením nastaveného jazyka. Vytvorenie výberových zoznamov je realizované 

na základe odoslania zvoleného jazyka (tlačidlo Jazyk/Language). Zdrojový kód ilustruje 

Obr. 4. Dynamická časť je realizovaná vzájomnou spoluprácou HTML (výberové 

kritérium), JavaScriptu a spojovacieho skriptu (Proxy). Spojovací skript (cez 

interfejsový súbor WSDL2) pripája webovú sluņbu WS2. Sluņba WS2 dodáva 

na základe výberových kritérií poņadované údaje o mineráloch. Celá táto funkcionalita 

je na strane HTML prezentovaná pomocou elementu <div id="myDivElement"> . 

Funkcie aplikácie 
Aplikácia ponúka pouņívateľovi jeden výberový zoznam na voľbu jazyka (teraz 

dva jazyky – slovenčina a angličtina). Po výbere jazyka sú k dispozícii ńtyri výberové 

zoznamy pre názov a ćalńie tri parametre minerálov (tvrdosť, kryńtalografická sústava, 

trieda). Po výbere názvu minerálu sa zobrazia zodpovedajúce vlastnosti daného minerálu 

(bez ohľadu na hodnoty ostatných troch parametrov). Po výbere jedného, dvoch alebo 

troch parametrov minerálov sa zobrazia vlastnosti zvolenej mnoņiny minerálov. 

V prípade, ak je táto mnoņina prázdna, zobrazí sa text ―Prázdny výber!‖. Vzhľad 

obrazovky aplikácie pre konkrétny výber parametrov ilustruje Obr. 5. 

Aplikácia umoņňuje jednoduché rozńirovanie moņnosti voľby jazyka. Pridanie 

ćalńieho jazyka (jazykovej mutácie) do aplikácie vyņaduje niekoľko krokov. 

Na serverovej strane je to doplnenie troch jazykovo závislých databázových tabuliek 

(min_namese, min_crystalse, min_categoryse) a doplnenie textu o prázdnom výbere 

vo webovej sluņbe WS2 (premenná $emp). Na klientskej strane je to doplnenie názvu 

jazyka vo výberovom zozname v HTML (ćalńia vetva <option>) a odpovedajúcich 

textov v premenných $head3, $pros a $h (pozri Obr. 4) a doplnenie súboru JavaScript 

o hlavičku výstupnej tabuľky (premenná var html pre prísluńný jazyk). 

Konńtrukcia aplikácie ilustruje súbeņné vyuņitie Ajaxu a webových sluņieb. 

Získavame tak moņnosť interaktívnej práce s rôznymi zdrojmi údajov, získavaných 

prostredníctvom webových sluņieb. Tento prístup tak ilustruje moņnosť praktického 

vyuņívania servisne orientovanej architektúry SOA. 
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Obr. 2  Ńtruktúra servisne orientovanej aplikácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vńetky hodnoty tabuľky     0    0     0     0 

 

Minerál       1      x     y     z 

 

Tvrdosť       2      x     0     0 

 

 

Sústava       3      x     0     0 

 

Trieda       4      x     0     0 

 

Tvrdosť + Sústava     5      x     y     0 

 

Tvrdosť + Trieda      6      x     y     0 

 

 

Trieda + Sústava      7      x     y     0 

 

Tvrdosť + Sústava + Trieda    8      x     y     z 

Sluņba    Reņim    Par1   Par2    

Par3 
 

Obr. 1 Funkcie sluņby SluzbaMineral 
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  <body > 
<form action="<?php echo "".$self.""; ?>?act=prevod" 

method="post"> 
  <select id="lang" name="lang" onchange="process();"> 
    <option value="2" <?php echo 

($lang==2)?"selected":"";?>>english</option> 
    <option value="1" <?php echo 

($lang==1)?"selected":"";?>>slovensky</option> 
  </select> 
  <input type="submit" name="zmena" 

value="Jazyk/Language" > 
  

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>(AJAX&am
p;WS)</b><br> 

</form> 
<?php 
if ($act=="prevod"){ 
  $head3=($lang==1)?"Výber minerálu(ov) klient":"Mineral(s) 

Selection Client"; 
  print("<h3>$head3</h3>"); 
  $pros=($lang==1)?"Zadajte prosím":"Select please"; 
  

$h=($lang==1)?"Minerál</td><td>Tvrdosť</td><td>Sústava</td
><td>Trieda": 
"Mineral</td><td>Hardness</td><td>Crystallography</td><td>C
ategory"; 

  $urlwsdl='http:// lipko.tuke.sk/~horovcak 
/php_ws/wsdl/select.wsdl'; 

  $Service = new SoapClient ($urlwsdl); 
  print("<table><tr style=\"font-

weight:bold;\"><td>$h</td></tr>"); 
  print("<tr><td>".html_entity_decode($Service-

>getSelectTable("min_namese", 
"idmin","minname",$lang,"param4","process();",$pros))."</td><td
>". 

  html_entity_decode($Service-
>getSelectTable("min_mineralse","hardness", 
"hardness","0","param1","process();",$pros))."</td><td>". 

  html_entity_decode($Service-
>getSelectTable("min_crystalse","crystal", 
"crystalsystem",$lang,"param2","process();",$pros))."</td><td>". 
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  html_entity_decode($Service-
>getSelectTable("min_categoryse","category", 
"categoryname",$lang,"param3","process();",$pros))."</td></tr><
/table>"); 

  } 
?> 
    <div id="myDivElement">    </div>  
  </body> 

Obr. 3 Zdrojový kód klientskej časti aplikácie 

Záver 
Uplatňovanie prístupov a postupov SOA prináńa celý rad benefitov a výhod tak pre 

firmu ako aj pre zostavovateľa aplikácie. Tieto výhody sa uplatňujú v jednej 

z nasledujúcich kategórií: ńtandardizované interfejsy a dátové modely, opakované 

pouņívanie a spájateľnosť. 

Servisne orientovaná architektúra formou konsolidácie a opakovaným 

pouņívaním aplikačných sluņieb umoņňuje prebudovanie podnikovej infrańtruktúry, 

odstránenie redundancií a zrýchlenie jednotlivých projektov. Umoņňuje tieņ 

jednoduchńie a rýchlejńie prispôsobovanie sa zmene potrieb podniku a tieņ rýchlejńiu 

a efektívnejńie realizáciu nových projektov. 

Spojenie asynchrónnej komunikácie medzi klientom a serverom s vyuņívaním 

webových sluņieb prináńa viaceré nové moņnosti na jednej strane do výstavby aplikácie, 

predovńetkým rôznych vstupných obrazoviek formulárového typu, na druhej strane vedie 

k dekompozícii často zloņitých serverových aplikácií na niekoľko jednoduchńích, 

relatívne samostatných funkcií – sluņieb. Nezanedbateľnú úlohu má celý rad ćalńích, 

na prvý pohľad neviditeľných aspektov takéhoto prístupu, medzi ktoré patrí významná 

redukcia mnoņstva údajov prenáńaných po sieti, z toho vyplývajúce moņné zrýchlenie 

činnosti aplikácie (podľa niektorých výsledkov (Ahmet Fatih et all, 2007) aņ asi o 33%), 

relatívna samostatnosť ―interfejsových‖ súborov WSDL a aj určitá zmena ńtandardných 

webových postupov návrhu a tvorby aplikácie. V mnohých prípadoch je moņné 

doplňovať komponenty WS, Ajaxu alebo ich kombinácie do uņ existujúcich aplikácií 

alebo projektov (inkrementálny prístup). Podstatnou výhodou je tieņ moņnosť prístupu  

k webovým sluņbám z rôznych jazykov, vývojových prostredí aj operačných systémov. 

 

Príspevok bol riešený v rámci riešenia projektov VEGA 1/4194 /07 (L), VEGA 

1/0194/08 (S) a VEGA 1/0365/08 (T). 
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