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1 Úvod 

S rozvojem informační společnosti dochází k postupnému zavádění moderních 

informačních technologií do všech procesů řízení organizace. Zvláště markantní je tento jev u 

výrobních organizací, pro které je práce s relevantními informacemi a včasná inovace 

informačních systémů strategickou otázkou udržení se na trhu. Obvykle přitom platí, že čím je 

výroba technologicky složitější, tím sofistikovanější systém je nutný pro její řízení.  

Příkladem technologicky náročného výrobního procesu je bezesporu výroba 

polovodičových součástek, integrovaných obvodů nebo mikročipů, které mají široké využití v 

různých oblastech, jako jsou elektronika, automobilový průmysl, telekomunikační technologie 

nebo výpočetní technika. Celý proces výroby těchto součástek je plně automatizovaný pomocí 

počítačového systému. Aby byl tento systém efektivní pro potřeby výroby, musí splňovat 

určité předpoklady. Především je nutné vyvíjet podobné systémy s využitím modulární 

architektury, kdy jednotlivé funkcionality systému jsou zabezpečeny samostatnými 

programovými moduly.  Takový systém je potom lehce rozšiřitelný a v případě potřeby nové 

funkcionality je tato součást implementována v novém modulu, který je připojen 

k stávajícímu systému. 

Podkladem této práce je stáž, kterou jsem absolvoval ve firmě On Semiconductor. 

Tato firma je předním výrobcem polovodičů na světovém trhu, sídlí ve Phoenixu v 

americkém státě Arizona a v České republice zaměstnává přibližně 1500 zaměstnanců. Stáž 

probíhala v Rožnově pod Radhoštěm a trvala šest týdnů. Byl jsem zde zařazen do týmu 

programátorů a pod vedením odborníků jsem vyvíjel systém určený pro sběr a zpracování 

logovacích dat. Při provozu aplikace, která ve výrobě řídí proces měření křemíkových desek, 

vzniká značné množství logovacích souborů. Tyto soubory jsou zdrojem důležitých informací 

o stavu procesu a v případech řešení různých nestandardních situací je nutno mít snadný 

přístup k aktuálním i historickým záznamům.  

Cílem stáže bylo vyvinout distribuovaný systém typu klient - server, který umožní na 

straně klienta odesílat logovací data po síti a na straně serveru je zpracovávat a ukládat do 

databáze. Součástí systému je také aplikace určená pro prohlížení a práci s daty uloženými 

v databázi. Celý systém je vyvinut v jazyce Java, který mu zajišťuje potřebnou 

multiplatformní přenositelnost. Komunikace mezi klientem a serverem je zprostředkována 

pomocí webových služeb a protokolu SOAP, který umožňuje přenos dat ve formátu XML. 
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Systém užívá protokol SOAP pro volání funkcí napsaných v jazyce WSDL. Celá aplikace je 

vyvinuta pomocí Spring Frameworku, který mimo jiné umožňuje deklarativní definování 

proměnných pomocí návrhového vzoru Dependency Injection a programátorovi tak usnadňuje 

psaní podobných rozsáhlých aplikací. Pro přístup k databázi je použit Spring JDBC Template. 

Samotná databáze je vytvořena v systému Oracle 11g. Serverová část aplikace běží 

v kontejneru Tomcat. Aplikace pro práci s daty je postavena na technologii Swing s využitím 

knihovny JDAL. Pro přístup k databázi je zde použit Hibernate framework, který značně 

usnadňuje objektově - relační mapování datových entit. Aplikace je kompilována pomocí 

nástroje Maven a její distribuce je zajištěna technologií Java Web Start. 

Cílem této práce je vyvinout výše specifikovaný systém tak, aby byl uplatnitelný 

v provozu při výrobě křemíkových desek a aby usnadnil technikům práci s rozsáhlými a 

doposud centrálně nezpracovávanými daty. Cílem práce je také přiblížit technologie a 

programovací přístupy, které byly použity při vývoji systému. Vzhledem k rozsáhlosti 

použitých technologií rozhodně není cílem práce všechny popsat vyčerpávajícím způsobem, 

ale pouze nastínit výhody jejich používání a způsob jejich implementace při vývoji systému 

pro správu logovacích souborů. 
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2 Popis technologií použitých při vývoji aplikace 

2.1 Technologie Java 

Technologie Java v sobě zahrnuje jak samotný programovací jazyk, tak i platformu. 

Java je programovací jazyk vyšší úrovně, který je jednoduchý, nezávislý na architektuře, 

objektově orientovaný, přenositelný, distribuovaný, vysoce výkonný, robustní, dynamický, 

zabezpečený a umožňuje zpracovávat najednou více procesů. Java je oproti jiným objektově 

orientovaným jazykům jednodušší a ze statistiky vyplývá, že zdrojové kódy v jazyce Java 

mohou být až čtyřikrát menší než stejné programy napsané v C++. Java je v současnosti 

jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků. Především se používá při vývoji klient – 

server webových aplikací. Java odstraňuje závislost na platformě a jednou napsaný kód lze 

spustit kdekoli. Zdrojový kód jazyka Java se ukládá v textových souborech, které mají kvůli 

odlišení příponu .java. Kompilátor javac, který je součástí vývojového balíku Java 

Development Kit (JDK), pak tento zdrojový soubor zkompiluje do souboru s příponou .class. 

Soubor .class obsahuje bajtový kód (bytecode), který je nezávislý na platformě a je posléze 

interpretován virtuálním strojem jazyka Java  [4]. 

Platforma Java je čistě softwarová platforma, která funguje nad jinými, hardwarově 

závislými platformami. Platforma Java se skládá ze dvou částí [4]: 

 virtuální stroj jazyka Java (JVM – Java Virtual Machine), 

 aplikační programové rozhraní Java (API – Application Programming Interface). 

 

Existují rozdílné JVM pro různé platformy. Stejné soubory .class lze tedy spouštět na 

různých operačních systémech, což zabezpečuje platformní přenositelnost aplikací napsaných 

v Javě. Tento způsob kompilace a spouštění ovšem způsobuje, že běh aplikací je pomalejší 

než při kompilaci nativního kódu. Z tohoto důvodu není Java vhodná například při vývoji 

operačních systémů nebo driverů, kde je potřeba rychlá odezva. Díky pokrokům v technologii 

kompilátorů a JVM se tato rychlost ovšem neustále zvyšuje. V současnosti se nejvíce používá 

technologie HotSpot, která bajtový kód zpočátku interpretuje a na základě statistik získaných 

z této interpretace později provádí překlad často používaných částí přímo do strojového 

kódu [4]. 
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Při programování se často používají opakující se konstrukce nebo metody. Aby je 

nemusel vývojář pokaždé psát znovu, jsou tyto komponenty obsaženy v dynamických 

knihovnách, které mohou být volány za běhu programu. Vzhledem k nezávislosti Javy na 

operačním systému se nemůže aplikace spoléhat na systémové knihovny. Místo toho Java 

poskytuje vlastní sadu standardních knihoven tříd, které obsahují časté konstrukce. API je 

sbírka softwarových komponent, které jsou připraveny pro rychlé použití. Tyto komponenty 

se člení do knihoven, které souvisejí se třídami a rozhraními. Knihovny se označují jako 

balíčky (package). Většina knihoven je napsána přímo v Javě. Typickým příkladem 

standardní knihovny, která se často používá, je knihovna javax.swing, která poskytuje 

grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro programy napsané v Javě. JVM a API spolu tvoří 

celek, který je v současnosti poskytován jako Java Runtime Environment (JRE) [4].  

2.2 Spring Framework 

Spring Framework je aplikační rámec pro usnadnění vývoje především Java Enterprise 

Edition aplikací (Java EE). Jeho první verze byla vytvořena Rodem Johnsonem v roce 2002. 

Jedná se open - source framework. Spring je v podstatě odlehčený kontejner a jeho funkce by 

se dala vzdáleně přirovnat k Enterprise Java Bean (EJB). Hlavní funkcí Springu je pomáhat k 

odstranění těsných programových vazeb jednotlivých POJO objektů (Plain Old Java Object) a 

vrstev za pomoci návrhového vzoru Inversion of Control. POJO jsou takové beany, které 

nejsou svázané technologicky specifickým rozhraním. Jediné rozhraní těchto objektů je 

definováno business službami, které poskytují. Spring je modulární framework.  Znamená to, 

že programátor může při vývoji používat jen některé jeho části nezávisle na jiných. Samotný 

Spring je značně nezávislý na ostatních technologiích a je lehce začlenitelný k různým 

programovacím přístupům při vývoji Java aplikací. Kromě Inversion of Control, který je 

implementován v Core modulu, existují další moduly, které komplexně řeší a zjednodušují 

další aspekty programování. Existuje například podpora komponent pro přístup k databázím, 

zpracování transakcí v aplikaci, aspektově orientované programování (AOP), zjednodušení 

psaní unit testů a mnoho dalších abstrakcí, které usnadňují vlastní vývoj aplikace. Spring 

Framework se nehodí pro malé projekty. V programu, který si vystačí s několika málo 

třídami, by bylo použití Springu spíše kontraproduktivní a znamenalo by psaní více kódu. 

Jeho přednosti a způsob, jakým pracuje s objekty, si ale programátor uvědomí až při psaní 

rozsáhlých aplikací s mnoha třídami, kde snadno ztrácí přehled o jejich množství a provázání 

mezi sebou [5]. 
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2.3 Dependency Injection 

Jedním z nejdůležitějších prvků, který Spring přináší je Inversion of Control (IoC), 

který poskytuje konzistentní způsob konfigurace a správy Java objektů ve zvláštním 

kontejneru. Tento IoC kontejner je zodpovědný za celý životní cyklus objektů. Obstarává 

jejich vytváření, inicializaci, konfiguraci a řídí závislosti mezi jednotlivými objekty. Těmito 

objekty jsou beany, ze kterých se samotná aplikace skládá. Díky tomuto přístupu k objektům 

je přesunuta zodpovědnost za jejich vytvoření a provázání z aplikace na framework. Objekty 

lze v aplikaci získat pomocí návrhového vzoru Dependency Injection, což je zvláštní případ 

Inversion of Control. Dependency Injection zajišťuje, jakým způsobem aplikace s objekty 

pracuje. Objekty jsou vytvořeny typicky na základě načtení XML konfiguračního souboru, ve 

kterém jsou deklarativně definovány včetně jejich provázání mezi sebou. Tento soubor se 

konvenčně jmenuje ApplicationContext.xml. Existuje více způsobů, jak definovat beany 

pomocí tohoto návrhového vzoru. Nejčastějším způsobem je Setter Injection, Constructor 

Injection nebo Interface Injection [6]. 

Následující ukázka [6] popisuje způsob, jak pomocí Springu v aplikaci vytvořit objekt 

a metodou Constructor Injection mu deklarovat parametry. Uvažujme objekt trojúhelník, 

který je definovaný ve třídě Triangle. Trojúhelník má dvě vlastnosti: typ a výšku, má 

definovaný konstruktor, gettery a metodu která implementuje jeho vykreslení: 

public class Triangle { 

     

    private String type; 

    private int height; 

 

    public Triangle(String type, int height) { 

        this.type = type; 

        this.height = height; 

    } 

 

    public void draw() { 

        System.out.println(getType() + " triangle drawn of 

        height " + getHeight()); 

    }   

 

    public int getHeight() { 

        return height; 

    } 

 

    public String getType() { 

        return type; 

    }  

} 
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Deklarace všech beanů, které chceme v aplikaci používat, se musí objevit v souboru 

ApplicationContext.xml vnořená v tagu <beans/>. Každý bean, který zde deklarujeme, má 

povinný atribut id, pomocí kterého IoC kontejner pozná, který konkrétní bean má vytvářet a 

atribut class, který ukazuje na třídu, která bean reprezentuje. Pomocí tagu <constructor-arg/> 

potom objektu přidáváme vlastnosti, které odpovídají parametrům konstruktoru. V ukázce je 

použit atribut index, který zde ale není nezbytně nutný. IoC kontejner totiž sám vyhodnotí, o 

jaké parametry se jedná na základě jejich datových typů. Díky atributu index proto také není 

problém definovat více konstruktorů, ve kterých nejsou například obsaženy všechny vlastnosti 

trojúhelníku. Atribut index je nutno uvést v případě, že máme více parametrů stejného 

datového typu a zadáváme je v jiném pořadí, než očekává konstruktor. Soubor 

ApplicationContext.xml vypadá v našem případě následovně: 

 

Následující kód už ukazuje samotnou aplikaci. Je nutno importovat balíčky, které se 

vztahují ke Springu. V metodě main je potom vytvořen objekt ApplicationContext, který 

reprezentuje IoC kontejner. Při jeho inicializaci rovnou dosadíme jako vstupní argument 

název souboru, ve kterém jsou definovány všechny beany (ApplicationContext.xml). Pokud 

chceme inicializovat nový trojúhelník, zavoláme context a jeho metodou getBean() si 

vyžádáme vytvoření nového objektu. Je zde nutno přetypovat na objekt trojúhelníku, protože 

metoda implicitně vrací  Object. Jako argument metody voláme id objektu, který odpovídá 

atributu id v ApplicationContext.xml:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN 2.0//EN"   

                 "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans-2.0.dtd"> 

 

<beans>  

 

    <bean id="triangle" class="mas206.Triangle" > 

        <constructor-arg  index="0" value="Equilateral"/> 

        <constructor-arg  index="1" value="20"/> 

    </bean>  

   

</beans> 
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Po inicializaci už můžeme s daným objektem pracovat a normálně volat jeho metody.  

Je volána metoda triangle.draw(), která implementuje vykreslení trojúhelníku. V našem 

případě se na konzoli vypíše: 

 

Tato ukázka je značně jednoduchá. Uvažuje totiž objekt, jehož vlastnosti nejsou samy 

objekty. Právě proto zde definujeme parametry voláním konstruktoru. Uvažujme teď mnohem 

reálnější situaci [6], kdy chceme pomocí Springu definovat objekt, jehož vlastnostmi jsou jiné 

objekty. V této situaci je nejjednodušší definovat beany pomocí Setter Injection. Máme objekt 

bod, který je definovaný třídou Point. Bod má dvě vlastnosti: souřadnici x a y. 

 

Třídu Triangle upravíme tak, aby obsahovala vlastnost points typu java.util.List. Jedná 

se o seznam bodů, kterými je trojúhelník definován. 

import org.springframework.context.ApplicationContext; 

import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext; 

 

public class DrawingApp { 

  

  public static void main(String[] args) { 

         

    ApplicationContext context = new                              

                  ClassPathXmlApplicationContext("ApplicationContext.xml"); 

    Triangle triangle = (Triangle)context.getBean("triangle");      

    triangle.draw(); 

    } 

} 

Equilateral triangle drawn of height 20 

public class Point { 

    private int x; 

    private  int y; 

 

    public int getX() { 

        return x; 

    } 

    public void setX(int x) { 

        this.x = x; 

    } 

    public int getY() { 

        return y; 

    } 

    public void setY(int y) { 

        this.y = y; 

    } 

 } 
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V souboru ApplicationContext.xml jsou opět všechny beany deklarovány. Definujeme 

bean triangle, který má vlastnost points. V rámci points je deklarován seznam tří bodů. Na 

jednotlivé body se odvoláváme v tagu <ref/>, jehož atribut name souvisí s id beanu, který 

voláme. Dále následují beany, které deklarují jednotlivé body. U Setter Injection je nutné, aby 

třídy, které popisují objekty, obsahovaly settery u všech vlastností se kterými pracujeme. 

Právě pomocí setteru se nastavují vlastnosti v tagu <property/>. Atribut name tohoto tagu 

musí bezpodmínečně odpovídat názvu parametru v definici třídy.  

import java.util.List; 

 

public class Triangle {  

    private List<Point> points; 

 

    public List<Point> getPoints() { 

        return points; 

    } 

    public void setPoints(List<Point> points) { 

        this.points = points; 

    } 

    public void draw() { 

        for (Point point : points) { 

            System.out.println("Point = (" + point.getX() + ","  

                               + point.getY() + ")"); 

        } 

    } 

} 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN 2.0//EN"   

                 "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans-2.0.dtd"> 

<beans>   

    <bean id="triangle" class="mas206.Triangle" > 

        <property name="points"> 

            <list> 

                <ref bean="zeroPoint"/> 

                <ref bean="point2"/> 

                <ref bean="point3"/> 

            </list>     

        </property>             

    </bean>  

    <bean id="zeroPoint" class="mas206.Point"> 

        <property name="x" value="0"/> 

        <property name="y" value="0"/>     

    </bean>     

    <bean id="point2" class="mas206.Point"> 

        <property name="x" value="-20"/> 

        <property name="y" value="0"/>     

    </bean>     

    <bean id="point3" class="mas206.Point"> 

        <property name="x" value="0"/> 

        <property name="y" value="20"/>     

    </bean>     

</beans> 
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V aplikaci už potom nemusíme deklarovat jednotlivé body trojúhelníku. Jednoduše 

požádáme IoC kontejner o vytvoření trojúhelníku. Kontejner sám podle předlohy v souboru 

ApplicationContext.xml vytvoří beany, které jsou nutné jako parametry trojúhelníku a dosadí 

je jako jeho vlastnosti: 

 

Výsledkem tohoto kódu je pak výpis na konzoli: 

 

2.4 Technologie JDBC 

JDBC (Java Database Connectivity) poskytuje standardní rozhraní pro přístup 

k relačním databázím z Java aplikací nezávisle na tom, kde aplikace běží a kde je databáze 

umístěná. JDBC může volat SQL (Structured Query Language) příkazy SELECT, INSERT, 

UPDATE nebo DELETE [3]. JDBC umožňuje připojit se k databázi, odeslat požadavky na 

databázi a v případě příkazu SELECT přijmout a zpracovat výsledek dotazu ve formě 

resultsetu. Kromě provádění SQL příkazů umožňuje JDBC také volání uložených procedur. 

JDBC se skládá ze čtyř komponent [7]: 

 JDBC API – je část platformy Java, která poskytuje přístup k relačním databázím 

z aplikací Javy. Použitím JDBC API aplikace provádí SQL příkazy a zpracovává resultset. 

Je obsažena v Javě SE i v Javě EE, 

 JDBC Driver Manager – definuje objekty, které slouží k připojení Java aplikace k JDBC 

driveru. Jedná se o velmi důležitou komponentu JDBC technologie, která je přitom docela 

malá a jednoduchá, 

import org.springframework.context.ApplicationContext; 

import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext; 

 

public class DrawingApp { 

     

  public static void main(String[] args) { 

         

    ApplicationContext context = new  

                  ClassPathXmlApplicationContext("ApplicationContext.xml"); 

    Triangle triangle = (Triangle)context.getBean("triangle");          

    triangle.draw(); 

    } 

} 

Point = (0,0) 

Point = (-20,0) 

Point = (0,20) 
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 JDBC Test Suite – pomáhá při identifikaci toho, zdali bude JDBC driver správně fungovat 

s Java aplikací. Tyto testy nejsou komplexní a vyčerpávající, ale mají klíčovou roli při 

připojení k databázi, 

 JDBC-ODBC Bridge – poskytuje JDBC rozhraní pro přístup pomocí ODBC (Open 

Database Connectivity) driverů. 

 

Hlavní kroky, které musí být implementovány při volání příkazu SELECT 

prostřednictvím JDBC jsou tyto [3]:  

 import JDBC balíčků, 

 nahrání a registrace JDBC driveru, 

 otevření a připojení k databázi, 

 vytvoření objektu dotazu, 

 provedení dotazu a vrácení výsledku ve formě resultsetu, 

 zpracování resultsetu, 

 uzavření resultsetu a objektu dotazu, 

 uzavření připojení. 

 

Následující ukázka [6] popisuje způsob, jakým Java aplikace komunikuje s MySQL 

databází prostřednictvím JDBC rozhraní. Databáze v MySQL pro tento příklad může být 

jednoduše vytvořena příkazy: 

CREATE DATABASE circle; 

CREATE TABLE circle(id int, name varchar(20), primary key(id)); 

INSERT INTO CIRCLE (id, name) VALUES (1, ‘first circle‘); 

 

Nejprve je definován model objektu kruh ve třídě Circle. Model většinou odpovídá 

jedné tabulce v databázi. Jeho vlastnostmi jsou datové sloupce v tabulce. Kruh má dvě 

vlastnosti id a jméno, musí mít gettery, settery a konstruktor. Konvenčně se modely objektů 

ukládají v projektu do balíčku model: 
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Dále následuje rozhraní DAO (Data Access Object). Toto rozhraní se konvenčně 

používá jako abstraktní rozhraní pro přístup k databázi. Poskytuje mapování objektů 

v aplikaci do tabulek v databázi a naopak. Tento způsob izolace Java kódu od SQL příkazů je 

základem vícevrstvé architektury databázové aplikace. Rozhraní DAO zde tvoří rozhraní 

CircleDaoInterface a třída DaoMysqlImpl. V rozhraní CircleDaoInterface jsou všechny 

metody, které aplikace používá pro přístup k databázi, definovány abstraktně. Ve třídě 

DaoMysqlImpl, která toto rozhraní implementuje, jsou pak tyto metody definovány pro 

přístup k MySQL databázi. Stejně tak by mohla existovat podobná třída DaoOracleImpl, která 

by rovněž implementovala rozhraní CircleDaoInterface, ale její metody by byly 

optimalizované pro použití Oracle databáze. Celá tato konstrukce se používá jako abstrakce 

pro připojení k databázi. Jsou zde definovány abstraktní metody pro přístup k jakékoliv 

databázi. Proto, když v budoucnosti nastane požadavek změnit DBMS, je programátor nucen 

implementovat toto rozhraní a nemůže se stát, že by zapomněl implementovat některou 

metodu, která je v aplikaci nutná pro přístup k databázi. Rozhraní CircleDaoInterface v našem 

případě definuje jedinou abstraktní metodu, která z databáze vybere daný kruh na základě 

jeho id: 

package model; 

public class Circle { 

    private int id; 

    private String name; 

 

   public Circle(int id, String name) { 

        this.id = id; 

        this.name = name; 

    } 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 

 

    public void setId(int id) { 

        this.id = id; 

    } 

 

    public String getName() { 

        return name; 

    } 

 

    public void setName(String name) { 

        this.name = name; 

    } 

} 
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Samotná třída DaoMysqlImpl, která implementuje rozhraní CircleDaoInterface, už 

používá JDBC pro přístup k databázi a implementuje metodu getCircle(int id) konkrétně pro 

MySQL: 

 

Ve vlastním kódu aplikace potom můžeme nový objekt kruhu vytvořit tak, že 

vytvoříme nový objekt DaoMysqlImpl a voláme jeho metodu Circle getCircle(int id), která 

nám vrátí objekt kruh na základě jeho id: 

import model.Circle; 

 

public interface CircleDaoInterface { 

    public abstract Circle getCircle(int id); 

} 

package model.dao; 

import java.sql.*; 

import model.Circle; 

 

public class DaoMysqlImpl implements CircleDaoInterface{ 

 

    @Override 

    public Circle getCircle(int id) { 

        Connection conn = null; 

        try { 

            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

            Class.forName(driver).newInstance(); 

            conn = DriverManager.getConnection 

                   ("jdbc:mysql://localhost/test","root","student"); 

  String sql = "SELECT * FROM circle where id = ?"; 

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql); 

            ps.setInt(1, id); 

            Circle circle = null; 

            ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

            if (rs.next()) { 

                circle = new Circle(id, rs.getString("name")); 

            } 

            rs.close(); 

            ps.close(); 

            return circle; 

        } catch (Exception e) { 

            throw new RuntimeException(e); 

        } finally { 

            try { 

                conn.close(); 

            } catch (SQLException ex) { 

            } 

        } 

    } 

} 
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2.5 Spring JDBC Template  

Jak vyplývá z minulé ukázky, použití čistého JDBC rozhraní sebou přináší velké 

množství psaní neustále se opakujícího kódu. Pro zavolání jediného příkazu SELECT je nutno 

zaregistrovat driver, otevřít connection, provést příkaz, vrátit resultset, zpracovat resultset, 

uzavřít resultset, uzavřít statement, uzavřít connection a nakonec ještě ošetřit všechny 

výjimky, které tyto metody přináší. Pokud píšeme menší aplikaci, která k databázi přistupuje 

jen v několika metodách, není to ještě problém. Složitější situace nastane v aplikaci, která je 

primárně určena pro práci s databází a obsahuje velké množství metod, které s databází 

komunikují. Z tohoto důvodu vznikl Spring JDBC Template, který usnadňuje psaní těchto 

neustále se opakujících konstrukcí [8]. 

Spring JDBC zaprvé umožňuje implementovat parametry pro připojení k databázi jako 

samostatný bean v konfiguračním souboru ApplicationContext.xml. Tím je zajištěno připojení 

k databázi, včetně registrace driveru mimo samotný kód Javy, což jej dělá přehlednějším: 

 

Spring se také stará o uzavírání statementu, resultsetu a connection. Rovněž sám řídí 

ošetření výjimek. Implementace metody int getCircleCount(), která vrací počet kruhů 

v databázi a která by pomocí čistého JDBC rozhraní byla napsaná minimálně na dvacet řádků 

kódu, se nyní vleze na pouhé dva řádky. Třída DaoMysqlImpl v této situaci sama vlastní 

dataSource a jdbcTemplate jako svůj objekt. Samozřejmě je zapotřebí všechny tyto beany 

package test; 

 

import model.Circle; 

import model.dao.DaoImpl; 

 

public class Demo { 

    public static void main(String[] args) { 

        Circle circle = new DaoMysqlImpl().getCircle(1); 

        System.out.println(circle.getName());      

    } 

} 

<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"> 

        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 

        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost/test"/> 

        <property name="username" value="root"/> 

        <property name="password" value="student"/> 

        <property name="initialSize" value="2"/> 

        <property name="maxActive" value="5"/> 

</bean> 
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zadefinovat a provázat v ApplicationContext.xml. DaoMysqlImpl může potom vypadat 

takto [6]:  

 

V kódu potom vytvoříme IoC kontejner context a ten požádáme o vytvoření beanu 

dao, který je instancí třídy DaoMysqlImpl. Pomocí beanu dao potom voláme jeho metody, 

které pracují s databází: 

 

2.6 AOP a ošetření transakcí ve Springu 

AOP (Aspected Oriented Programming) je metoda programování, pomocí které je 

dosaženo vyčlenění opakujících se částí programu do tzv. aspektů. Na rozdíl od objektově 

orientovaného způsobu programování, kde základním objektem je třída, v AOP je základním 

objektem právě tento aspekt. Aspekty umožňují modularizaci problémů, které prostupují více 

public class DaoMysqlImpl { 

    private DataSource dataSource; 

    private JdbcTemplate jdbcTemplate; 

 

    public int getCircleCount() { 

           String sql = "SELECT COUNT(*) FROM circle"; 

           return jdbcTemplate.queryForInt(sql); 

    } 

 

    public DataSource getDataSource() { 

        return dataSource; 

    } 

 

    public void setDataSource(DataSource dataSource) { 

        this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource); 

    } 

 

    public JdbcTemplate getJdbcTemplate() { 

        return jdbcTemplate; 

    } 

 

    public void setJdbcTemplate(JdbcTemplate jdbcTemplate) { 

        this.jdbcTemplate = jdbcTemplate; 

    } 

public class Demo {  

    public static void main(String[] args) { 

        ApplicationContext context =  

        new ClassPathXmlApplicationContext("ApplicationContext.xml"); 

        DaoMysqlImpl dao = context.getBean("daoMysqlImpl", 

              DaoMysqlImpl.class);     

        System.out.println(dao.getCircleCount());   

    } 

} 



 
 

18 
 

vrstvami systému do jednoho místa. Typicky se tento způsob programování používá ve 

Springu při ošetření transakcí pomocí transakčního manažera. Aspekt je tady společná 

vlastnost více částí systému, která zabezpečuje provedení transakce. Transakce totiž 

prostupují všemi částmi systému. Od vrstvy aplikační, kde mohou být volány až po vrstvu 

databázovou, kde hlídají konzistenci dat. Aspekty se skládají z Advices (jejich definic) a 

Pointcuts (míst v kódu, kde jsou Advices volány). Spring framework poskytuje plně 

konzistentní abstrakci pro správu transakcí pomocí AOP [5]. 

Celá problematika zpracování transakcí je ve Springu velice robustní a nabízí mnoho 

způsobů jak s transakcemi pracovat. Lze pracovat s transakcemi globálními i lokálními. 

Transakce lze definovat programově (přímo v Java kódu a to v případě kdy je třeba přímá 

kontrola nad transakcí) nebo deklarativně (centrálně pomocí XML souboru nebo pomocí 

speciálních anotací). Při nejjednodušším způsobu se ale Spring postará o zajištění transakce 

sám. V kódu stačí označit metodu nebo třídu, která se má provádět transakčně, anotací 

@Transactional. V ApplicationContext.xml je pak nutno zadefinovat transakční manažer, 

který zpracování transakcí řídí a aktivovat používání anotací [5]: 

 

2.7 Web Services 

Webové služby jsou technologie, která poskytuje komunikaci mezi aplikacemi 

prostřednictvím internetu. Jedná se o komunikaci mezi stroji. Typicky se jedná o systém typu 

klient – server. Tato komunikace probíhá na základě několika standardů a protokolů. 

Nejdůležitější je standard XML (Extensible Markup Language). XML je obecný značkovací 

jazyk, který slouží jako standardní formát pro výměnu informací. XML se vyznačuje 

<tx:annotation-driven/> 

 

<beans   xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" 

         http://www.springframework.org/schema/tx 

         http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd"> 

     

    <bean id="transactionManager"          

class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager"> 

         <property name="dataSource" ref="dataSource"/> 

    </bean> 

     

    <bean id="transactionTemplate"          

class="org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate"> 

         <property name="transactionManager" ref="transactionManager"/> 

    </bean> 

</beans> 
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vysokým informační obsahem a snadnou konverzí do jiných formátů. Protože XML není 

svázán s konkrétní platformou, skvěle se hodí pro přenos informací prostřednictvím internetu. 

Právě ze syntaxe XML vychází také WSDL (Web Service Description Language). WSDL je 

jazyk, pomocí kterého probíhá komunikace mezi stroji prostřednictvím webových služeb. 

WSDL popisuje rozhraní, typy argumentů a návratových hodnot, kterým server nabízí své 

služby klientovi a na základě kterého probíhá veškerá komunikace. Jinými slovy WSDL 

umožňuje zapsat webovou službu jako data ve formátu XML [2]. 

Komunikace pomocí webových služeb probíhá prostřednictvím protokolu SOAP 

(Simple Object Access Protocol). Syntaxe SOAP rovněž vychází z XML.  SOAP je schopen 

přenášet zprávy založené na XML po síti. Tento přenos se děje prostřednictvím jiných 

protokolů, které jsou pro firewally důvěryhodné. Obvykle prostřednictvím protokolu HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol) nebo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Tomuto 

mechanismu se říká tunelování firewallu a funguje tak, že SOAP zpráva je před odesláním 

tímto přenosovým protokolem obalena. Existuje více šablon, které slouží pro komunikaci na 

protokolu SOAP. Pro komunikaci mezi serverem a klientem se obvykle používá šablona RPC 

(Remote Procedure Call) nebo WS (Web Service). Obě dovolují klientovi provádět 

procedury, které jsou definovány na straně serveru [2]. 

Webové služby jsou založeny na komunikaci mezi poskytovatelem služby, registrem 

služby a klientem. Poskytovatel služeb (Service Provider) je platforma, která služby 

poskytuje. Registr služby (Service Register) je místo, kde jsou uloženy informace o webových 

službách a jejich poskytovatelích. Prostřednictvím registru služeb se navazuje komunikace 

mezi poskytovatelem a uživatelem. Klient (Service Requestor) využívá požadovanou službu. 

Obvykle se jedná o aplikaci, která službu volá. Může to být aplikace ovládaná uživatelem 

například přes webové rozhraní, ale také aplikace bez grafického rozhraní, která je řízena 

strojem [9].  

2.8 Apache Tomcat 

Apache Tomcat je oblíbený webový server a servlet kontejner. Je vyvíjen neziskovou 

společností Apache Software Foundation jako open - source software. Ačkoliv není tolik 

robustní a zabezpečený jako konkurenční servery, právě tato jeho vlastnost umožňuje jeho 

snadné použití a rychlý vývoj. Tomcat není to samé, jako webový server Apache. Apache je 

HTTP webový server, který je implementovaný v C. Naproti tomu Tomcat je servlet/JSP 
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kontejner. Obě dvě technologie se dají použít nezávisle na sobě, ale obvykle se používají 

společně. Kontejner je v podstatě Java třída, které webový server předává požadavky, pokud 

jsou volány ze servletu nebo JSP.  Kontejner spravuje svoji vlastní instanci virtuálního stroje 

jazyka Javy, proto je schopen požadavky zpracovávat. Tomcat podporuje hybridní 

konfiguraci. To znamená, že může kromě zpracování servletů fungovat i jako standardní 

webový server. Servlet/JSP kontejner vyniká při zpracování dynamických struktur, namísto 

toho webové servery jsou optimálnější pro statické stránky. Hybridní konfigurace může 

zkrátit délku trvání odpovědi a škálovatelnost aplikace [1]. 

Součástí Tomcatu jsou technologie Catalina, Coyote a Jasper. Catalina představuje 

servlet kontejner. Coyote je HTTP konektor, který přijímá spojení na TCP portu serveru a 

příchozí žádosti předává Tomcat enginu. Od něj pak vrací odpovědi zpět klientovi. Jasper je 

JSP engine. Primárně slouží pro převod JSP na servlet. Tomcat implicitně naslouchá na 

síťovém portu 8080 [10]. 

Webová aplikace se může skládat z různých komponent. Obvykle obsahuje kromě 

servletů a JSP stránek taky beany, HTML soubory, obrázky, zvuky nebo například aplety. 

Z tohoto důvodu existuje standard, jak organizovat uvedené komponenty tak, aby byly 

spustitelné v jakémkoliv servlet kontejneru. Tímto standardem je struktura WAR (Web 

Application Archive). Všechny soubory webové aplikace by měly být uloženy v jednom 

kořenovém adresáři. V tomto kořenovém adresáři musí existovat minimálně adresář WEB-

INF, který poskytuje informace o aplikaci. Specifikace zakazuje, aby měl klient přímý přístup 

k souborům z tohoto adresáře. Obvykle se zde ukládá soubor web.xml (popisovač instalace 

aplikace). Dále jsou zde Java třídy a JAR soubory (všechny kontejner automaticky nahrává a 

proto nemusí být obsažené v CLASSPATH. Všechny ostatní aplikační soubory se obvykle 

ukládají do kořenového adresáře nebo soubory stejného typu do jeho podadresářů. Velká 

většina IDE (například NetBeans IDE) umí strukturu webové aplikace spravovat a WAR z ní 

jednoduše vytvářet [1]. 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Stručný popis společnosti 

Společnost ON Semiconductor se zabývá výrobou polovodičů, integrovaných obvodů 

a mikročipů. Tyto součástky mají široké využití v různých oblastech, jako jsou elektronika, 

automobilový průmysl, telekomunikace nebo výpočetní technika. Společnost sídlí ve 

Phoenixu v americkém státě Arizona a v České republice zaměstnává přibližně 1500 

zaměstnanců. Moderní integrované obvody se navrhují a vyrábí v rožnovských společnostech 

SCG Czech Design Center a ON Semiconductor Czech Republic a dále v brněnské 

společnosti ON Design Czech. Součástí firmy je IT centrum sdílených služeb. Skupina 

přibližně 50 zaměstnanců tohoto centra se zabývá vývojem, nasazováním a podporou 

informačních systémů pro potřeby výrobních závodů ON Semiconductor v oblasti řízení 

výroby, zpracování dat, automatizace, implementace a podpory ERP, BI, podpory databází a 

IT infrastruktury. Aktivity IT centra sdílených služeb jsou řízeny potřebami mateřské 

společnosti, která určuje strategii nasazení a podpory IT systémů ve výrobních závodech ON 

Semiconductor. V Rožnově pracují tři hlavní výzkumná a vývojová oddělení společnosti ON 

Semiconductor. Jedná se o Oddělení vývoje nových výrobků, Oddělení návrhových systémů a 

Oddělení analýzy a vývoje softwaru [11]. 

Oddělení analýzy a vývoje softwaru - European Region Development Center (ERDC) 

pracuje na globálních projektech společnosti v oblasti analýzy, návrhu a vývoje softwaru. To 

zahrnuje vývoj aplikací pro podporu výroby polovodičů, webové aplikace, reporting, 

databáze, datové sklady, systémy pro podporu rozhodování, automatizované systémy řízení 

výrobních a měřících zařízení, E-business projekty, marketingové projekty a celosvětovou 

podporu provozu vyvíjených aplikací v rámci firmy ON Semiconductor [12]. Při vývoji 

systému pro správu log souborů, jsem byl zařazen právě v tomto oddělení. 

3.2 Analýza výrobního procesu, pro který je určen vyvíjený systém 

Při výrobě mikročipů se používají wafery. Wafer je polovodičový disk, který slouží 

jako substrát pro mikroobvody. Wafer se obvykle vyrábí z křemíku. Tento křemík je ideálně 

bez příměsi jiných látek, které negativně ovlivňují jeho vodivé vlastnosti. Křemík pro výrobu 

mikročipů musí mít čistotu alespoň 99,99%. Této čistoty je dosaženo složitým 

technologickým postupem. Z takto čistého křemíku je vytvořen válcový ingot o průměru 

obvykle 20 - 30 cm. Tento ingot je poté rozřezán diamantovou pilou na plátky o tloušťce 
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menší než 1 mm. Tyto plátky se nazývají wafery. Na povrchu waferu je poté vytvořena 

fotocitlivá vrstva. V této vrstvě se natiskne obvodová mřížka. V obvodové mřížce se poté 

leptáním nebo promítáním přes speciální masku vytvářejí mikroelektronické obvody. Pokud 

se leptání waferu opakuje, vznikají vícevrstvé elektronické struktury. Wafer se posléze 

rozřeže na jednotlivé čipy, které se samostatně zapouzdřují [13].   

Samotná výroba waferu je řízena složitou softwarovou aplikací. Tato aplikace se 

skládá z jednotlivých modulů, které zajišťují její různorodé funkcionality. Jeden z těchto 

modulů se nazývá Mapper a řídí proces měření křemíkové desky. Při tomto procesu vzniká 

v aplikaci značné množství log souborů. Log je speciální typ záznamu, který si může aplikace 

vytvářet pro ukládání informací o své činnosti a běhu. Logy obvykle slouží při zpětné analýze 

chybových stavů, ke kterým může při běhu aplikace dojít. Tyto soubory jsou také zdrojem 

důležitých informací o stavu procesu a v případech řešení různých nestandardních situací je 

nutno mít snadný přístup k aktuálním i historickým záznamům. Log soubory obsahují data, ve 

kterých jsou logovány jednotlivé subprocesy při měření křemíkové desky. Tyto data mohou 

vypadat například takto: 

 2011-09-16 10:41:09,890 (ERROR) - RuntimeState EG2001x: Invalid subcode.: '9' ; 

 2011-10-13 10:38:26,651 (INFO) - Error message shown: "Unexpected Response 

Exception: PIO-D24: Cannot read bins.";  

 2011-11-30 14:37:24,156 (ERROR) - CdFile.CopyFile: Could not find a part of the path 

'T:\Output'. Systém.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 

'T:\Output'. at Systém.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath).  

 2011-10-13 10:38:26,636 (FATAL) - Exception - ProbingProcessManager.DoProbeDie 

Mapper.Common.UnexpectedResponseException: PIO-D24: Cannot read bins. At 

Mapper.Equipment.Tester.TeradyneRs232AndPioDioImplementation.ProbeDieSequence 

(ProgramData programData, Lot lot, Int32 x, Int32 y, List`1 mask, List`1 binList) in;  

 

3.3 Současný způsob zpracování log souborů a srovnání s navrhovaným řešením 

V současné době jsou logy Mapperu uchovávány pouze v textovém souboru 

s příponou .log na lokálních strojích. Takových instancí jsou ovšem stovky po celém světě. 

Z tohoto důvodu chybí přehled o tom, jaké chyby a jak často se globálně vyskytují. Proto by 

bylo užitečné mít centralizovaný systém, ve kterém by se uchovávaly vybrané záznamy z logu 

a jejich četnost, filtrovatelné například podle časového rozmezí, podle lokace Mapperu nebo 
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podle jiných parametrů. V případě zpětného řešení chybových stavů, ke kterým při výrobním 

procesu dochází, jsou v současnosti technici nuceni dohledávat chybové záznamy ručně 

v patřičných logovacích souborech. Tyto soubory mohou mít až milióny záznamů o 

jednotlivých dílčích procesech a práce s nimi je zdlouhavá a nepřehledná. Obecně totiž platí, 

že čím je wafer menší a jeho struktura složitější, tím rozsáhlejší logovací soubory jsou při 

jeho výrobě vytvořeny.  

Vytvoření centrálního systému pro práci s log soubory tedy přinese několik 

významných přínosů oproti stávajícímu řešení. Především umožní globální pohled nad všemi 

daty z instancí Mapperu rozmístěných po celém světě. Uživatel bude schopen data srovnávat 

a vytvářet například globální statistiky výskytů chyb. Druhým přínosem bude samotné 

databázové zpracování dat, které umožní mnohem rychleji vyhledávat patřičné informace a 

filtrovat potřebná data podle různých pohledů.  

Jednotlivé logy, ukládané v současnosti v logovacím souboru, mají shodnou strukturu. 

Tato struktura je tvořena několika atributy, které mají různé vypovídací schopnosti. Mezi 

hlavní atributy patří tyto: 

 TIMESTAMP – doba vzniku logu s přesností na milisekundy, 

 CATEGORY – určuje typ závažnosti logu (od informativní zprávy až po fatální chyby), 

 LOG TEXT – samotná podstata logu, která nese jeho vypovídací hodnotu. 

 

Centralizovaný způsob zpracování logů oproti stávajícímu rozšíří tyto atributy o 

následující: 

 MACHINE NAME – jednoznačně identifikuje instanci stroje, na kterém běží mapper, 

 LOCATION – lokální umístění instance stroje, 

 ERROR CODE – identifikuje často se opakující chyby, 

 STACKTRACE – výpis trasování zásobníku, 

 TESTER – název instance testeru, 

 PROBER – typ testovacího proberu, 

 CALLSITE – callsite, který vyvolal zprávu, 

 MAPPER VERSION – verze mapperu. 
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4 Návrh řešení a jeho implementace  

4.1 Obecný popis systému 

Realizace řešení aplikace pro správu log souborů využívá distribuovaný způsob 

zpracování dat pomocí systému typu klient - server. Klientem jsou zde samotné instance 

mapperu, které vytvářejí log záznamy. Takových instancí je několik set po celém světě. 

V mapperu je nakonfigurován speciální appender, který umožňuje odesílat data logu po síti 

voláním dedikované služby. Odesílaná data jsou uložena v XML souboru a pro jejich přenos 

jsou využity webové služby. Na každé instanci mapperu je appender nakonfigurován a 

odesílaná data obsahují nejen informace o zaznamenaném logu, ale také informace o instanci, 

která log odeslala.  

Část systému, která běží na aplikačním serveru, se nazývá Log Collector. Jedná se o 

webovou aplikaci, která ke svému běhu využívá kontejner Tomcat. Tato aplikace je vytvořena 

pomocí Spring Frameworku s využitím návrhového vzor Dependency Injection pro deklaraci 

vlastních objektů. Její závislosti na externích knihovnách a samotnou její kompilaci řídí 

nástroj Maven 2.  Tato aplikace obsahuje webovou službu, která je schopna přijímat zprávy 

v jazyce WSDL odeslané ze strany mapperu pomocí protokolu SOAP. Log Collector dále 

pomocí své vnitřní logiky tyto data ukládá do databáze. Pro přístup k databázi využívá Log 

Collector technologii Spring JDBC Template. Samotná databáze je realizována pomocí 

systému Oracle 11g a běží na dedikovaném databázovém serveru.   

Součástí sytému je také aplikace Log Viewer, která zpřístupňuje uživateli data 

nashromážděná v databázi. Tato aplikace primárně umožňuje prohlížení záznamů dle 

volitelného filtru a dále zobrazuje reporty a statistiky o datech. Rovněž je odsud řízena 

uživatelská administrace systému, jako je například nastavování parametrů pro sběr dat. Log 

Viewer je vytvořen pomocí technologie Java Swing a JDAL - Java Database Application 

Library. JDAL usnadňuje programátorovi přístup k databázi při zachování nutné konzistence 

dat. K tomuto účelu využívá paradigmat Spring Frameworku. Aplikace je postavena na 

objektově – relačním přístupu k samotným datům, který je zabezpečen použitím Hibernate. 

Tento framework umožňuje objektově – relační mapování entit pomocí jejich modelů. 

Veškeré objekty v aplikaci jsou rovněž definovány deklarativně pomocí Dependency 

Injection. Log Viewer je napsaný jako standardní Java aplikace a jeho distribuce je zajištěna 

technologií Java Web Start.  Architektura celého systému je zobrazena na obrázku 4.1. 
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Obrázek 4.1: Architektura systému pro správu Log souborů [Interní zdroj] 

 

4.2 Datová struktura 

Jednotlivé záznamy logu jsou po síti odesílány ve formátu XML. Tento způsob 

přenosu dat je zvláště vhodný při komunikaci mezi dvěma stroji s využitím protokolu SOAP. 

Obrázek 4.2 zobrazuje, jak vypadá záznam logu zapsaný v dokumentu XML. Datová 

struktura tohoto XML dokumentu je poté popsána pomocí XSD dokumentu. Obrázek 4.3 

zobrazuje tento XSD dokument. Jednotlivé atributy logovacího záznamu odpovídají 

elementům v XML dokumentu. Jedná se o následující atributy: category, timestamp, 

machineName, locationFab, logText, errorCode, stacktrace, tester, prober, callsite a 

mapperVersion.  

Mapper LogCollector

Log DB

LogViewer GUI

Sends Log Occurences

1.Match/create LogEntry

2.Attach LogOccurence

Reads data

Updates data

Re-launches matching
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Obrázek 4.2: Ukázka XML dokumentu se záznamem logu [Interní zdroj] 

 

Obrázek 4.3: XSD dokument [Interní zdroj] 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

   <log> 
   <timestamp>2011-06-04 15:22:10,740</timestamp>  

   <category>ERROR</category>  

   <logText>Newton map RG69688.18X_39_100829_015031.xml has not  

                          been created.</logText>  

   <machineName>Mapper_cv_250_13a</machineName>  

   <locationFab>CZ</locationFab>  

   <errorCode>E-NEWMAP-113-256</errorCode>  

   <stacktrace>Newton map RG69688.18 X_39_100829_015031 

                              EagleNewton: data 'RG74141.1W;1;20101 105112 

                              757ATPBR36;CRC=P … </stacktrace>  

   <tester>test 25-13</tester>  

   <prober>add prober 12.254.25.136.15</prober>  

   <callsite>214</callsite>  

   <mapperVersion>3.21</mapperVersion>  

  </log> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

   <xs:schema xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns="" 

     id="NewDataSet" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xs:element name="log"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

    <xs:element name="timestamp" type="xs:string" />  

   <xs:element name="category" type="xs:string" />  

    <xs:element name="logText" type="xs:string" />  

    <xs:element name="machineName" type="xs:string" />  

   <xs:element name="locationFab" type="xs:string" />  

    <xs:element name="errorCode" type="xs:string" />  

    <xs:element name="stacktrace" type="xs:string" />  

    <xs:element name="tester" type="xs:string" />  

    <xs:element name="prober" type="xs:string" />  

    <xs:element name="callsite" type="xs:string" />  

    <xs:element name="mapperVersion" type="xs:string" />  

           </xs:sequence> 

               </xs:complexType> 

           </xs:element> 

          <xs:element msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true" 

             name="NewDataSet"> 

         <xs:complexType> 

       <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                     <xs:element ref="log" />  

       </xs:choice> 

               </xs:complexType> 

           </xs:element> 

  </xs:schema> 
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Atribut category je typu Enum a nese informaci o závažnosti záznamu. Nejčastějšími 

hodnotami category jsou tyto: INFO - informativní charakter záznamu, WARN – varování, 

ERROR – chyba a FATAL – fatální chyba. Mapper během své činnosti loguje obrovské 

množství záznamů a proto je v appenderu nakonfigurováno, aby odesílal pouze záznamy typu 

WARN a vážnější. Záznamy typu INFO mají pouze informativní charakter o průběhu procesu 

a tvoří převážnou většinu logovacího souboru. Pro zpětné vyhodnocení chybových stavů 

proto nejsou většinou potřebné. Tím, že se odfiltrují již na úrovni appenderu, se výrazně sníží 

vytížení sítě a především velikost databáze. Existují ovšem případy, kdy i záznamy typu 

INFO mají vypovídací hodnotu pro analýzu chyb. Jedná se především o záznamy, které 

bezprostředně předcházely některým chybovým stavům. Z tohoto důvodu lze v appenderu 

nakonfigurovat, aby odesílal i určitý počet INFO záznamů před nebo po výskytu určité chyby. 

Atribut timestamp je typu java.sql.Timestamp a zaznamenává časovou hodnotu, ve 

které mapper vytvořil daný logovací záznam. Tato hodnota je dána s přesností na 

milisekundy. Všechny následující atributy jsou již typu String. Atribut logText nese samotný 

textový výpis záznamu a pro analýzu je tedy jedním z nejdůležitějších. Atribut machineName 

zaznamenává název instance počítače, na kterém běží mapper, který záznam vytvořil. Atribut 

locationFab zaznamenává zeměpisnou lokaci umístění mapperu. Atribut errorCode 

jednoznačně identifikuje konkrétní typ záznamu. Atribut stacktrace nese kompletní výpis 

trasování zásobníku v době vyvolání záznamu. Atribut callsite zaznamenává, který řádek 

kódu v mapperu vyvolal chybu. Atribut mapperVersion nese informaci o programové verzi 

mapperu. Atributy prober a tester specifikují další speciální vlastnosti mapperu, které souvisí 

s typem použité technologie pro měření křemíkové desky. 

 

4.3 Databázová základna projektu 

Databázová základna projektu je implementována v DBMS Oracle 11g. Tento 

databázový systém běží na dedikovaném serveru. Oracle systém se vyznačuje značnou 

robustností zpracování dat oproti jiným komerčním databázovým řešením [3]. Samotný 

systém pro správu log souborů je navrhnut tak, aby bylo možno s minimálním úsilím přejít 

v případě potřeby na jiný databázový systém. Toho je docíleno přísným dodržování vícevrstvé 

architektury systému, která značně odděluje databázovou část aplikace od její funkční logiky.  
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Spring Framework umožňuje elegantně definovat nutné parametry pro přístup 

k DBMS v konfiguračním souboru ApplicationContext.xml, který je součástí kompilovaného 

projektu. Těmito parametry jsou především URL databáze, použitý JDBC driver, přihlašovací 

jméno, heslo a nastavení poolingu databáze. Vše se děje v rámci jediného beanu dataSource: 

 

Jak je zřejmé, v souboru ApplicationContext.xml nejsou definovány parametry zdroje 

dat přímo, ale jsou zde pouze odkazy formou expression language na jejich definici 

v konfiguračním souboru jdbc.properties, který je také součástí kompilovaného projektu. 

Tento konfigurační soubor pro připojení k lokální Oracle 11g databázi potom vypadá 

následovně:  

 

Podobných konfiguračních souborů může být v projektu celá řada. Každý z nich se 

vztahuje ke konkrétnímu databázovému připojení. Může zde být uložen například 

konfigurační soubor, který definuje připojení aplikace k jinému typu databáze (např. 

MySQL). V ideálním případě si programátor vystačí se dvěma těmito soubory. První popisuje 

připojení k lokální instanci databázového serveru, na které probíhají vývojářské práce. Druhý 

potom definuje připojení k serveru, který je použit při ostrém provozu pro nasazení aplikace. 

    <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"> 

        <property name="driverClassName">  

            <value>${jdbc.driver}</value> 

        </property> 

        <property name="url"> 

            <value>${jdbc.url}</value> 

        </property> 

        <property name="username"> 

            <value>${jdbc.user}</value> 

        </property> 

        <property name="password"> 

            <value>${jdbc.password}</value> 

        </property> 

        <property name="initialSize"> 

            <value>${jdbc.initialSize}</value> 

        </property> 

        <property name="maxActive"> 

            <value>${jdbc.maxActive}</value> 

        </property> 

    </bean> 

jdbc.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe 

jdbc.user=jmeno 

jdbc.password=heslo 

jdbc.initialSize=2 

jdbc.maxActive=5 
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Pokud je zachován tento postup definice zdroje dat, není problém přejít na jiný DBMS 

pouhou změnou jediného řádku aplikace, který popisuje cestu k jdbc.properties v souboru 

ApplicationContext.xml: 

 

Dobře navržená databáze by měla být normalizována tak, aby se minimalizoval výskyt 

redundantních dat a zvýšil se tím výkon databáze. V databázi pro ukládání logovacích 

záznamu je proto oddělen záznam o druhu chyby od skutečného výskytu této chyby. Umožní 

se tím mimo jiné sdružování výskytů stejné nebo podobné chyby. Samotná databáze se skládá 

ze tří relací. 

Tabulka CATEGORY je v podstatě výčtem, který odpovídá atributu category 

ukládaného logovacího záznamu. Bylo by samozřejmě možné tento atribut definovat jako 

datový sloupec typu Enum v jiné tabulce. Pokud by ovšem v tomto případě byl ukládán 

logovací záznam s novým výskytem atributu category, bylo by nutné pro jeho uložení použít 

jazyk DDL a změnit strukturu tohoto výčtu. Dobře navržený program by neměl 

z bezpečnostních, ale i jiných důvodů jakkoliv měnit definici struktury databáze a měl by 

pracovat jen v rámci DML příkazů. Proto je vhodnější variantou vytvářet výčtové typy 

v samostatné tabulce, přestože má taková tabulka pouze jeden datový sloupec, který je 

zároveň i jejím primárním klíčem. 

Tabulka LOG_ENTRY mapuje jednotlivé druhy logů, které jsou v databázi uloženy. 

S tabulkou CATEGORY je spojena vazbou N:1. Jednomu záznamu v tabulce CATEGORY 

odpovídá N záznamů v tabulce LOG_ENTRY. Datové sloupce tabulky LOG_ENTRY 

popisují druhy jednotlivých logovacích záznamů. Jedná se o atributy ERRORCODE 

(odpovídá atributu errorcode v logu) a MATCHINGLOGTEXT (v současnosti odpovídá 

atributu logtext). Atributy MATCHTYPE a IMPORTANCE nejsou zatím v implementaci 

programu použity, ale počítá se s nimi při rozšíření funkcionality systému v budoucnosti. Tato 

funkcionalita přinese možnost spojování podobných záznamů jejich mergováním a je 

podrobněji přiblížena v části práce o provozování a dalším rozvoji projektu. 

<bean id="propertyConfigurer"                

class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigur

er"> 

        <property name="location"> 

                 <value>/WEB-INF/jdbc.local.properties</value> 

        </property> 

</bean> 
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Tabulka LOG_OCCURRENCE mapuje již konkrétní výskyty logovacích záznamů. 

S tabulkou LOG_ENTRY je spojena vazbou N:1. To odpovídá faktu, že jeden druh chyby 

může mít N reálných výskytů. Datové sloupce tabulky LOG_OCCURRENCE odpovídají 

zbylým atributům logu. Jedná se o následující atributy: TIMESTAMP, MACHINENAME, 

LOCATIONFAB, FULLLOGTEXT, STACKTRACE, PROBER, TESTER, CALLSITE a 

MAPPERVERSION. Na obrázku 4.4 je znázorněno schéma celé databáze. 

 

CATEGORY

PK CATEGORY

LOG_ENTRY

PK ID_LOGENTRY

FK1 CATEGORY

 ERRORCODE

 MATCHINGLOGTEXT

 MATCHTYPE

 IMPORTANCE

LOG_OCCURRENCE

PK ID_LOGOCCURRENCE

FK1 ID_LOGENTRY

 TIMESTAMP

 MACHINENAME

 LOCATIONFAB

 FULLLOGTEXT

 STACKTRACE

 TESTER

 PROBER

 CALLSITE

 MAPPERVERSION

Obrázek 4.4: Databázové schéma [Interní zdroj] 

V souvislosti s databázovou základnou projektu je vhodné zmínit, jaké datové typy 

mají atributy logu na různých úrovních systému. Pro komunikaci po síti se veškeré atributy 

(včetně atributu TIMESTAMP) odesílají v datovém typu String. Z tohoto důvodu je nutné 

zabezpečit, aby appender ještě před odesláním TIMESTAMPU rozparsoval tuto hodnotu 

pomocí vhodného patternu. Jako nejvíce vhodný se jeví  pattern “yyyy-MM-dd 

HH:mm:ss.SSS“. To proto, že v implementaci LogCollectoru, která daný atribut přijímá, je 

opět převeden z datového typu String na typ java.sql.Timestamp metodou 

Timestamp.valueOf(String). Pokud je použit právě zmíněný pattern, nevyžaduje již tato 

metoda žádné další argumenty pro převod Stringu na timestamp. V implementaci 

LogCollectoru vystupuje tedy atribut TIMESTAMP jako datový typ java.sql.Timestamp. 

Vhodnější a jednodušší pro celou funkcionalitu systému by bylo použít datový typ 

java.util.Date, ten ovšem nedovoluje uchovávat časovou hodnotu s přesností na milisekundy. 

V Oracle 11g databázi se potom TIMESTAMP ukládá jako datový typ TIMESTAMP. 

S ostatními atributy logu, které mají datový typ String, již žádné podstatné problémy nejsou. 

Tyto atributy se v databázi jednoduše ukládají jako datové typy VARCHAR2. Tuto konverzi 

zajišťuje automaticky Oracle JDBC driver. 
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Oracle DBMS vyniká svou robustností. Z tohoto důvodu se některé jednoduché 

funkcionality musí implementovat poněkud složitěji, než v jiných databázových systémech. 

Typickým příkladem je zabezpečení automatického zvyšování hodnoty primárního klíče 

datového typu NUMBER při vkládání dat do tabulky. Uvažujme tuto situaci: Do tabulky 

LOG_ENTRY je potřeba vložit nový záznam pomocí příkazu: 

 

Tento příkaz ovšem nevkládá hodnotu primárního klíče, kterým je v tabulce datový 

sloupec ID_LOGENTRY.  Z hlediska konzistence dat je ovšem primární klíč hodnotou, která 

nemůže být NULL. Příkaz proto nebude dokončen a kompilátor vyhodí chybu. Tento problém 

je obvykle v databázových systémech zajištěn funkcí, která v podobném případě automaticky 

zvyšuje hodnotu daného atributu. Například v  MySQL tomu odpovídá funkce 

AUTOINCREMENT. V Oracle 11g neexistuje podobná jednoduchá struktura, která by tuto 

funkcionalitu zabezpečila. Pokud chceme automaticky zvyšovat hodnotu atributu, musíme 

nejprve definovat sekvenci čísel. Na základě této sekvence poté vytvoříme trigger, který 

zabezpečí vlastní inkrementaci hodnoty po vložení datového řádku. Tento způsob je poněkud 

složitější než u MySQL, ale přináší mnohem větší variabilitu řešení [14]. Celá tato struktura 

se vytvoří následovně: 

  

INSERT INTO LOG_ENTRY (CATEGORY, ERRORCODE, MATCHINGLOGTEXT) VALUES 

(?,?,?); 

CREATE SEQUENCE "SEQ_LOGENTRY"  

MINVALUE 0 MAXVALUE 9999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 

20 CACHE 20 NOORDER  NOCYCLE; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER "TR_LOGENTRY" BEFORE INSERT ON LOG_ENTRY 

FOR EACH ROW 

begin 

    select SEQ_LOGENTRY.nextval into :new.id_logentry from dual; 

end; 

 

ALTER TRIGGER "TR_LOGENTRY" ENABLE; 
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4.4 Implementace webové služby 

Komunikace mezi appenderem mapperu na straně klienta a Log Collectorem, který 

běží na serveru je zprostředkována pomocí webových služeb. Rozhraní takové služby je 

popsáno pomocí Web Service Description Language (WSDL). Tento jazyk vychází z jazyka 

XML a popisuje funkcionality, které webová služba umožňuje. Webová služba byla 

vytvořena přístupem contract-last. Pomocí této metodiky se nejprve implementuje samotná 

funkcionalita webové služby, podle které je následně vytvořeno WSDL rozhraní. Ukázka 

tohoto rozhraní je v příloze č. 1: WSDL webové služby Log Collectoru. Výměnu informací 

mezi stroji zde zabezpečuje Simple Object Access Protocol (SOAP). 

Log Collector implementuje webovou službu ve své třídě RecordLogOccurrence. Tato 

třída nabízí několik funkcionalit, které odpovídají volání již konkrétních webových metod. 

Nejdůležitější z nich je metoda insertLogOccurrence: 

 

Jak je patrné, metoda přijímá jako vstupní argumenty jednotlivé atributy logu. Jelikož 

jsou všechny typu String, provádí nutnou konverzi typu u atributu timestamp. Dále je zde 

volána stejnojmenná metoda insertLogOccurrence z třídy LogDao, která implementuje vlastní 

logiku ukládání záznamu do databáze. Po ošetření vyjímek vrací metoda zprávu typu String o 

uložení (v případě neúspěchu o neuložení) nového záznamu. 

@WebMethod 

public String insertLogOccurrence(@WebParam(name = "timestamp") String 

datetime, 

            @WebParam(name = "category") String category, 

            @WebParam(name = "logText") String logText, 

            @WebParam(name = "machineName") String machineName, 

            @WebParam(name = "locationFab") String locationFab, 

            @WebParam(name = "prober") String prober, 

            @WebParam(name = "tester") String tester, 

            @WebParam(name = "mapperVersion") String mapperVersion, 

            @WebParam(name = "callsite") String callsite, 

            @WebParam(name = "errorCode") String errorCode, 

            @WebParam(name = "stackTrace") String stackTrace) { 

 

        try { 

            Timestamp timestamp = Timestamp.valueOf(datetime); 

            logDao.insertLogOccurrence(timestamp, category, machineName, 

                locationFab,logText, errorCode, stackTrace, tester, prober,   

                callsite, mapperVersion); 

            return "log occurerence was inserted into DB"; 

        } catch (Error e) { 

            log.error("Log occurrence wasn't inserted into DB: " + e); 

            return "log occurerence wasn't inserted into DB "; 

        } 

    } 
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4.5 Testování webové služby 

Při vývoji servisně orientované architektury (SOA) se programátor setkává 

s problémem, jak testovat vyvíjený systém v průběhu vývojářských prací. Jelikož se jedná o 

distribuovaný systém typu klient – server není toto testování zcela triviální. Samozřejmě je 

možné testovat systém po jeho úplném nasazení na aplikační server, ale to sebou přináší celou 

řadu kroků, které se musí dodržet. Především je nutno projekt zkompilovat do souboru typu 

WAR a tento pak nahrát do kontejneru aplikačního serveru. Musí se spustit aplikační server a 

zajistit běh databázového serveru. Dále se musí navrhnout nějaká funkcionalita, která bude 

simulovat odesílání dat ze strany klienta. Celý tento postup je příliš zdlouhavý, pokud 

programátor potřebuje rychle otestovat správnost napsaného kódu v průběhu vlastního vývoje 

softwaru. Z tohoto důvodu existují speciální testovací programy, které se zaměřují na 

zjednodušení procesu testování webových služeb. 

Pro testování webové služby implementované ve třídě RecordLogOccurrence byl 

použit open-source software soapUI. Tento multiplatformní testovací program je primárně 

určen pro testování rozsáhlých enterprise aplikací. Díky snadno použitelnému grafickému 

rozhraní umožňuje rychle vytvářet a provádět funkční, regresní, kompilační nebo zátěžové 

testy aplikace. V jednotném prostředí tak poskytuje kompletní testovací pokrytí a podporuje 

většinu standardních protokolů a technologií [15]. 

Práce se soapUI je značně intuitivní. Nejprve se vytvoří nový testovací projekt. Poté 

lze v projektu vytvářet jednotlivé testovací metody jednoduše vložením URL v našem případě 

lokálně běžící webové služby. Aplikace si načte WSDL testované služby a podle něj 

automaticky vygeneruje kompatibilní request (obrázek 4.5). Uživatel potom může změnit 

atributy tohoto požadavku. Po odeslání požadavku se metoda provede a je vrácena odpověď 

serveru (obrázek 4.6). Ukázka grafického rozhraní aplikace soapUI je v příloze č. 2: Grafické 

uživatelské rozhraní aplikace soapUI. Kromě jednoduchého způsobu testování webových 

služeb nabízí soapUI mnohem více možností. Například pomocí funkce TestSuite je možné 

vytvářet automatizované testy, které na server posílají požadavky v intervalech nebo dávkách 

automaticky s nastavitelným rozsahem atributů. Lze definovat celou sérii testů, která zahrnuje 

několik požadavků a ty pak testovat souhrnně nebo jednotlivě. Placená verze soapUI potom 

nabízí další funkcionality, jako je testování řízené daty nebo testování JDBC [16]. 
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Obrázek 4.5: Požadavek na webový server pro volání insertLogOccurrence [Interní zdroj] 

 

Obrázek 4.6: Odpověď webového serveru [Interní zdroj] 

 

4.6 Log Collector  

Část systému, která běží na serveru a slouží k příjmu logovacích dat ze strany klienta, 

se nazývá Log Collector. Tato funkcionalita je implementována pomocí Spring Frameworku a 

POST http://localhost:8080/ HTTP/1.1 

Accept-Encoding: gzip,deflate 

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 

SOAPAction: "" 

User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1 

Host: localhost:8080 

Content-Length: 994 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:web="http://webservice.logcollector.mas/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <web:insertLogOccurrence> 

         <timestamp>2012-04-06 10:13:10.750</timestamp> 

         <category>WARN</category> 

         <logText>Wafer.AddEvent: event (EventType = PF) </logText> 

         <machineName>mapper z72</machineName> 

         <locationFab>CZ</locationFab> 

         <prober>Z01-87547-87458/sd prob.acc</prober> 

         <tester>32ct tes.convertorr: event</tester> 

         <mapperVersion>3.0.1.11</mapperVersion> 

         <callsite>calsite</callsite> 

         <errorCode>02-122-97</errorCode> 

         <stackTrace>System.Exception: Eg2001: Invalid format of  

                     variables</stackTrace> 

      </web:insertLogOccurrence> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

HTTP/1.1 200 OK 

Server: Apache-Coyote/1.1 

Content-Type: text/xml;charset=utf-8 

Transfer-Encoding: chunked 

Date: Tue, 21 Feb 2012 18:43:02 GMT 

 

<?xml version="1.0" ?> 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <S:Body> 

      <ns2:insertLogOccurrenceResponse 

                    xmlns:ns2="http://webservice.logcollector.mas/"> 

         <return>log occurerence was inserted</return> 

      </ns2:insertLogOccurrenceResponse> 

   </S:Body> 

</S:Envelope> 
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je nasazena do aplikačního kontejneru Apache Tomcat. Log Collector implementuje ukládání 

příchozích dat do databáze Oracle 11g. Používá k tomu metodu insertLogOccurrence, která je 

definována v jeho třídě LogDao. Algoritmus nejprve ověří, zdali v tabulce CATEGORY 

existuje patřičný záznam odpovídající atributu category příchozího logu. Pokud ne, je 

vytvořen nový. Příchozí záznamy mohou být jednoznačně identifikovány atributem errorcode. 

Pokud tomu tak je, algoritmus ověří, zdali se v tabulce LOG_ENTRY vyskytuje záznam 

s odpovídajícím ERRORCODE. Pokud ano, zjistí jeho primární klíč. Pokud neexistuje, tak 

vytvoří nový záznam v tabulce LOG_ENTRY a poté zjistí jeho primární klíč. Pokud příchozí 

záznam neobsahuje atribut errocode, mapování LOG_ENTRY probíhá podobně, ale na 

základě atributu matchinglogtext, který je obsažen ve zprávě vždy. V tuto chvíli je již 

zajištěno, že ukládaný záznam má odpovídající typ záznamu v tabulce LOG_ENTRY a může 

být uložen do tabulky LOG_OCCURRENCE s cizím klíčem, který odpovídá primárnímu 

klíči LOG_ENTRY, který zná algoritmus z předchozího kroku. Kompletní vývojový diagram 

algoritmu je v příloze č. 3: Algoritmus ukládaní dat Log Collectoru. Implementace přístupu 

k databázi je vytvořena pomocí Spring JDBC Template. Takto například vypadá část metody 

insertLogOccurrence pro komunikaci s databází: 

if (!errorCode.equals("")) { 

  try { 

      sql = "SELECT ID_LOGENTRY FROM LC_LOG_ENTRY WHERE ERRORCODE = ?"; 

      idLogEntry = jdbcTemplate.queryForInt(sql, new Object[]{errorCode}); 

  } catch (EmptyResultDataAccessException e) { 

      sql = "INSERT INTO LC_LOG_ENTRY (CATEGORY, ERRORCODE,  

            MATCHINGLOGTEXT) VALUES (?,?,?)"; 

      jdbcTemplate.update(sql, new Object[]{category, errorCode, logText}); 

      log.info("New log entry created: category " + category + ",errorcode"  

               + errorCode + ", matchinglogtext " + logText); 

      sql = "SELECT ID_LOGENTRY FROM LC_LOG_ENTRY WHERE ERRORCODE = ?"; 

      idLogEntry = jdbcTemplate.queryForInt(sql, new Object[]{errorCode}); 

  } 

} else { 

  try { 

      sql = "SELECT ID_LOGENTRY FROM LC_LOG_ENTRY WHERE MATCHINGLOGTEXT = ?  

             AND ERRORCODE IS NULL"; 

      idLogEntry = jdbcTemplate.queryForInt(sql, new Object[]{logText}); 

  } catch (EmptyResultDataAccessException e) { 

      sql = "INSERT INTO LC_LOG_ENTRY (CATEGORY, MATCHINGLOGTEXT) VALUES 

             (?,?)"; 

      jdbcTemplate.update(sql, new Object[]{category, logText}); 

      log.info("New log entry created: category " + category + ", 

                matchinglogtext " + logText); 

      sql = "SELECT ID_LOGENTRY FROM LC_LOG_ENTRY WHERE MATCHINGLOGTEXT = ? 

             AND ERRORCODE IS NULL"; 

      idLogEntry = jdbcTemplate.queryForInt(sql, new Object[]{logText}); 

  } 

} 
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4.7 Aplikace Log Viewer 

Tato část systému slouží pro prohlížení záznamů uložených v databázi. Log Viewer je 

implementován jako standardní javovská aplikace, která se k uživateli distribuuje pomocí 

technologie Java Web Start. Log Viewer je kompilován Mavenen a vytvořen pomocí volně 

šiřitelné javovské knihovny Java Database Application Library (JDAL). Tato knihovna si 

klade za cíl pomoci vývojářům snadno a rychle vytvářet GUI databázové aplikace. Knihovna 

pomáhá ošetřovat ty funkcionality, které jsou v kódu nezbytné. Úkoly, které jsou běžné a 

společné pro všechny databázové aplikace jsou řešeny na úrovni zdrojových kódů knihovny. 

Programátor se tak vyhne nutnosti psát opakující se a časté struktury. JDAL je postavena na 

paradigmatu objektově – relačního mapování entit pomocí frameworku Hibernate. JDAL 

rovněž používá Spring Framework pro řešení převážné většiny jeho konstrukcí. Typickým 

příkladem je nastavení databázových zdrojů a prvků uživatelského rozhraní deklarací pomocí 

Dependency Injection a konfigurací ve springovských konfiguračních souborech 

ApplicationContext.xml, které jsou součástí aplikace [17]. 

Architektura aplikace se skládá ze tří vrstev: integrační, servisní a prezentační. 

Aplikace knihovny JDAL při tvorbě Log Vieweru umožňuje důsledné oddělování těchto 

vrstev. Díky tomu je velice snadné změnit například způsob prezentace dat ze swingové 

aplikace na aplikaci webovou bez nutnosti zásahu do servisní a integrační vrstvy [17]. 

Integrační vrstva umožňuje přistupovat k datům v databázi na základě Java tříd, které 

modelují data. Každý takový model odpovídá jedné tabulce v relační databázi: 

 

@javax.persistence.Entity 

@Table(name = "lc_log_entry") 

public class LogEntry implements Serializable { 

     private static final long serialVersionUID = 1L; 

    @javax.persistence.GeneratedValue(strategy =  

    javax.persistence.GenerationType.AUTO) 

    @javax.persistence.Id 

    private int id_logentry; 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name="category") 

    private Category category; 

    private String errorcode; 

    private String matchinglogtext; 

    private String matchtype; 

    private String importance; 

 

   (+ getters and setters) 
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Každá proměnná v modelu odpovídá datovému sloupci v dané tabulce. Použité 

anotace pocházejí z balíčku javax.persistence. V rámci integrační vrstvy jsou rovněž ošetřeny 

filtry, které slouží k filtrování záznamů na základě hledaných parametrů. Poslední částí 

integrační vrstvy je ApplicationContext-DAO.xml, ve kterém se definují pomocí 

SessionFactory beany jednotlivých komponent integrační vrstvy aplikace, zdroj dat a 

transakční manažer pro ošetření transakcí. 

Servisní vrstva není příliš rozsáhlá a je především deklarativní. Neobsahuje ani kód 

v jazyce Java. Důvodem je to, že samotná aplikace je příliš jednoduchá na to, aby využila 

funkcionality této vrstvy. Tato vrstva by byla využita u složitějších databázových aplikací, 

zvláště u takových, kde business logika je zaměřena na samotný doménový model. Log 

Viewer používá tuto vrstvu pouze pro rozlišení transakcí metody persistentní služby [17].  

Prezentační vrstva Log Vieweru je vytvořena kombinací technologie Swing a JDAL. 

Vytváření pohledů, které umožňují upravovat data, jejich filtrování a ovládací prvky 

uživatelského rozhraní poskytuje JDAL ve svých abstraktních třídách a rozhraních. Úkolem 

vývojáře je tyto třídy překrýt s použitím svého konkrétního datového modelu. JDAL definuje 

rovněž velké množství předpřipravených metod pro práci s daty. Základním rozhraním je zde 

View, které zajišťuje základní operace pro vytváření pohledů nad modelem. Mezi jeho 

nejdůležitější metody patří tyto [17]: 

 T getModel() – vrátí model asociovaný s pohledem, 

 String getName() – vrátí název pohledu, 

 setModel(T model) – nastaví model, 

 refresh() – aktualizuje pohled z modelu, 

 update() – aktualizuje model z pohledu, 

 getPanel()– získá JComponent kontejner, 

 validateView() – provede validaci modelu, 

 clear() – vyčistí data z formuláře na implicitní hodnotu. 

 

Ukázka uživatelského rozhraní Log Vieweru je k nalezení v příloze č. 4: Grafické 

uživatelské rozhraní Log Vieweru. Ukázka kódu prezentační vrstvy aplikace je v příloze č. 5: 

Ukázka implementace prezentační vrstvy Log Vieweru. 
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4.8 Logback systému 

Každý rozsáhlejší program nebo systém (a především při práci s databází) by měl 

umožňovat vlastní logování činností uvnitř programu. Logovací záznamy pak slouží vývojáři 

jako první záchrana, když potřebuje doladit špatně fungující funkcionality již nasazeného 

systému. Na základě logů lze vyčíst na jakém místě programu, v jakých metodách a vůbec na 

jaké úrovni vznikaly konkrétní chyby. V průběhu vývoje může nastat situace, kdy například 

systém validně neuloží data přicházející z mapperu do databáze. V případě že se tak stane, 

musí být v logu dohledatelné příčiny, které tuto situaci vysvětlí. Z tohoto důvodu si Log 

Collector stejně jako Log Viewer vytvářejí vlastní logovací záznamy, které mapují veškeré 

činnosti uvnitř programu.  

Funkcionalita logování je implementována použitím open-source technologií Log4j a 

The Simple Logging Facade for Java (SLF4J). Log4j je vyvíjen pod záštitou Apache Software 

Foundation a proto je velice dobře kompatibilní pro použití v rámci aplikačního kontejneru 

Apache Tomcat. Log4j nabízí hned několik způsobů implementace vytváření logů v aplikaci. 

V projektu použitý způsob počítá s vytvořením konfiguračního XML souboru v rámci 

aplikace. Tento soubor konfiguruje nastavení Log4j. Nastavuje se zde například způsob, 

jakým mají být logy vytvářeny. Mezi základní způsoby patří výpis přes příkazový řádek, 

výpis po síti nebo ukládání do textového souboru na lokální disk. Možností je celá řada. Log 

Collector například ukládá své logy do textového souboru na disk. Jakmile tento soubor 

dosáhne velikosti 20 MB je automaticky archivován. Jakmile existuje více než 5 takových 

archivů, je po vytvoření nového archivu nejstarší z nich smazán. Toto vše lze nastavit 

v konfiguračním souboru, stejně jako co, kde, jak a s jakou přesností se má logovat. Ukázka 

konfiguračního souboru je v příloze č. 6: Konfigurační soubor Logback.xml. 

Ve třídě nebo metodě kde chceme logovat, vytvoříme a inicializujeme objekt loggeru 

následovně: 

 

Ve vlastním kódu se potom logy vytvářejí voláním metod loggeru například takto: 

 

public static org.slf4j.Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(RecordLogOccurence.class); 

log.info("Log occurrence succesfully inserted into database“); 
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4.9 Provozování a další rozvoj projektu 

Systém pro správu log souborů bude nejprve nasazen ve zkušebním provozu. Log 

Collector běží v kontejneru Apache Tomcat na serveru s operačním systémem Linux a 

umožňuje příjem logovacích dat z appenderu mapperu. Pro potřeby testovacího provozu je 

tento appender nakonfigurován zatím jen na několika instancích mapperu v rámci České 

republiky. Log Collector již nyní úspěšně ukládá příchozí záznamy do databáze, která rovněž 

běží na dedikovaném linuxovém serveru. V průběhu zkušebního provozu budou dořešeny 

možné problémy s vlastní implementací systému. Rovněž se předpokládá, že s užíváním 

systému vzniknou další požadavky na nové funkcionality.  

Jedním z těchto požadavků je navrhnout novou funkcionalitu, která umožní spojování 

podobných záznamů v databázi. Uvažujme tyto atributy logtext ze dvou rozdílných logů: 

 Newton map RG74141.1W_01_101105_112404.xml has not been created, 

 

 Newton map RG69688.18X_39_100829_015031.xml has not been created. 

 

V podstatě se jedná o podobnou chybu, která v mapperu nastala. V současné 

funkcionalitě Log Collectoru budou v databázi uloženy jako dvě odlišné chyby (pokud Log 

Collector neobdrží s příchozími logy shodný errorcode, který by je identifikoval jako stejnou 

chybu). Bylo by vhodné, aby v aplikaci Log Viewer byla definována funkce, která umožní 

sdružování podobných záznamů. Předběžný návrh této funkce je následující: Uživatel označí 

záznamy, které chce sdružit a potvrdí tlačítkem. Log Viewer pomocí regulárních výrazů 

vyhodnotí, která část řetězce logtext je u vybraných záznamů shodná a tuto hodnotu uloží 

k danému záznamu v tabulce LOG_ENTRY do datového sloupce MATCHINGLOGTEXT. 

Samozřejmě všechny vybrané záznamy v tabulce LOG_ENTRY sloučí do jediného záznamu. 

Do atributu MATCHTYPE potom přidá informaci o tom, že daný záznam je sdružovaný.  

Současně bude třeba v LogCollectoru implementovat, aby při vytváření nových 

záznamů v tabulce LOG_OCCURRENCE přihlížel i k existenci sdružených záznamů a nové 

záznamy, které odpovídají svým atributem logtext datovému sloupci MATCHINGLOGTEXT 

s regulárním výrazem, automaticky mapoval k těmto sdruženým záznamům i v případě 

neúplné shody. Pokud se LOG_OCCURRENCE nenamapuje na žádný existující záznam, 

vytvoří se nový LOG_ENTRY s atributem MATCHTYPE = none. 
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V souvislosti s těmito změnami by bylo dále v aplikaci LogViewer vhodné 

implementovat funkcionalitu (pravděpodobně formou triggeru), která bude automaticky 

sledovat změnu atributu MATCHINGLOGTEXT v tabulce LOGENTRY. Jakmile bude 

zjištěna změna u některého záznamu, tato funkcionalita automaticky projde celou tabulku 

LOGENTRY a vyhledá další možné záznamy, které odpovídají novému výrazu 

MATCHINGLOGTEXT a sama je přidruží k patřičnému záznamu.  

Celá zmíněná funkcionalita přemapovávání položek je zatím ve vývoji. Jelikož se 

nejedná o zcela triviální funkcionalitu, podrobnosti samotného algoritmu ještě nejsou přesně 

navrženy. Všechny tyto aspekty budou muset být důkladně promyšleny, navrženy a 

experimentálně testovány. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo vyvinout systém pro správu log souborů na platformě Java 

takovým způsobem, aby byl uplatnitelný ve výrobním procesu při měření křemíkových desek. 

Kromě samotného vývoje bylo cílem práce také přiblížit použité technologie a programovací 

přístupy. Oba cíle byly splněny. Vyvinutý systém v současnosti nabízí uživatelům značné 

výhody oproti původnímu řešení. Jedná se totiž o centralizovaný databázový systém, který 

umožňuje vytvářet globální pohledy a statistiky nad daty, které byly dříve uloženy pouze 

lokálně na stovkách instancí strojů po celém světě. Z tohoto důvody chyběly souvislosti o 

globálně se vyskytujících problémech, které by mohly být užitečné v rámci procesního 

rozhodování. 

Kapitola Popis technologií použitých při vývoji aplikace klade důraz především na 

použití frameworku Spring při programování v jazyce Java. Právě osvojení tohoto odlišného 

programovacího přístupu mi činilo v průběhu vývoje aplikace největší problémy. Jedná se o 

složitou technologii, která nutí programátora začít přemýšlet novým způsobem, zvláště při 

deklarování beanů. Část kapitoly je také věnována popisu rozhraní JDBC a možnostem, 

jakým může jazyk Java přistupovat k databázi. Ostatní technologie jako Apache Tomcat nebo 

Web Services jsou vzhledem k rozsahu práce přiblíženy pouze krátce. 

Kapitola Analýza současného stavu se zabývá popisem společnosti především 

s důrazem na výrobní proces, pro který je vyvinutý systém určen. Rovněž zde byly nastíněny 

výhody, které nové řešení přinese oproti stávajícímu. 

V kapitole Návrh řešení a jeho implementace byla vysvětlena architektura celého 

systému a byly přiblíženy přístupy, které byly použity při jeho vývoji. Důraz byl kladen 

především na datovou strukturu a databázovou základnu systému, dále na implementaci 

webových služeb a jednotlivých komponent systému. Rovněž byl zmíněn způsob testování, 

vnitřního logování aplikace a nastíněn další předpokládaný vývoj systému. 

Vyvinutím systému a zpracováním této bakalářské práce má spolupráce se společností 

ON Semiconductor nekončí, právě naopak. V průběhu další stáže budu systém dále rozvíjet a 

dolaďovat již hotové funkcionality.  
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Příloha č. 1: WSDL webové služby Log Collectoru 

<definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

     xmlns:tns="http://webservice.logcollector.mas/"  

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

 targetNamespace="http://webservice.logcollector.mas/"  

       name="RecordLogOccurence"> 

 

<types/> 

 

<message name="sayHello"/> 

 

<message name="sayHelloResponse"> 

<part name="return" type="xsd:string"/> 

</message> 

 

<message name="insertLogOccurrence"> 

<part name="timestamp" type="xsd:string"/> 

<part name="category" type="xsd:string"/> 

<part name="logText" type="xsd:string"/> 

<part name="machineName" type="xsd:string"/> 

<part name="locationFab" type="xsd:string"/> 

<part name="prober" type="xsd:string"/> 

<part name="tester" type="xsd:string"/> 

<part name="mapperVersion" type="xsd:string"/> 

<part name="callsite" type="xsd:string"/> 

<part name="errorCode" type="xsd:string"/> 

<part name="stackTrace" type="xsd:string"/> 

</message> 

 

<message name="insertLogOccurrenceResponse"> 

<part name="return" type="xsd:string"/> 

</message> 

 

<portType name="RecordLogOccurence"> 

<operation name="sayHello"> 

<input message="tns:sayHello"/> 

<output message="tns:sayHelloResponse"/> 

</operation> 

<operation name="insertLogOccurrence" parameterOrder="timestamp 

category logText 

    machineName locationFab prober tester mapperVersion 

callsite   

    errorCode stackTrace"> 

<input message="tns:insertLogOccurrence"/> 

<output message="tns:insertLogOccurrenceResponse"/> 

</operation> 

</portType> 

 

<binding name="RecordLogOccurencePortBinding" 

type="tns:RecordLogOccurence"> 

<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

style="rpc"/> 

<operation name="sayHello"> 

<soap:operation soapAction=""/> 

<input> 

<soap:body use="literal" namespace="http:// 

webservice.logcollector.mas/"/> 

</input> 
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<output> 

<soap:body use="literal" namespace="http:// 

webservice.logcollector.mas/"/> 

</output> 

</operation> 

 

 

 

<operation name="insertLogOccurrence"> 

<soap:operation soapAction=""/> 

<input> 

<soap:body use="literal" namespace="http:// 

webservice.logcollector.mas/"/> 

</input> 

<output> 

<soap:body use="literal" namespace="http:// 

webservice.logcollector.mas/"/> 

</output> 

</operation> 

 

</binding> 

 

<service name="RecordLogOccurence"> 

<port name="RecordLogOccurencePort"     

 binding="tns:RecordLogOccurencePortBinding"> 

<soap:address location="http://localhost:8084"/> 

</port> 

</service> 

 

</definitions>
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Příloha č. 2: Grafické uživatelské rozhraní aplikace soapUI
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Příloha č. 3: Algoritmus ukládaní dat Log Collectoru  

errorCode 

!= null

Načtení 

atributů logu

Má errorCode 

záznam v 

LOG_ENTRY?

Shoduje se logText s 

některým záznamem v 

tabulce LOG_ENTRY?

+-

Zjištení 

ID_LOGENTRY

nového záznamu

START

END

+-

Vytvoření 

nového 

záznamu v 

LOG_ENTRY

Zjištění 

ID_LOGENTRY 

tohoto záznamu

Má category 

záznam v tabulce 

CATEGORY?

Vytvoření nového 

záznamu v 

CATEGORY

- +

Zjištení 

ID_LOGENTRY

nového záznamu

Vytvoření 

nového 

záznamu v 

LOG_ENTRY

Zjištění 

ID_LOGENTRY 

tohoto záznamu

- +

Vytvoření nového 

záznamu v 

LOG_OCCURRENCE
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Příloha č. 4: Grafické uživatelské rozhraní Log Vieweru 
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Příloha č. 5: Ukázka implementace prezentační vrstvy Log Vieweru 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" 

       xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" 

       xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" 

  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans  

  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd  

  http://www.springframework.org/schema/context 

       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd  

  http://www.springframework.org/schema/tx 

  http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd 

       http://www.springframework.org/schema/aop    

       http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/util                                            

  http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-2.5.xsd"  

       default-init-method="init" 

       default-lazy-init="true"> 

 

  

<!--  Binder Factory that map classes to binders --> 

<bean id="binderFactory class="info.joseluismartin.gui.bind.BinderFactory"> 

<property name="binders"> 

         <map key-type="java.lang.Class" value-type="java.lang.Class"> 

<entry key="javax.swing.JComboBox"  

                value="info.joseluismartin.gui.bind.ComboBinder"/> 

<entry key="javax.swing.text.JTextComponent"                             

    value="info.joseluismartin.gui.bind.TextComponentBinder"/> 

            <entry key="org.freixas.jcalendar.JCalendarCombo"                               

                value="info.joseluismartin.gui.bind.JCalendarComboBinder"/> 

            <entry key="info.joseluismartin.gui.Selector"   

                value="info.joseluismartin.gui.bind.SelectorBinder"/> 

            <entry key="javax.swing.JLabel"  

                value="info.joseluismartin.gui.bind.LabelBinder"/> 

            <entry key="info.joseluismartin.gui.View"      

                value="info.joseluismartin.gui.bind.ViewBinder"/> 

          </map> 

      </property> 

</bean>  

  

<bean id="guiFactory"Class=" 

info.joseluismartin.gui.ApPlicationContextGuiFactory"/> 

  

<!-- Abstract bean definition for Views --> 

    <bean id="view" abstract="true"> 

        <property name="binderFactory" ref="binderFactory"/> 

        <property name="messageSource" ref="messageSource"/> 

    </bean> 

     

<!-- Abstract bean definition for TableEditors --> 

    <bean id="tableEditor" abstract="true" parent="view"> 

        <property name="addIcon" value="/images/table/22x22/add.png"/> 

        <property name="saveIcon" value="/images/table/22x22/save.png"/> 

        <property name="removeIcon"value="/images/table/22x22/remove.png"/> 

    </bean>    
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<bean name="tablePanel" abstract="true"> 

   <property name="actions"> 

      <list value-type="java.awt.Action"> 

      <bean class="info.joseluismartin.gui.table.SelectAllAction"/> 

      <bean class="info.joseluismartin.gui.table.DeselectAllAction"/> 

      <bean class="info.joseluismartin.gui.table.HideShowFilterAction"/> 

      <bean class="info.joseluismartin.gui.table.ApplyFilterAction"/> 

      <bean class="info.joseluismartin.gui.table.ClearFilterAction"/> 

      </list> 

   </property> 

</bean> 

  

<bean id="paginatorView" class="info.joseluismartin.gui.PaginatorView" 

scope="prototype"> 

       <property name="firstIcon" value="images/table/22x22/go-first.png"/> 

       <property name="lastIcon"  value="images/table/22x22/go-last.png"/> 

       <property name="nextIcon"  value="images/table/22x22/go-next.png"/> 

       <property name="previousIcon" value="images/table/22x22/go- 

         previous.png"/> 

       <property name="pageSizes" value="10,20,30,40,50,100,All"/> 

</bean> 

        

<!-- from here starts my views --> 

     

<bean id="listPanel" class="info.joseluismartin.gui.ListPane" >  

     <property name="panels" > 

         <list value-type="info.joseluismartin.gui.PanelHolder"> 

               <bean class="info.joseluismartin.gui.JComponentPanelHolder"> 

                    <property name="name" value= "Log Entry"/> 

                    <property name="component" ref="logentryTablePanel"/> 

               </bean> 

               <bean class="info.joseluismartin.gui.JComponentPanelHolder"> 

                    <property name="name" value= "Log Occurrence"/> 

                    <property name="component" 

                              ref="logoccurrenceTablePanel"/> 

               </bean> 

               <bean class="info.joseluismartin.gui.ViewPanelHolder"> 

                    <property name="view" ref="categoryEditor"/> 

               </bean>                    

          </list>    

     </property> 

</bean> 

     

     

<!-- category --> 

<bean id="categoryEditor" class="info.joseluismartin.gui.TableEditor"  

  parent="tableEditor"> 

         <constructor-arg value="mas.logviewer.model.Category"/> 

         <property name="name" value="Category"/> 

         <property name="tableModel" ref="categoryTableModel"/> 

         <property name="service" ref="categoryService"/> 

</bean> 

     

<bean id="categoryTableModel" 

class="info.joseluismartin.gui.ListTableModel"> 

        <property name="modelClass" value="mas.logviewer.model.Category"/> 

        <property name="columns"> 

            <list value-type="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="category"/> 

                    <property name="displayName" value="category"/> 
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                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

            </list> 

        </property> 

        <property name="usingChecks" value="false"/> 

    </bean> 

     

     

<!-- logoccurrence -->   

<bean id="filterViewLogOccurrence" 

class="mas.logviewer.ui.LogOccurrenceFilterView" parent="view"> 

        <property name="categoryService" ref="categoryService"/> 

</bean> 

     

<bean id="logoccurrenceTablePanel" 

class="info.joseluismartin.gui.table.TablePanel" parent="tablePanel"> 

        <property name="table" ref="logoccurrenceTable"/> 

        <property name="filterView" ref="filterViewLogOccurrence"/> 

        <property name="guiFactory" ref="guiFactory"/> 

        <property name="persistentService" ref="logoccurrenceService"/> 

</bean> 

     

<bean id="logoccurrenceTable" 

class="info.joseluismartin.gui.PageableTable"> 

        <property name="dataSource" ref="logoccurrenceService"/> 

        <property name="tableModel" ref="logoccurrenceTableModel"/> 

        <property name="paginatorView" ref="paginatorView"/> 

</bean> 

          

<bean id="logoccurrenceTableModel" 

class="info.joseluismartin.gui.ListTableModel"> 

        <property name="modelClass" 

value="mas.logviewer.model.LogOccurrence"/> 

        <property name="columns"> 

            <list value-type="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="timestamp"/> 

                    <property name="displayName" value="Timestamp"/> 

                    <property name="editable" value="false"/>                     

                </bean>  

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="logentry"/> 

                    <property name="displayName" value="Category"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="fulllogtext"/> 

                    <property name="displayName" value="Log Text"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="machinename"/> 

                    <property name="displayName" value="Machine Name"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="locationfab"/> 

                    <property name="displayName" value="Location"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 
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                    <property name="name" value="stacktrace"/> 

                    <property name="displayName" value="Stacktrace"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="tester"/> 

                    <property name="displayName" value="Tester"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                 

 

 

    <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="prober"/> 

                    <property name="displayName" value="Prober"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="callsite"/> 

                    <property name="displayName" value="Callsite"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="mapperversion"/> 

                    <property name="displayName" value="Mapper Version"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean>              

            </list> 

        </property> 

        <property name="usingChecks" value="false"/> 

    </bean>  

     

<!-- logentry --> 

<bean id="logentryTablePanel" 

class="info.joseluismartin.gui.table.TablePanel"  

     parent="tablePanel"> 

        <property name="table" ref="logentryTable"/> 

        <property name="filterView" ref="filterView"/> 

        <property name="guiFactory" ref="guiFactory"/> 

        <property name="persistentService" ref="logentryService"/> 

</bean> 

     

<bean id="logentryTable" class="info.joseluismartin.gui.PageableTable"> 

        <property name="dataSource" ref="logentryService"/> 

        <property name="tableModel" ref="logentryTableModel"/> 

        <property name="paginatorView" ref="paginatorView"/> 

</bean> 

   

<bean id="filterView" class="mas.logviewer.ui.LogEntryFilterView" 

parent="view"> 

        <property name="categoryService" ref="categoryService"/> 

</bean> 

     

<bean id="logentryTableModel" 

class="info.joseluismartin.gui.ListTableModel"> 

        <property name="modelClass" value="mas.logviewer.model.LogEntry"/> 

        <property name="columns"> 

            <list value-type="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition">   

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="category"/> 

                    <property name="displayName" value="Category"/> 
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                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="errorcode"/> 

                    <property name="displayName" value="Errorcode"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="matchinglogtext"/> 

                    <property name="displayName" value="Matching Log"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="matchtype"/> 

                    <property name="displayName" value="Matchtype"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

                <bean class="info.joseluismartin.gui.ColumnDefinition"> 

                    <property name="name" value="importance"/> 

                    <property name="displayName" value="Importance"/> 

                    <property name="editable" value="false"/> 

                </bean> 

            </list> 

        </property> 

        <property name="usingChecks" value="false"/>    

    </bean> 

 

</beans>
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Příloha č. 6: Konfigurační soubor Logback.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<configuration> 

 

<!-- App appender --> 

<appender name="FILE" class="ch.qos.log.core.roll.RollingFileAppender"> 

        <File>LogCollector.log</File> 

        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling. 

         FixedWindowRollingPolicy"> 

         <FileNamePattern>LogCollector.log.%i.zip</FileNamePattern> 

         <MinIndex>1</MinIndex> 

            <MaxIndex>10</MaxIndex> 

        </rollingPolicy>   

        <triggeringPolicy 

            class="ch.qo.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy"> 

            <MaxFileSize>20MB</MaxFileSize> 

        </triggeringPolicy> 

        <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout"> 

            <Pattern> 

   %d{dd-MM-yyyy HH:mm:ss.SSS} 

   [%thread] %-5level %logger{36} -%msg%n 

</Pattern> 

        </layout> 

</appender> 

 

<!-- Spring appender --> 

<appender name="SPRING_FILE" 

        class="ch.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> 

        <File>Springframework.log</File> 

        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling. 

            FixedWindowRollingPolicy"> 

            <FileNamePattern>Springframework.log.%i.zip</FileNamePattern> 

            <MinIndex>1</MinIndex> 

            <MaxIndex>10</MaxIndex> 

        </rollingPolicy> 

        <triggeringPolicy class="ch.logback.core.rolling. 

            SizeBasedTriggeringPolicy"> 

            <MaxFileSize>20MB</MaxFileSize> 

        </triggeringPolicy> 

        <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout"> 

            <Pattern> 

%d{dd-MM-yyyy HH:mm:ss.SSS}  

[%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n 

</Pattern> 

        </layout> 

    </appender> 

    <logger name="mas.logcollector"> 

        <level value="INFO" /> 

        <appender-ref ref="FILE" /> 

    </logger> 

    <logger name="org.springframework"> 

        <level value="DEBUG" /> 

        <appender-ref ref="SPRING_FILE" /> 

    </logger>    

    

</configuration> 
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Příloha č. 7: Přiložené CD 

Přiložené CD obsahuje: 

 elektronickou verzi bakalářské práce, 

 zdrojové kódy aplikací Log Collector a Log Viewer včetně všech revizí v HG Mercurial, 

 zkompilované zdrojové kódy s lokálním nastavením, 

 skripty pro vytvoření Oracle 11g databáze pro aplikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


