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Abstrakt 

Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie vizualizačnej, monitorovacej aplikácie 

pre mobilné zariadenia, ktorá by mala monitorovať procesy v administratívnej budove, 

konkrétne budova VŠB FEI. Táto aplikácia by mala byť nezávislá na platforme. Na jej 

implementáciu bude použitý javascriptový framework Sencha Touch a wraper PhoneGap 

a bude optimalizovaná pre zariadenia so systémom Android. Aplikácia si bude vyžadovať 

implementovanie aplikačného servera, ktorý bude komunikovať s dátovým serverom a 

aplikáciou. Ďalej popísanie metód získavania informácií z nameraných dát v 

technologických procesoch tzv. dataminig. A detailné popísanie robustného 

vizualizačného systému implementovaného na FEI, názov tohto systému je PI od firmy 

OSIsoft. Z dátového úložného priestoru tohto systému, bude dáta získavať aj vytvorená 

aplikácia cez REST klient PI Web API. Cieľ prace je realizovaný postupným 

zapracovávaním do témy. Aplikáciu by sa mala využívať pre potreby VŠB a jej 

zamestnancov. Takže na výstupe tejto diplomovej práce je funkčná hybridná aplikácia 

nezávislá na platforme, optimalizovaná pre zariadenia Android a webová aplikácia pre 

web prehliadače, ktorá umožňuje monitorovanie dostupných dát na budove FEI VŠB. 
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Abstract 

The main goal of this thesis is the creation of visualization monitoring application 

for mobile devices, which should monitor processes in an administrative building, 

specifically VŠB FEI building. The application should be platform independent. 

Javascript framework – Sencha Touch and wrapper PhoneGap was used for implementing 

and it was optimized for Android devices. The application will require the 

implementation of application server, which will communicate with the data server and 

the application. Also the inscription of methods for gathering information from measured 

data in technological processes called datamining and detailed inscription of a robust 

visualization system implemented in FEI. The system is called PI by OSIsoft. The data 

from the data space of this system will be gathered by an application created via REST 

client PI Web API as well. The goal is realized by gradual incorporation into the thesis. 

The application should be used for the needs of VŠB and its employees. The output of 

this diploma thesis is a working hybrid platform independent application, optimized for 

Android devices and a web application for browsers, which allows the monitoring of 

available data in the FEI VŠB building. 
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Úvod 

Inteligentné resp. automatizované systémy budov zohrávajú v dnešných 

moderných sofistikovaných budovách zásadnú úlohu. Monitorovacie a automatické 

riadiace systémy sú dôležité pre dosiahnutie požadovanej úrovne správania sa budovy. 

Rastúce nároky na bezpečnosť, komfort a hospodárnosť budov sú zárukou toho, že odbor 

automatizácie budov bude napredovať a nasadzovanie takýchto systémov bude v 

budúcnosti nevyhnutnosťou. Z tohto dôvodu som sa rozhodol venovať sa práve tejto 

problematike. 

A rozhodol som sa aj preto, lebo ma zaujíma problematika vývoja tvorby 

web/mobilných aplikácií. A zatiaľ som sa nestretol s využitím javascriptovej aplikácie , 

ktorá by bola využitá na vizualizáciu procesov v administratívnej budove.  

Javascript sa v dnešnej dobe pri rozvoji webových prehliadačov a hybridných 

aplikácii dostáva čoraz viac do popredia a stáva sa z neho veľmi silný jazyk v ktorom sa 

vyvíjajú webové aplikácie.  
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1 Popis inteligentnej budovy a automatizované 

podsystémy systémy budov 

1.1 Inteligentná budova  

Pojem "inteligentná budova" sa prvýkrát objavil v USA na prelome 80. a 90. rokov 

minulého storočia, vyjadroval budovu s nadštandardným komfortom. Nadštandardným 

komfortom bolo myslené predovšetkým pohodlie užívateľa budovy.  V nasledujúcich 

rokoch sa k pohodliu pridali ďalšie dôležité rysy inteligentnej budovy. V dnešnej dobe sa 

kladie hlavný dôraz v inteligentných budovách na pohodlie, bezpečnosť, ekonomiku a 

ekológiu. Po celom svete sa zrodila celá rada definícií pojmu "inteligentná budova", viac 

či menej odlišných podľa toho, na čo kládol ich autor hlavný dôraz. Obsah pojmu 

"inteligentná budova" možno výstižným spôsobom popísať v nasledujúcej formulácií: 

Inteligentné budovy sú objekty s integrovaným manažmentom, tj. so zjednotenými 

systémami riadenia (technika prostredia, komunikácie, energetika), zabezpečenie 

(kontrola prístupu, požiarna ochrana, bezpečnostný systém) a správy budovy (plánovanie, 

prenájom ,leasing ,inventár). Optimalizáciou týchto zložiek a vzájomných väzieb medzi 

nimi je zabezpečené produktívne a nákladovo efektívne prostredie . Inteligentná budova 

pomáha vlastníkovi, správcovi aj užívateľovi realizovať ich vlastné ciele v oblasti 

nákladov, komfortu prostredia, bezpečnosti, dlhodobej flexibility a predajnosti. 

Inteligentná budova uspokojuje súčasné potreby vlastníka a nájomcu budovy a môže byť 

jednoducho prispôsobená ich rastúcim nárokom v budúcnosti, umožňuje úspory 

obstarávacích aj prevádzkových nákladov. Inteligentná budova, to je koncepcia prístupu 

k riešeniu. Kým jednotlivé výrobky a technológie bývajú rýchlo prekonané modernejšími, 

koncepcia vychádzajúca z trvalých potrieb užívateľov aj vlastníkov zostáva. Na realizácii 

"inteligentnej budovy" sa preto musí v tomto duchu podieľať všetci účastníci, investor, 

architekt, inžinieri projekčného tímu, prípadne aj budúci užívateľ, a to už od samého 

začiatku projektu.[4] 

 

 

1.2 Automatizované podsystémy systémy budov 

Dôležitým faktorom inteligentných budov je prepojenosť a integrácia 

jednotlivých podsystémov, ktoré spolu navzájom komunikujú. Jednotlivé podsystémy 

musia byť vzájomne previazané. Mali by zdieľať informácie medzi jednotlivými 

systémami riadenia, zabezpečenia a správy objektu. Jednotlivé systémy musia byť 

prepojené obojsmernou dátovou komunikáciou a na základe informácií získaných v 

niektorom zo systémov v budovách, prostredníctvom integrácie priamo vyvolať 
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zodpovedajúce akcie v systéme. Napríklad pri požiarnom poplachu vyhodnotenom 

systémom EPS sa spustia požiarne ventilácie, vypne sa ostatná vzduchotechnika, osvetlia 

sa iba evakuačné trasy a odblokujú únikové východy.  

Ovládanie osvetlenia alebo klimatizácie jednotlivých priestorov podľa stavu ich 

obsadenosti, ktorý je vyhodnotený prístupovým systémom ACS alebo iným systémom na 

kontrolu počtu osôb v miestnosti. Na základe informácií zo systému EZS pri narušení 

objektu sa prepnúť na kameru systému CCTV ktorá sníma danú oblasť. 

Aj takto môže vyzerať automatizácia podsystémov budovy. Ďalej sa môžu starať 

o kvalitu vzduchu v budove prostredníctvom HVAC systémov a zabezpečovať pohodlné 

prostredie pre obyvateľov zamestnancov budov. V nasledujúcich kapitolách si priblížime 

jednotlivé podsystémy. 

1.2.1 HVAC 

HVAC (Heating, ventilation and air-conditioning) systémy slúžia na riadenie 

teploty, vlhkosti a kvality vzduchu a to nie len v budovách. Toto označenie môže zahŕňať 

systémy od jednoduchých kachlí až po veľmi zložité systémy slúžiace ku kontrole 

prostredia v ponorkách či vesmírnych plavidlách. V literatúre sa uvádza, že počiatky 

HVAC systémov siahajú do polovice 19.storočia, kedy bol patentovaný stroj na výrobu 

ľadu. V dnešnej dobe tieto systémy obsahujú systémy na vykurovanie, chladiace systémy, 

systémy na čistenie vzduchu (napr. od prachu), systémy na úpravu vlhkosti vzduchu 

a vetracie systémy, ktoré spolu spolupracujú. Práve spoluprácou týchto systémov, je 

možné dosiahnuť požadovaných výsledkov so značnou úsporou energie. Dodajme, že 

hoci v tejto oblasti sa dosiahol významný pokrok, stále sú otvorené možnosti k ďalšiemu 

výskumu. Teraz je úsilie sústredené najmä na zabezpečenie vnútornej kvality vzduchu (z 

dôvodu napr. nárastu počtu osôb s dýchacími ťažkosťami, alergií alebo nedostačujúcej 

kvalite ovzdušia v priemysle), obmedzenie emisií skleníkových plynov či na možnosti 

uchovávania energie.[1] 

1.2.2 Systém EZS 

Účelom EZS je zvýšiť zabezpečenie strážených objektov. Pre zvýšenie jeho 

účinnosti by malo byť EZS doplnené vhodnými mechanickými zabezpečovacími 

zariadeniami a dodržiavaním schválených postupov. Toto platí predovšetkým pre EZS 

vyššieho stupňa zabezpečenia. Elektrický zabezpečovací systém je súbor kontaktov, 

detektorov, senzorov, tiesňových hlásičov, vyhodnocovacích ústrední, prostriedkov 

poplachovej signalizácie, prenosových zariadení a ovládacích zariadení tvoriacich jeden 

celok, ktorý detekuje narušenie objektu a následne potom, na určenom mieste, signalizuje 

(optickú alebo akustickú) informáciu o narušení stráženého objektu alebo priestoru.[2] 

Systém EZS by mal obsahovať nasledujúce komponenty: 

• Ústredňu 

• Jeden alebo viac snímačov 
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• Jeden alebo viac signalizačných zariadení, prípadne poplachových 

prenosových systémov 

• Jeden alebo viac napájacích zariadení 

• Ovládanie 

1.2.3 Systém CCTV 

V minulosti sa o kamerových systémoch CCTV hovorilo skôr v súvislosti 

s priemyselnými aplikáciami, preto sú niekedy označované ako priemyselné kamery 

alebo systémy priemyselné televízie. V súčasnosti sa používajú v podstate všade, 

v priemysle na monitorovanie procesov, v administratívnych budovách a podobne. 

Skratka CCTV je odvodená z anglického "Closed Circuit Television", čo v preklade 

znamená "uzavretý televízny okruh". Uzavretý preto, že videosignál je prenášaný len v 

určitom priestore, napríklad v areáli firmy. Kamerové systémy slúžia na monitorovanie 

priestoru. Ich primárnym účelom nie je signalizácia (aj keď niektoré systémy môžu 

nahrádzať snímače pohybu), ale hlavne na zaznamenanie udalosti a jej spätné 

vyhodnotenie.[3]  

Medzi základné prvky systému patria: 

• Kamery 

• Objektívy 

• Monitory 

• Kamerové prepínače 

• Záznamové zariadenia  

1.2.4 Systém ACS 

 Prístupový systém je typicky určený na zabezpečenie ochrany osôb a majetku. 

Základnou myšlienkou je kontrola pohybu materiálu a osôb cez určené kontrolné 

stanovištia – zvyčajne k tomu slúžia rôzne elektronicky ovládané dverové systémy. Jedná 

sa obvykle o turnikety, závory a brány. Ich kontrola môže byť posilnená biometrickou 

identifikáciou. Integráciou prístupových systémov s inými bezpečnostnými systémami 

môžeme získať mnoho výhod.[2]  

• Evakuácia v prípade požiarneho poplachu bude jednoduchšie, ak budeme 

poznať počet osôb v budove. 

• Monitorovanie vstupov do budovy a obmedzenie prístupu nepovolaných osôb. 

Pre nepovolanú osobu je oveľa ťažšie sa dostať do priestoru, ktorý je 

obsluhovaný systémom ACS. Záleží však na režime vstupu, ktorý je 

nastavený. Nepovolaná osoba sa do stráženého priestoru zvyčajne dostane tak, 

že jej niekto oprávnených (či už vedome, alebo nevedome) pustí dovnútra. 

• Môžeme prepojiť prístupový systém s dochádzkou a pomocou vhodného 

softvéru automatizovať kontrolu dochádzky. 
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1.2.5 Systém EPS  

 Elektrická požiarna signalizácia je súbor technických zariadení, ktorá slúži na to, 

aby detekovala požiar, a to už pri jeho vzniku a aby rýchlo privolala na miesto vzniku 

požiaru osobu, ktorá je schopná vznikajúci požiar sama zlikvidovať alebo privolať ďalšiu 

pomoc. EPS tvorí základná súčasť systémov požiarno-bezpečnostného zariadenia, 

pretože vo väčšine prípadov prevyšuje ostatné zabezpečovacie systémy, ako z hľadiska 

hodnôt chráneného majetku, tak aj jej základnú úlohu - ochranu života a zdravia osôb. 

Okrem uvedených vlastností môže ešte ovládať automatické protipožiarne zariadenie, 

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ), dymové klapky, elektrické zámky na núdzových 

východoch a podobne.[2] 

Systém EPS by mal pozostávať z: 

• Ústredňa EPS 

• Požiarne hlásiče 

• Požiarne poplachové zariadenia 

• Zariadenie pre prenos požiarneho poplachu 

1.3 Energetický manažment 

Zdanlivo je regulácia spotreby energie problémom rýdzo ekonomickým a 

organizačným. Určité úspory možno skutočne dosiahnuť vhodnou organizáciou práce a 

časovým rozvrhom aktivít pracovísk a doby prevádzky energeticky náročných 

spotrebičov. K efektívnemu riešeniu tejto problematiky je však potrebná technická 

podpora integrovaného riadiaceho systému budovy. 

K dôležitým funkciám riadiaceho systému budovy patrí monitorovanie hodnoty 

technického maxima, zmluvne dohodnutého s dodávateľom elektrickej energie. Systém 

zabezpečuje dodržiavanie tejto hodnoty. Regulačné algoritmy umožňujú odpínanie 

záťažou nielen podľa okamžitej hodnoty, ale tiež podľa jej trendu, tj. podľa očakávanej 

spotreby na konci štvrťhodiny. Je nutné si uvedomiť, že táto regulácia neprináša 

absolútnu úsporu elektrickej energie, krátkodobo odpojené spotrebiče odoberú väčšinou 

potrebnú energiu neskôr, ale úsporu na platbách pri nižšom dohodnutom technickom 

maxime odberu. 

Vždy však nemožno energetický management budovy zaviesť. Medzi tieto 

budovy patria administratívnej budovy alebo priemyselné budovy, v ktorých je nutné 

uprednostniť technológiu pred prípadnou úsporou na platbách za spotrebu elektrickej 

energie.[5] 
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1.4 Podsystémy na VŠB FEI 

Schému jednotlivých systémov na budove FEI VŠB a komunikáciu si môžeme 

pozrieť na Obrázok 1. Obrázok sa v plnej veľkosti nachádza aj v prílohách na CD. Je aj 

vo forme xml súboru, ktorý môžeme podľa potreby editovať na stránke : 

https://www.draw.io/ 

 

Obrázok 1: Schéma BMS na VŠB FEI 
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2 Vizualizácia a vizualizačné systémy  

2.1 Pojem vizualizácia 

 Najviac informácií človek získava vizuálnym kontaktom s okolitým svetom. 

Pomocou vizuálnych vnemov si vytvára vlastné mentálne modely sveta, vlastnosti a 

vzťahy. Nie všetko je úplne, alebo aspoň čiastočne viditeľné. Zvlášť  technologické alebo 

výrobné procesy, preto je potreba tieto procesy zviditeľňovať, alebo  vizualizovať. 

Vizualizácia je všeobecne použitie technologických, technických, programových alebo 

komunikačných prostriedkov pre zviditeľnenie definovaných objektov. S vizualizáciou 

sa môžeme stretnúť v mnohých oblastiach. V technológii a výrobných procesoch - 

operátor, supervisor, dispečer, manažér. V automatizácii návrhu dizajnu výrobku,                     

v geografických informačných systémoch,  grafické a vedecké vizualizácie alebo aj u 

strojového videnia či virtuálnej reality. V priemyselnej automatizácii používanej v 

informačnom a riadiacom systéme (IRS). Je vhodné rozlišovať definície priemyselné a 

procesné vizualizácie. Priemyselná vizualizácia je použitie teoretických, technických, 

programových a komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku pre 

zviditeľňovanie definovaných (abstraktných alebo reálnych) objektov v 

automatizovaných častiach IRS. Procesná vizualizácia je použitie teoretických, 

technických, programových a komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku pre 

zviditeľňovanie definovaných (abstraktných alebo reálnych) objektov týkajúcich sa 

technologického alebo výrobného procesu. Pri procesnej vizualizácii sa však nejedná len 

o obyčajné grafické zobrazenie objektov, ale o činnosti ako sú napríklad definovanie, 

získanie a spracovanie. Grafická stránka objektov je užívateľským rozhraním medzi 

technologickým alebo výrobným procesom (strojom), procesným riadiacim systémom a 

človekom (užívateľom). [6] 

 

 

2.2 Vizualizačné systémy 

Dnešné modely priemyselných riadiacich systémov sú hlavne hierarchické  

môžeme ich nazvať aj pyramídové s prvkami, ktoré sú zamerané na fyzickú a logickú 

distribúciu.  

 

 CIM (Computer Integrated Manufacturing) - Výroba integrovaná pomocou 

počítačov, jej cieľom je tvorba technológií pre automatizované výroby 

využívajúce vo všetkých krokoch počítačovú podporu.  

 SCADA / HMI (Supervisory Control And Data Acquisition / Human - Machine 

interface) - Supervízne riadenie a zber dát / rozhranie človek-stroj. Ide o grafické 

operátorské rozhranie medzi človekom a výrobným procesom umožňujúce 
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dohľad, riadenie a zber dát z daného riadeného procesu. MES (Manufacturing 

Execution Systems) - Výrobné informačné systémy umožňujú detailné sledovanie 

celej výroby. Cieľom je sprístupniť vedeniu podniku skutočné                                 

údaje výrobe potrebné pre výrobné a riadiace účely.  

 ERP / MRP (Enterprise Resource Planning / Manufacturing Resource Planning) - 

Podnikové plánovanie prostriedkov / Výrobné plánovanie prostriedkov. Sú to 

integrované informačné systémy zabezpečujúce organizačné plánovanie, riadenie 

a  kontrolu výrobného procesu od naplánovania výrobnej zákazky cez vlastnú 

výrobu až po odbyt s prihliadnutím na termíny a kapacitné možnosti výroby.  

 

 

Práve systémy označované skratkou SCADA / HMI, známe ako vizualizačné 

systémy, slúžia ako rozhranie medzi vyššími úrovňami podnikových informačných 

systémov a medzi vlastnou prevádzkou. Vizualizačný systém nie je prekladom skratky 

SCADA / HMI, ale používa sa v zhodnom význame. Ako vizualizačný systém je 

označovaný programový produkt, ktorý je používaný univerzálne ako nástroj, s ktorým 

je možné vytvoriť špecializovanú aplikáciu, ktorá zviditeľňuje stav a deje v konkrétnom 

riadenom objekte, umožňuje jeho ručné ovládanie a zadávanie parametrov a realizuje 

mnoho ďalších funkcií, napr. dlhodobé monitorovanie a dokumentovanie vývoja procesu 

(je užitočný na preukazovanie objemu produkcie, jej kvality, spotreby energie a surovín, 

na určenie príčiny alebo vinníka prípadných problémov, strát a havárií alebo, k riešeniu 

technickej diagnostiky). Vďaka veľkému rozšíreniu osobných počítačov sa na trhu 

objavuje rad systémov, ktoré slúžia na rýchle a flexibilné vytvorenie vizualizačných 

meracích alebo riadiacich aplikácií, takýmto nástrojom je napríklad OSIsoft Pi 

integrovaný na novej FEI budove VŠB, ktorému je venovaná samostatná kapitola. Týmto 

spôsobom je možné vytvoriť riadiaci počítač s obyčajného počítača vybaveného 

príslušným adaptérom (I/O kartou), komunikujúcim s technologickým zariadením. [7] 
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3 Metódy pre získavanie informácií z nameraných dát 

3.1 Data Mining a KDD 

3.1.1 Data Mining 

Data Mining je proces výberu, prehľadávanie a modelovanie vo veľkých 

objemoch dát, slúžiaci k odhaleniu skôr neznámych vzťahov medzi dátami za účelom 

získania obchodnej výhody. Dolovania dát je hľadaním skrytých súvislostí, procesom 

výberu, prehľadávanie a modelovanie vo veľkých objemoch dát. Slúži na odhalenie 

predtým neznámych vzťahov medzi dátami.[22] 

3.1.2 Definícia KDD  

Knowledge Discovery In Databases (KDD) je proces netriviálneho objavovania 

implicitných, dopredu neznámych a potencionálne použiteľných znalostí v dátach.[22] 

3.1.3 Vlastnosti  

Oba pojmy teda viac menej znamenajú to isté, pri KDD je považovaná ako 

dôležitá aj samotná príprava dát. Dolovanie dát je úzko spojené s pojmom dátový sklad. 

Na dolovanie je dôležitá kvalita vstupných dát. Dátové sklady zvyčajne obsahujú dáta, 

ktoré sú už v určitej miere predspracované a očistené od chýb. Pri analýze pomocou 

dolovania dát často nie je dopredu známe, či sa získajú použiteľné výsledky. Takisto 

interpretácia získaných výsledkov je považovaná za najnáročnejšiu fázu dobývania 

znalostí.[22] 

3.1.4 Metódy dolovania dát 

Dnes používanými metódami dolovania dát sú napríklad: 

• regresnej metódy (lineárna regresná analýza, nelineárne regresná 

analýza, neurónové siete) 

• klasifikácie (diskriminačné analýza, logistická regresná analýza, 

rozhodovacie stromy, neurónové siete), 

• segmentácia - zhlukovaniu (zhluková analýza, genetické algoritmy, 

neurónové zhlukovaniu - Kohonenovy mapy) 

• analýza vzťahov (asociačné algoritmus pre odvodzovanie pravidiel 

typu "if X  then Y") 

• predikcie v časových radoch (boxová-Jenkinsonova metóda, 

neurónové siete, autoregresní modely, ARIMA) 

• detekcia odchýlok 
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3.1.5 Popis vybraných metód 

3.1.5.1 Rozhodovacie stromy 

 

Spôsob reprezentovanie znalostí v podobe rozhodovacích stromov je dobre známy 

z veľa oblastí. Ukážeme len najrôznejších "kľúčov k určovaniu" rôznych živočíchov 

alebo rastlín známych z biológie. Indukcia rozhodovacích stromov patrí k najznámejším 

algoritmom z oblasti symbolických metód strojového učenia. Pri tvorbe rozhodovacieho 

stromu sa postupuje metódou "rozdeľuj a panuj" (divide and concquer). Dáta sa postupne 

rozdeľujú na menšie a menšie podmnožiny tak, aby v týchto podmnožinách prevládali 

príklady jednej triedy. [22] 

3.1.5.2 Neurónové siete 

Umelé neurónové siete vychádzajú z analógie s ľudským mozgom. Podobne ako 

mozog sú tvorené množstvom navzájom prepojených elementov; neurónov. V umelých 

neurónových sieťach je neurón chápaný ako bunka, ktorá prijíma podnety od iných 

neurónov, ktoré sú k nej pripojené "na vstupe". Ak súhrnný účinok týchto vstupných 

podnetov prekročí určitú hranicu, neurón sa aktivuje a sám začne svojim výstupom 

pôsobiť na ďalšie neuróny (obr. 5). Prvé modely neurónov a neurónových sietí sa skúmali 

v rámci umelej inteligencie už v 50. rokoch. Dôležitá (z hľadiska dataminingu  informácií 

) je schopnosť týchto modelov učiť sa z príkladov. Na rozdiel od rozhodovacích stromov 

kde sú nájdené vedomosti zrozumiteľné používateľovi, v neurónovej sieti sú vedomosti 

"rozprestreté" v podobe váh jednotlivých väzieb medzi neurónmi. Neurónová sieť sa 

vlastne správa ako čierna skrinka; nie je príliš jasné, čo sa vo vnútri deje.[17] 

 

 

3.1.5.3 Štatistické metódy 

Štatistika ponúka celý rad teoreticky dobre preskúmaných a rokmi praxe 

overených metód pre analýzu dát. Pre oblasť dobývanie znalostí z databáz majú význam 

(či už priamo ako používané metódy alebo nepriamo ako zdroj inšpirácie)[22]: 

 

 kontingenčnej tabuľky - pre zisťovanie vzťahu medzi dvoma 

kategorickými veličinami, 

 regresná analýza - pre zisťovanie funkčnej závislosti jednej numerickej 

(plynulé) veličiny na iných numerických veličinách, 

 diskriminačné analýza - pre odlíšenie príkladov (pozorovanie) patriacich 

do rôznych tried, 

 zhluková analýza - pre nájdenie skupín (zhlukov) navzájom si podobných 

príkladov. 
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4 OSIsoft PI systém 

OSIsoft PI System (ďalej PI) je v podstate rada softvérových programov, 

vyvíjaných od roku 1980 americkou firmou OSIsoft, LLC. Osobitné programy alebo 

skupiny programov môžu existovať aj samostatne a v ďalších kapitolách sú podrobnejšie 

popísané tie  najvýznamnejšie z nich. Označenie PI je obecne  synonymum pre konkrétnu 

časť systému PI ako napríklad PI AF, PI Server, PI Clients a podobne. 

PI je v podstate priemyselný štandard v infraštruktúre podnikov a inteligentných 

budov pre správu dát a udalostí v reálnom čase. Tento systém umožňuje ľahšie 

vyhľadávanie, ukladanie, distribúciu, analýzu a vizualizáciu dát z rozmanitých dátových 

zdrojov ako sú (databázové systémy, SCADA systémy, manuálne vstupy,  aplikačný 

softvér, akčné členy, snímače atď. ). 

4.1 Popis PI a jeho súčasti 

Predpoklad pre chod systému, sú zdroje dát, ktoré máme v úmysle sledovať a 

zaznamenávať ich činnosť respektíve nečinnosť. Pod zdrojom dát, si môžeme predstaviť 

prakticky čokoľvek, od textového súboru až po databázu. PI môže byť zjednodušene 

rozdelený a popísaný na nasledujúce vrstvy: dátová časť, serverová časť a klientska časť 

Architektúra PI System je znázornená na Obrázok 2. 

 

     

Obrázok 2: Architektúra PI 
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4.1.1 Dátová časť 

 Predstavuje fyzickú konekciu dátových zdrojov s kontrolným systémom 

(SCADA, PLC, DDC, senzory, kontrolery atď.) alebo priamo s PI Serverom v prípade 

manuálnych vstupov, databázových systémov alebo historických relačných dátových 

skladov. Táto oblasť riadi dátové zdroje a často dôležité firemné dáta a preto PI ponúka 

hneď niekoľko možností zabezpečenia prístupu. Medzi týmito dátovými zdrojmi a PI 

Serverom prebieha dátová komunikácia, ale nie priamo, komunikujú cez PI Interfaces,  

ďalej prebieha zber a ukladanie dát.  

 

PI portfólio ponúka dva rozdielne spôsoby: 

 Interfaces, tzv. rozhrania, sú softvérové aplikácie, medzi dátovými 

zdrojmi a PI Serverom, ktoré bežia na operačných systémoch ako 

Windows alebo špecifické verzie UNIXU (podľa použitej knižnice). 

Systém, kde sú rozhrania implementované sa nazýva uzol rozhrania alebo 

interface node. Dáta sú posielané z dátových zdrojov cez rozhrania na PI 

Server. Väčšina rozhraní dokáže posielať dáta späť do dátových zdrojov. 

Získané dáta z dátových zdrojov za pomoci rozhraní sa ukladajú na strane 

servera v PI Data Archive, majú širokú škálu možností nastavenia, 

rozšírený súbor základných a rozhraniam jedinečných funkcií. Preto je 

samotná konfigurácia a správa náročnejšia. Každé zariadenie má vlastné 

rozhranie súvisiace s rozdielnym formátom dát. PI podporuje cez 400 

rôznych rozhraní. 

 Connectors, tzv. konektory sú podobné ako rozhrania. Majú ale menšie 

možnosti nastavenie a sú tým jednoduchšie na inštaláciu a správu, ďalej 

zvyšujú výkon. To je dosiahnuté automatickým modelovaním dát v PI 

Asset Framework rovnako ako ukladaním do PI Data Archive. 

4.1.2 PI Server  

Je to robustný softvérový nástroj, ktorý spracúva preložené dáta, ktoré mu poskytli 

PI Interfaces. Tieto dáta sa dostanú na server v podobe udalostí (PI Events), ktoré sú 

zložené z časového odtlačku, hodnoty a iných atribútov. PI Server ukladá dáta  do PI Data 

Archive alebo ich posiela na základe požiadania svojim klientskym službám. Forma a 

spôsob uloženia sa môže pre bežného používateľa javiť ako nepohodlná a časovo náročná, 

obzvlášť pri rozsiahlych databázach. Na tento podnet bola pridaná k PI Data Archive 

rozširujúca databáza PI Asset Framework. PI Server môžeme zjednodušene rozdeliť na 

dve hlavné časti: 

PI Data Archive získava, ukladá a zasiela klientským službám dáta v reálnom 

čase plus komunikuje s rozhraniami. Je základom a podstatou celého PI.  Práve táto časť, 

vie efektívne spracúvať dáta časového radu, tzv. time-series data, ktoré preslávili systém 

a firmu OSIsoft. V minulosti bol s týmito dátami problém, pretože špecifikáciou týchto 
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dát je, že ich objem veľmi rýchlo narastá. A veľký objem dát znamenal aj veľké nároky 

na databázové systémy.  

Dáta sú značené automaticky unikátnym atribútom, PI Point alebo len point, sú 

reprezentované týmito dátovými typmi Int16, Int32, Float32, Float64, String, Digital 

(stavové hodnoty) nebo BLOB. Najčastejšie sa však používa hodnota Float32. Ďalej 

Používateľ musí zvoliť názov Tag atribútu, typu char[1024], ktorý je unikátny a 

jednoznačne ho určuje. Takto spracované a komprimované dáta sú ľahko a hlavne rýchlo 

spracovateľné pre PI klientov. 

PI Asset Framework (PI AF) je silný nástroj, ktorý umožňuje efektívnu 

hierarchickú organizáciu dát, modelovanie dát na základe assetov, integráciu, spresnenie, 

distribúciu, bližšiu analýzu dát a ich zasadenie do kontextu. Asset reprezentuje v 

priemyselnom manažmente, fyzický objekt, ktorý je časťou nejakého zariadenia, 

napríklad: rekuperácia, čerpadlo alebo zariadenie, ktoré meria a zaznamenáva množstvo 

tlaku, plynu alebo veľkosť teploty. 

Kompletná hierarchia a modely PI AF pozostávajú z grúp elementov so 

špecifickými vzťahmi, tzv. referenciami (rodič-dieťa, kompozícia, prípadne si používateľ 

môže zadefinovať vlastné podľa potreby). Element je v podstate synonymum pre asset, 

tzv. objekt, ktorý je schopný ukázať množstvo atribútov alebo vlastností ako sú napríklad: 

 názov zariadenia,  

 tlak,  

 teplota, 

 hustota,  

 matematické výpočty 

 PI Point 

 

K týmto jednotlivým atribútom môžeme pričleniť charakteristické metrické 

sústavy, ktoré PI AF automaticky konvertuje podľa potreby. 

4.2 PI Klienti  

Sú softvérové aplikácie, s ktorými pracujú koncoví užívatelia a ktoré prezentujú 

dáta v user-friendly prostredí so zaujímavou grafikou. Môžu spolupracovať  s Microsoft 

Office nástrojmi ako je Microsoft Offcie a s biznis systémami ako sú SAP, IBM 

COGNOS, SAS a Microsoft. Jedná sa o desktopové a webové aplikácie. 

Desktopové aplikácie : 

 PI DataLink, 

 PI ProcessBook, 

 PI Data Access  

Webové aplikácie:  

 PI WebParts,  

 PI ActiveView, 
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 PI Coresight.  

Schéma konkrétneho nasadenia systému je znázornená na Obrázok 3. Dátovým 

zdrojom sú hodnoty teplôt jednotlivých senzorov v novej FEI na VŠB, tieto hodnoty sa 

ukladajú do databázy odkiaľ si ich PI ukladá pomocou PI rozhrania RDBMSPI na PI 

server. Tieto dáta sú ďalej reprezentované vo vyššie uvedených aplikáciách, ktoré sú 

nainštalované na klientskom počítači a ten komunikuje s PI serverom. Aplikácie, ktoré sa 

pripájajú k PI využívajú knižnice PI SDK, PI API alebo ich kombináciu. PI SDK 

(Software Development Kit)  a PI API (Application Programming Intergace) sú 

dynamicky spojené knižnice pomocou ktorých aplikácie komunikujú so serverom. 

Knižnice sú nainštalované na počítač ako súčasť inštalačného procesu PI SDK. PI SDK 

používajú klientske aplikácie od verzie 3 a viac. Obecne ľubovoľný softvér s grafickým 

rozhraním využíva PI SDK. Väčšia časť rozhraní je založená na PI API ale niektoré môžu 

byť založené na kombinácií oboch knižníc. 

 

    

4.2.1 PI DataLink 

Vytvára priame spojenie medzi systémom PI a Microsoft Excel. Užívateľ môže 

zobrazovať dáta v reálnom čase, ale aj historické údaje priamo v Microsoft Excel, kde sa 

dajú údaje spracovať v komplexných analýzach plne využívajúc Microsoft Excel. PI 

DataLink teda plní úlohy, ako výpisy hodnôt s ich časovými známkami, reporting, 

modelovanie, analýzy, agregacřné funkcie časových úsekov (hodinové priemery) a 

Obrázok 3: Schéma nasadenia PI na novej FEI 
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proces plánovania. PI DataLink je kľúčovou súčasťou OSIsoft RtPortal inteligentných 

klientov. 

Podporuje : 

 PI Asset Framework (AF) 

 PI Event Frames 

Pomocou PI DataLinku je možné meniť atribúty jednotlivých tagov a aj pridávať 

displeje z ProcessBooku, je to veľmi silný nástroj nie len na vizualizáciu, ale aj na zmeny 

v tagoch a podobne. Nástroj pre zmenu tagov sa nazýva PI Tag Configurator, je to veľmi 

užitočný doplnok PI DataLinku, ktorý sa používa na vytváranie nových a úpravu 

existujúcich Tagov priamo v Microsoft Excel. Tento nástroj je súčasťou inštalačného 

balíka PI System Management Tools. Ak inštalácia prebehne v poriadku, tak sa v hornom 

menu programu Microsoft Excel zobrazí záložka ADD-INS, pod ktorou je PI-SMT. V 

prípade, že sa tak nestane je nutné skontrolovať verziu programu Microsoft Excel. 

Doplnok PI Tag Configurator podporuje iba 32-bitové verzie Excelu. Je nutné 

nainštalovať Microsoft Excel v 32-bitovej verzií alebo použiť alternatívny nástroj PI 

Builder, ktorý podporuje aj 64-bitové verzie Excelu a má všetky funkcie a nástroje ako 

PI Tag Configurator.[8] 

  Verzie Microsoft Excel, ktoré podporujú PI DataLink :  

  Microsoft Excel 2013 (64-bit) * 

  Microsoft Excel 2013 (32-bit) 

  Microsoft Excel 2010 (64-bit) * 

  Microsoft Excel 2010 (32-bit) 

  Microsoft Excel 2007 SP3 

 

4.2.2 PI ProcessBook 

PI ProcessBook umožňuje užívateľom okamžitý prístup a vizualizáciu dát            v 

reálnom ale aj v minulom čase pomocou interaktívnych grafických displejov. Dáta možno 

zobraziť v:  

 trendoch,  

 dynamických symboloch,  

 tabuľkách,  

 číselných hodnotách atď.  

Veľkou výhodou je aj príjemná, vektorová grafika, s ktorou si môže každý 

užívateľ vytvoriť kvalitné, profesionálne vyzerajúce vizualizácie, ako môžeme vidieť na 

obrázku č. . Tieto vizualizácie, respektíve displeje je možné postupne meniť a 

prispôsobovať novým podmienkam a potrebám užívateľov. Dáta na displejoch sú 

                                                 
* Nie sú podporované všetky funkcie v 64-bitových verziách Microsoft Excel. 

   Najvýznamnejšie funkcie, ktoré nie sú podporované PI DataLiknk (Legacy) a kontrola trendov. 

 

. 
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zobrazované dynamicky, real time čo znamená, že máme k dispozícií stále aktuálne dáta 

s ktorými môžeme pracovať. 

Displeje možné ľahko upraviť pomocou menu, panelov nástrojov bez potreby 

špecializovaných konzultantov. Vytvorené displeje je možné zdieľať s inými 

používateľmi aplikácie, alebo ich uloženie a znovu načítanie v prípade potreby. 

Ak chceme zdieľať displeje naprieč zemeguľou cez rôzne časové pásma, tak 

systém je schopný preformátovať jednotky a nastaviť správny čas jednotlivých údajov v 

danom časovom pásme. Takže každý užívateľ vidí dátum, čas a čísla v ich miestnom 

formáte a časovej zóne. 

V PI ProcessBooku sa nachádzajú takzvané alarmy, sú to v podstate kritické 

hodnoty, na ktoré nás systém upozorní ak nejaká hodnota presiahne povolený limit. Tieto 

alarmy môžeme preskúmať hneď alebo spätne, keďže sa ukladajú na server. Alarmy sú 

tvorené hodnotami, ktoré sa vypočítavajú za pomoci SQC, ktoré bude podrobnejšie 

vysvetlené v kapitole 4.3.1. 

PI ProcessBook najpodstatnejšia je integrácia s PI AF, vďaka tejto integrácii je 

možné vytvárať jeden model pre rôzne zariadenia, miesta, rozdelenie a odvetvie. Model 

slúži k dynamickej analýze napríklad celého podniku a všetky dáta možno ľahko 

aktualizovať. [10] 

4.2.2.1 Vytvorené displeje FEI 

Bolo vytvorených celkovo šesť processbook displejov, ktoré sú zamerané na MaR 

systémy novej budovy FEI VŠB. Tieto displeje som sám navrhol po konzultácií so 

správcom týchto systémov.  

Displeje sú :  

 VZT 1 poslucháreň EC3 

 VZT 2 poslucháreň EC2 

 VZT 3 poslucháreň EC1 

 VZT 4 depozitár 

 VZT 5 dekan 

 Strojovňa chladenia 

 Tepelné čerpadlá 

  

V súčasnosti je na novej FEI možné monitorovať vizualizačným systémom PI 

System týchto sedem systémov je to 91 senzorov teplota, tlak, otáčky a podobne. V 

budúcnosti sa plánuje rozšírenie na monitorovanie všetkých senzorov. Ukážky týchto 

displejov sú uvedené v prílohách 1.Príloha až 7.Príloha. Plnohodnotné displeje je možné 

zobraziť na PC so systémom PI System, ktorý ma prístup k požadovaným dátam. Displeje 

sú súčasťou CD prílohy. 
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4.2.3 PI Coresight 

PI Coresight je webová aplikácia a teda v podstate tenký klient, ktorý funguje vo 

webovom prehliadači umožňuje nám vytvorenie trendov, monitorov a analyzovanie 

informácií o procese. PI Coresight umožňuje: 

 Vyhľadávanie a vizualizovanie time-series alebo iných dát PI System, 

 vytvorené vizualizácie môžeme ukladať a podľa potreby znovu zobraziť pre 

ďalšie analýzy, 

 Drag-and-drop, aby opätovne výsledky vyhľadávania alebo komponenty v 

nových displejov. 

 zobrazenie PI ProcessBook displeja, 

 zdieľajte displeja s ostatnými užívateľmi, ktorí majú prístup k PI Coresight. [12] 

4.2.3.1 PI Coresight workspace 

Je to hlavná pracovná plocha aplikácie. Na tejto ploche sa nachádzajú ovládacie 

prvky, dátové zdroje, ktoré jednoduchým drag-drop môžeme zobraziť na pracovnej 

ploche, vytvorené trendy môžeme podľa potreby upravovať či už zdrojom dát, alebo 

prispôsobením veľkosti na pracovnej ploche. Ukážka pracovnej plochy s popisom 

jednotlivých častí viď.[12] 

Symboly sú kontajnerové objekty, ktoré umožňujú vizualizovať dáta na displeji. 

V závislosti na typ symbolu, je možné pridať viac dátových položiek k symbolu. Symbol 

sa vytvorí, že ho pretiahneme na plochu z panela vyhľadávania. Symboloch sa môžu 

zobrazovať dynamické, teda aktuálne, ale aj statické dáta. Po pridaní na displej, sa 

symboly môžu ľubovoľne usporiadať po ploche podľa potreby užívateľa. Symboly si 

môžeme odložiť do košíka, kde sa uložia a sú k dispozícii pre prípadné použitie. Pre 

použitie sú k dispozícií nasledujúce typy symbolov:  

 Trend zobrazuje vývoj  na hodnôt z jedného alebo viacerých dátových položiek, 

ako stopy v trende. 

 Tabuľka zobrazuje podrobné informácie a SPARKLINE trendy pre viac 

dátových položiek. 

 Hodnot zobrazuje hodnotu jednej položky. 

 Gauge zobrazuje rozmedzie trvania procesu.  

Povolené dátové položky jednotlivých symbolov viď. Obrázok 4: Tabuľka s 

povoleý´mi dátovými hodnotami symbolov  

 

 

Obrázok 4: Tabuľka s povoleý´mi dátovými hodnotami symbolov 
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Košík umožňuje ukladať jednotlivé symboly z displeja a znova ich zobraziť 

poprípade ich komponenty v iných symboloch alebo displejoch. Symboly v košíku môžu 

byť použité vo vašej vlastnej pracovnej  ploche. Môžete si v ňom uložiť odkazy na celé 

zobrazenia displejov vo. Košík je umiestnený v ľavom dolnom paneli pracovnej plochy. 

Uvádza symboly a ich zodpovedajúcu ikonu ak ich rozbalíte zobrazia sa vám ich časti: 

dátové položky, čas začiatku a čas ukončenia. Položky uložené do košíka pretrvávajú v 

košíku aj po zmene displeja alebo vypnutí počítača. Položky sa nedajú pridávať priamo z 

výsledkov vyhľadávania. Najskôr ich musíme pridať na aktuálne zobrazenie a z neho 

drag-drop do košíka. Takto môžeme do košíka pridať akýkoľvek  symbol alebo odkaz. 

Po pridaní košík oddeľuje prvky symbolom a umožňuje vložiť tieto komponenty do iných 

symbolov. [12] 

Vyhľadávací panel aby sa dáta zobrazili v podobe symbolov sa musia najskôr 

vyhľadať. PI Coresight umožňuje vyhľadávať v systéme zdroje bez nutnosti poznať 

názov, kategóriu, alebo typ údajov,  ktoré sa majú zobraziť. Použite PI Coresight vyhľadá 

vstupné dáta zo všetkých PI systémov, ktoré má k dispozícií, databáza PI AF. Výsledky 

vyhľadávania sú zobrazené v jednom zozname výsledkov. Prechádzaním kurzorom myši 

po jednotlivých položkách zoznamu sa zobrazuje popisok, tento popisok odkazuje, či sa 

jedná priamo o PI Point z PI Data Archive alebo o Atribút určitého elementu v PI AF 

Databáze. Daný atribút potom môže mať referenciu na PI Point. [12] 

Obrázok 5: Popis pracovneuj plochy PI Coresight [12]. 
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Architektúra nasadenia PI Coresight je znázornená viď. Obrázok 6. 

 

 

 

4.3 PI Analysis 

Táto medzivrstva medzi serverovou a klientskou časťou má na starosti analytické 

výpočty. Agregačné a štatistické výpočty nad dátami uloženými na PI servery sú ukladané 

opäť na PI server pod samostatnými Tagmi. Je to vrstva, ktorá má za úlohu zefektívňovať 

procesy v podniku. Táto vrstva sa skladá z viacerých nástrojov : 

 PI SQC, 

 PI BATCH, 

 PI MCN, 

 PI ACE, 

 PI RtReports. 

V nasledujúcich kapitolách budú jednotlivé nástroje popísane podrobnejšie 

popísané.  

 

Obrázok 6: Obrázok architektúry nasadenia PI 

Coresight [13] 
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4.3.1 PI  SQC 

Statistical Quality Control je integrovaný v PI ProcessBook, ktorý načítava dáta z 

PI archívov, databáz ODBC a vykonáva štatistické výpočty a z nich určuje chovanie dát.  

Podstatou SQC je to, že všetky hodnoty v procese kolíšu. Toto kolísanie môže byť 

prirodzené, alebo neprirodzené. Prirodzené výkyvy hodnôt sú vo všeobecnosti malé, 

zatiaľ čo neprirodzené výkyvy sú väčšie a zrejme tieto výkyvy spôsobuje nejaká 

vonkajšia príčina. Práve SQC nám pomáha odhaľovať takéto neprirodzené výkyvy         a 

odlišuje ich od prirodzených. Takýto identifikovaný výkyv v procese je možné 

analyzovať a ak je  nevyhovujúci a negatívne vplýva na proces, tak následne na to 

podniknúť kroky na jeho odstránenie a tým dokážeme daný proces zefektívniť. Aby sa na 

takéto výkyvy prišlo je treba zistiť, ako sa daný proces chová za normálnych okolností. 

Sériami meraní parametrov procesu môžeme získať dáta, ktoré ale nebudú 

navzájom identické, ak sa však na tieto dáta aplikujú štatistické metódy, tak sa z toho 

stanový základ, zvyčajne sa nazýva kontrolný limit, pomocou týchto údajov, sa zistí čo 

predstavujú "dobré pracovné podmienky." Z týchto štatisticky odvodených kontrolných 

medzí sa načrtne prirodzené správanie procesu, a umožní rozlišovanie medzi náhodnými 

výkyvmi a normálnym chodom procesu. Kontrolná limita môže byť definovaná 

konkrétnym číslom (stredovej osi +/- 3 štandardnej odchýlky), alebo  pokiaľ ide o vzorové 

testy (4 po sebe idúce body vyššie ako 1,5 smerodajnej odchýlky od stredovej čiary na tej 

istej strane stredovej osi). Primárnym spôsobom hodnotenia procesu je regulačný 

diagram.[11] 

4.3.1.1 Integrácia v PI ProcessBook 

PI SQC je zobrazený ako ikona na paneli nástrojov v PI ProcessBook. Ak chcete 

pridať SQC graf ako objekt do displeja PI ProcessBooku postupujeme v nasledujúcich 

krokoch : 

1. V režime vytvoriť kliknite na ikonu SQC a ťahaním po pracovnej ploche 

pridáme objekt. Zobrazí sa dialógové okno Chart Definition PI SQC. 

2. Konfigurácia nastavení grafu, ak sú nastavenia kompletné nasleduje 

kliknite na tlačidlo OK. 

3. Návrat do pracovného režimu. 
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PI SQC graf funguje ako ostatné dynamické symboly PI ProcessBook displeja. 

Tak si môžeme zobraziť aj dáta použité na vytvorenie SQC grafu vo forme tabuľky, stačí 

kliknúť na daný SQC graf a vybrať možnosť detaily. Je možnosť vytvárať poznámky pre 

jednotlivé hodnoty udalostí. Znázornenie SQC grafu je Obrázok 7. 

 

 

4.3.2 RT Reports  

Systém, ktorý vytvára a spravuje elektronické správy z PI System a ďalších 

zdrojových dát. Umožňuje vytvárať správy založené na real-time ale aj historických dát, 

z interných aj externých zdrojov, vrátane relačných a internetových dátových služieb.  

 

 

Obrázok 7: SQC graf 
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4.3.3 PI Manufacturing Control Network (MCN) 

Systém, ktorý je schopný objaviť potencionálne problémy, zníženia výkonu v 

rámci IT infraštruktúry daného procesu výroby. 

4.3.4 PI ACE 

Systém, ktorý umožňuje užívateľom písať, s minimálnym úsilím, jednoduché 

alebo zložité rovnice, ktoré sa môžu opakovane použiť pri podobných dátach. 

Obrázok 8: Ukážka reportu [9] 
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4.4 PI  Web API 

PI web API je nový člen rodiny produktov rozvojových technológií. Je RESTfull 

prístupová vrstva PI systému, ktorý poskytuje cross-platformové programové rozhranie 

pre PI System. REST rozhranie umožňuje multiplatformový rozvoj web, stolné počítače 

a mobilné aplikácie v rôznych programovacích jazykoch. PI Web API umožňuje načítať 

a manipulovať s dátami time-series z PI data archívu, a údaje aktív a rámcových udalosti 

zo servera PI AF. Obsahuje súbor REST služieb a API ktoré sa ďalej vyvíjajú. 

 Je spôsob komunikácie poskytnuté cez web. Je to bežne používaný prostriedok 

na vzájomnú komunikáciu a na komunikáciu s klientmi, pretože dovoľuje spoločnostiam 

komunikovať medzi rôznymi IT infraštruktúrami, v podstate tak vytvára univerzálny 

jazyk na komunikovanie naprieč IT infraštruktúrami.  Medzi najčastejšie využívané 

modely webových služieb sú SOAP a REST.  Nižšie viď obrázok, je typický dátový tok 

žiadostí na webové služby a reakcií na tieto žiadosti. Klient webovej služby v tomto 

prípade posiela požiadavku HTTP s označením GET na 

 URL http://myserver/tasks   na webové služby serveru.  URL označuje 

umiestnenie zdroja kam chce klient pristúpiť. Označenia, ako napríklad GET, POST, 

alebo PUT, označujú akciu, ktorou sa chce klient dotazovať na server. Keď server dostane 

túto žiadosť, ktorú následne spracuje a pošle odpoveď späť klientovi ako XML1 alebo 

JSON2. [14] 

Web API má nasledujúce systémové požiadavky: 

 Windows Server 2008 R2, 2012 alebo 2012R2 (2012 alebo novší) 

 PI dátový archív 3.4.380 alebo novší (2012 alebo novší) 

 PI Asset Server 2.1 alebo vyšší (2012 alebo novší) 

 
Obrázok 9: Komunikácia klient server v PI Web API[14] 

                                                 
1eXtensible Markup Language 
2JavaScript Object Notation  

http://www.webopedia.com/TERM/S/SOAP.html
http://www.webopedia.com/TERM/R/REST.html
http://myserver/tasks
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4.4.1 Popis aktuálne dostupných funkcionalít PI Web API 

Súhrn funkcií, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii vo verzií 2014 R2 vydanie PI 

Web API nájdeme na obrázku č.10 

  10: Súhrn funkcií PI Web API 

 

4.4.2 Architektúra PI Web API 

      Na nasledujúcom obrázku je schéma architektúry typického nasadenia PI Web API.  

Obrázok 11: Architektúra PI Web API[14]  

 

Oblasť Funkcie 
Assets Vytváranie, získanie, aktualizovanie alebo odstránenie 

prvku, atribútu a šablóny 

Dáta Načítanie snapshotu, záznamu, dát pre graf, 

interpretovaných dát, alebo súhrnné údaje z atribútov alebo 

PI point, pridanie novej udalosti 

Search (vyhľadávanie) Rýchle indexované vyhľadávanie PI a AF objektov, ako sú 

elementy, atribúty a PI point. 

Rámcové udalosti Načítať základné súbory alebo vytvárať nové súbory, 

aktualizovať alebo odstrániť atribúty EF 
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4.4.3 Ukážka volaní z webového prehliadača 

Za prvé vyvolanie pomocníka PI Web API help a to tak že do webového 

prehliadača zadáme hostiteľský server a na ňom sa zavolá web API help: 
https://localhost/piwebAPI/help 

V tejto dokumentácií sa nachádzajú všetky dostupne funkcionality Web API. 

Každá položka je v podstate http request, nachádzajú sa tu akcie typu GET, POST a PUT. 

Každá jedna URL vykoná nejakú akciu. Táto URL môže byť konštruovaná pomocou 

unikátneho WebID a pomocou požiadavky napríklad GET. WebID je kódované z 

viacerých kusov informácií, to pomáha pre jeho jednoznačne identifikovanie a teda 

vyhľadanie v databáze. 

V nasledujúcom príklade zostavíme takýto HTTP request :  
https://localhost/piwebAPI/dataservers/s0BLI0-dK5cUmei3ANsYU-

zAUElBRg/points 

 

{     

"WebId":"P0BLI0dK5cUmei3ANsYUzA0gQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzEz"

, 

      "Id": 1234, 

      "Name": "Chlazeni_BT06_06_13", 

      "Links": { 

        "Self": "https://localhost/piwebAPI/points/P0BLI0-

dK5cUmei3ANsYU-zA0gQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzEz", 

        "DataServer": "https://localhost/piwebAPI/dataservers/s0BLI0-

dK5cUmei3ANsYU-zAUElBRg", 

        "Value": "https://localhost/piwebAPI/streams/P0BLI0-

dK5cUmei3ANsYU-zA0gQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzEz/value", 

        "InterpolatedData": 

"https://localhost/piwebAPI/streams/P0BLI0-dK5cUmei3ANsYU-

zA0gQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzEz/interpolated", 

        "RecordedData": "https://localhost/piwebAPI/streams/P0BLI0-

dK5cUmei3ANsYU-zA0gQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzEz/recorded", 

        "PlotData": "https://localhost/piwebAPI/streams/P0BLI0-

dK5cUmei3ANsYU-zA0gQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzEz/plot", 

        "SummaryData": "https://localhost/piwebAPI/streams/P0BLI0-

dK5cUmei3ANsYU-zA0gQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzEz/summary" 

      } 

V tomto requeste sa nachádza unikátne WebID data servera to je ten dlhý názov s 

pomlčkami a to čo je za lomenom je to čo chceme na serveri hľadať, v tomto prípade PI 

Points. Na výstupe je PI Point s názvom Chlazeni_BT06_06_13 ďalej sa tam nachádzajú 

jeho atribúty a URL link na volanie samého seba a na server, na ktorom sa nachádza 

"DataServers", ďalej sa sú tu linky s jednotlivými typmi výpisov, ako sú 

InterpolatedData, RecordedData, PlotData, SummaryData. Podľa potreby je zvolený 

požadovaný typ dát a kliknutím na link pošleme request a následne na to je na výstupe 

JSON v tomto prípadne nasledovný : 
 { 

  "UnitsAbbreviation": "", 

  "Links": {}, 
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  "Items": [ 

    { 

      "Timestamp": "2015-04-23T13:25:15.959137Z", 

      "Value": 20.820509, 

      "Good": true, 

      "Questionable": false, 

      "Substituted": false 

    }, 

    { 

      "Timestamp": "2015-04-23T13:57:36Z", 

      "Value": 20.80845, 

      "Good": true, 

      "Questionable": false, 

      "Substituted": false 

    }, 

    { 

      "Timestamp": "2015-04-23T14:12:36Z", 

      "Value": 20.8496475, 

      "Good": true, 

      "Questionable": false, 

      "Substituted": false 

    }, 

} 

Je to v podstate objekt v ktorom sa nachádzajú jednotlivé hodnoty a ich atribúty s 

ktorými môže klient pracovať a vytvárať vizualizácie 

4.5 Spôsob ukladania dát v PI System 

Aby bolo možné efektívne uložiť a doručiť dáta klientovi na požiadanie, používa 

PI pri organizácií svojich dát tieto časti: PI AF Asset, PI Asset Attributes a PI Point (PI 

Tag).  

 

4.5.1 PI AF Asset  

Digitálne reprezentuje jednotlivé dátové zdroje, v podobe stromovej štruktúry. 

Tieto assety alebo tiež elementy môžu predstavovať napr. celý objekt rozdelený na časti, 

budovy poschodia a miestnosti. Konkrétna ukážka vytvoreného assetu je Obrázok 12. Je 

zobrazený v PI Systém Explorer. Tento asset zobrazuje MaR systém budovy FEI. 
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Obrázok 12: Asset FEI  zobrazený v PI Systém explorery 

 

Dáta z FEI sú rozdelené do na elementy : 

 Strojovňa chladenia 

 Tepelné čerpadlá 

 VZT 1 poslucháreň EC3 

 VZT 2 poslucháreň EC2 

 VZT 3 poslucháreň EC1 

 VZT 4 depozitár 

 VZT 5 dekan 

Sú to child elementy FEI a obsahujú a ich atribúty, sú to v podstate získané a 

zaznamenávané dáta z MaR. Tieto dáta sú reálne zobrazované aj PI Systém Explorer a v 

tomto programe je možné upravovať ich popis, zadávať veličiny a je možné vytvoriť trend 

daného atribútu kliknutím na atribút a vybrať voľbu "Trend". 
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4.5.2 PI Asset Attributes  

Popisujú významné vlastnosti jednotlivých elementov. Napríklad tlak, teploty, 

rozmery miestností alebo výmenníkových nádob, počet otáčok za minútu, či je daný 

senzor alebo prístroj v prevádzke a podobne. Jedná sa o rôzne typy hodnôt, napríklad: 

konštanty, výsledky výpočtov, externé databázové zdroje a PI Points (PI Tags). 

4.5.3 PI Point  

Nazývaný aj  PI Tag, je základnou jednotkou  PI, pomocou ktorého sa ukladajú 

dáta v reálnom čase. Reprezentuje akýkoľvek dátový tok. Môže sa jednať o hodnotu 

dátového zdroja v čase (prietok, objem obsahu nádrže atď.), prípadne o výsledok 

nejakého výpočtu (minimum, priemer alebo formulu definovanú používateľom). 

Referenciou na tieto Pointy je PI Tag ich názov. Tagy reprezentujú dáta v rôznych 

dátových typoch (Digital, Float, Integer, String, Timestamp alebo Blob). Tagy majú 

atribúty, ktoré ich podrobne popisujú a odlišujú od ostatných, napríklad: unikátny názov, 

ID, popis , Time stamp a Point source, ktorý je referenciou na zdroj dát a iné. 
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5 Použité technológie, nástroje a frameworky pri 

vývoji aplikácie 

5.1 Serverová časť 

5.1.1 Spring MVC 

Spring je modulárny J2EE opensource aplikačný framework, ktorý sa tiež 

označuje ako odľahčený (lightweight) kontajner. Prevažne sa používa na vytváranie 

webových aplikácií, ale je možné ho využiť aj pre iné typy. Hlavnou myšlienkou Spring 

je uľahčiť vývoj Java aplikácií. A to hneď v niekoľkých základných bodoch: 

 odstraňovanie tesných väzieb medzi jednotlivými POJO23 objektmi za 

pomoci návrhového vzoru Dependency Injection, 

 správa a konfiguračný manažment business komponentov, 

 odstránenie závislosti na roztrúsených konfiguráciách a prácneho 

dohľadávania ich významu. 

 podpora pre prístup k dátam, buď formou priameho JDBC34 či ORM45 

technológií alebo nástrojov ako Hibernate, 

 možnosť voľby implementácia business vrstvy pre aplikačnú architektúru. 

Štruktúra frameworku Spring pozostáva zo siedmich základných modulov, ktoré 

sú uvedené viď. Obrázok 13. 

Core modul Tento modul je základom celého frameworku a zabezpečuje riadenie 

práce celého kontajnera pomocou Dependency Injection. O životný cyklus jednotlivých 

POJO sa stará implementácia BeanFactory. 

Context modul Context modul zovšeobecňuje prácu s BeanFactory. Zohráva 

úlohu sprostredkovateľa medzi klientskym kódom a BeanFactory. [16] 

 

                                                 
3 Plain Old Java Objects - Old neznamená v tomto prípade starý, ale iba označuje klasickú 

    Java triedu. 
4 Java Database Connectivity 
5 Object-Relation Mapping 
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DAO modul Modul DAO6 poskytuje abstraktnú vrstvu pre prácu s JDBC, ktorá 

odstraňuje potrebu opakujúceho sa kódu. Tiež umožňuje deklaratívne transakcie pre 

všetky POJO. 

ORM modul Poskytuje integračné vrstvy pre ORM (napríklad Hibernate). Pri 

použití ORM môžeme využívať všetky vlastnosti poskytované Springom. 

AOP modul AOP modul pridáva Spring podporu aspektovo orientovaného 

programovania. Ďalej umožňuje oddeľovať časti kódu prelínajúce sa celou aplikáciou do 

takzvaných aspektov. Tieto aspekty je možné následne aplikovať na akýkoľvek POJO. 

AOP sa používa v celom Springu a je jedna z jeho najsilnejších vlastností. 

Web modul Pridáva podporu základných webovo orientovaných vlastností, ako 

sú správa uploadovaných súborov, internacionalizácia alebo práca s cookies. Ďalej tiež 

poskytuje podporu integrácie s webovými frameworkmi. 

Web MVC Poskytuje architektúru MVC pre implementáciu webových aplikácií. 

Opäť umožňuje využiť všetkých vlastností poskytovaných Springom ako napríklad 

validáciu. Spring MVC je časťou jadra Spring frameworku, ktorý je ustálený a schopný 

reagovať na akcie požiadavok-odpoveď v štýle webového frameworku so širokými 

možnosťami a nastaveniami, ktoré sa zameriavajú na webovú vrstvu, ako aplikačné, tak 

aj užívateľské rozhranie. Spring MVC zahŕňa väčšinu rovnakých základných konceptov 

ako ostatné MVC frameworky. Princíp reakcie na požiadavku je znázornený viď.  

Obrázok 14. Prichádzajúce požiadavky vstupujú do frameworku cez Front Controller. 

Tento Controller je Java Servlet, ktorého Spring MVC nazýva DispatcherServlet. 

Nevykonáva žiadnu bussiness logiku, ale iba slúži ako prostredník medzi prichádzajúcimi 

požiadavkami a Java triedami POJO nazývané Controllery, kde sa vykonáva skutočná 

práca. Po vykonaní tejto práce Controller vytvorí model s odpoveďou, ktorý odovzdá 

                                                 
6 Data acess object 

Obrázok 13: Základné Spring [16] 
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DispatcherServletu. Model je ďalej delegovaný na vrstvu View template. Táto vrstva 

vytvorí odpoveď pre klienta pomocou JSP stránok. Odpoveď môže byť tiež vo formáte 

JSON, ktorý je popísaný nižšie. Odpoveď je DispatcherServletem odovzdaná 

klientovi.[16] 

 

5.1.2 Apache Tomcat 

Apache Tomcat je webový server a servlet kontajner. Je vyvíjaný ako open source 

projekt. Je založený na jazyku Java, javových servletoch, JSP Java Server Pages a EJB 

Enterprise JavaBeans. Tomcat vyniká jednoduchosťou, transparentnosťou, malými 

nárokmi hardware. Apache Tomcat sa použije ako kontajner pre testovanie a pre vývoj 

vlastnej aplikácie. V systéme Windows sa Tomcat inštaluje jednoduchým inštalátorom 

do vybranej zložky. Túto zložku budem označovať pri opise ciest ako TOMCAT_HOME. 

Dôležitým údajom je pri inštalácii port, na ktorom bude počúvať, zvyčajne to je port 8080. 

Tomcat sám je Java aplikácia, potrebuje teda k svojmu chodu Java Virtual Machine 

(JVM). Beží vo Windows ako služba na pozadí a pre jeho správu slúži Tomcat Monitor. 

Ten umožňuje Tomcat ľahko spustiť, zastaviť alebo určiť cestu k JVM. Nastavujú sa v 

ňom tiež konfiguračné parametre, s ktorými je Tomcat spustený. Parametre sú 

špecifikované v poli Java Options na záložke štart. 

5.1.3 PI Web API 

Tento REST prístup k dátam PIAF serveru je bližšie popísaný v kapitole 4.4. 

Obrázok 14: Komunikácae Spring MVC [16]  
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5.1.4 Eclipse IDE 

Ďalším dôležitým nástrojom je vývojové prostredie. Oficiálne podporované je 

Eclipse IDE, ktoré je v súčasnosti najpopulárnejšie vývojové prostredie pre Javu. Eclipse 

začal ako projekt americkej spoločnosti IBM. Roku 2001 sa sformovala skupina firiem 

(IBM, Broland, Merlant a ďalšie), ktorá mala v úmysle Eclipse ďalej vyvíjať ako open 

source softvér. V januári roku 2004 bolo založené spoločenstvo Eclipse Foundation a 

jeho členovia sa spoločne podieľa na vytváraní otvorenej platformy Eclipse. 

Základná verzia Eclipse je prevažne napísaná v Jave a obsahuje nástroje pre 

vytváranie Java aplikácií ako napríklad kompilátor, debugger a ďalšie. Vďaka 

flexibilnému návrhu platformy je možné rozšíriť množstvo podporovaných jazykov 

pomocou prídavných pluginov o jazyky Ada, C, C ++, COBOL, Fortran, Haskell, 

JavaScript, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Scala, Clojure, Groovy, Scheme a Erlang. Možné 

je tiež vytvárať skripty pre softvér Mathematica.[20] 

5.2 Klientska časť 

5.2.1 Hybridný vývoj 

Hybridný vývoj spája oba prístupy, natívny aj webový. Aplikácia sa skladá z 

natívneho rámca, v ktorom sa nachádza web view  s webovou aplikáciou. Tá je súčasťou 

aplikácie, prípadne sa môže načítať vzdialene cez internet. Klady a zápory hybridných 

aplikácií plynú z povahy oboch prístupov, ktoré hybridný vývoj spája. Výhodou 

hybridných aplikácií oproti webovým je možnosť publikácie v oficiálnych obchodoch 

daných platforiem. Užívateľ ich inštaluje a spúšťa vedľa klasických natívnych aplikácií. 

Ďalšou kľúčovou výhodou oproti klasickým webovým aplikáciám je možnosť využitie 

frameworkov, ktoré zabezpečuje prepojenie webové aplikácie bežiace vo WebView so 

systémom. Môžeme tak využívať systémové API a pristupovať k nemu priamo z 

Javascriptu. Toto API je navyše rovnaké pre všetky platformy, ktoré framework 

podporuje, líšia sa len množstvom funkcií, ktoré nám na danej platforme povoľuje 

vykonávať. Nevýhodou hybridných aplikácií je z princípu menší výkon oproti natívnym, 

pretože fungujú, rovnako ako webové aplikácie, na základe webového jadra. Ďalšou 

nevýhodou je nutnosť optimalizácie rozhraní pre každú platformu zvlášť. Najmä v oblasti 

prispôsobenie veľkosti a pomeru strán obrazovky. 

5.2.2 Framework Sencha Touch 

Prístup k programovaniu aplikácie je pomocou JavaScriptu, a nie pomocou 

značkovacieho jazyka HTML5. Hoci ho Sencha Touch plne využíva, všetok kód 

samotnej aplikácie je umiestnený v JavaScript súboroch, pričom v súbore HTML je len 

skelet stránky a vložený script samotnej aplikácie.  Sencha Touch má svojou vlastnú 

knižnicu s názvom Ext. Je to robustná knižnica, v ktorej sa nachádzajú rôzne komponenty. 

V Sencha Touch je to o niečo ťažšie písať kód aplikácie, ako v obyčajnom JavaScripte 
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alebo napríklad jQuery frameworku, je to hlavne z dôvodu inej špeciálnej syntaxe tohto 

frameworku. Okrem zápisu kódu je však Sencha Touch oveľa robustnejší framework ako 

napríklad spomínaný JQuery Mobile,  ktorý obsahuje oveľa viac funkcionalít, a len za 

pomoci tohto frameworku môžeme vytvoriť plnohodnotnú webovú aplikáciu so všetkým 

čo k nej patrí. Sencha Touch má také množstvo funkcionalít a nastavení, že 

programátorovi takmer v ničom nebráni. Pomocou radu komponentov je možné vytvoriť 

rýchlo elegantnú aplikáciu. Jeho robustnosť je však tiež vlastným problémom. Aby bolo 

možné napísať túto elegantnú aplikáciu, musí programátor framework dobre poznať a 

vedieť s ním pracovať, čo býva často problémom. Pomocou frameworku, možno vytvárať 

jednoduché aplikácie, ktoré sa konfigurujú v JavaScripte, resp. JSON objektoch, avšak 

jeho podstata je niekde inde. So základným balíkom, ktorý je na stránkach Sencha k 

stiahnutiu, je k dispozícii nielen knižnica pre tvorbu komponentov pre mobilné 

zobrazenie, ale aj celý framework, ktorý má MVC  prístup. Sencha Touch sa stará o 

vykresľovanie komponentov, ale aj o logiku aplikácie a zo servera si pomocou AJAX 

requestov iba sťahuje potrebné dáta. 

Jej zameranie je skôr na business aplikácie. Tieto aplikácie je totiž potrebné lepšie 

prepracovať a to tento framework to ponúka v plnej paráde preto som si ho zvolil pre 

vizualizačný systém FEI.[19] 

5.2.3 PhoneGap 

Jeden z najúspešnejších wraperov je práve PhoneGap. Jedná sa o akúsi aplikáciu, 

do ktorej jav ložený webový kód vrátane HTML5, CSS3 a JavaScriptu a zabalený do 

balíka, určeného pre akýkoľvek operačný systém. Často je tento wraper rozšírený o 

možnosť premosťovať niektoré funkcionality, ktoré webové stránky samy o sebe 

nezvládnu. PhoneGap dokáže premostiť niektoré z nich. PhoneGap ponúka k stiahnutiu 

na svojich stránkach SDK, pomocou ktorého sa tvoria projekty k aplikáciám. Každý 

projekt má svoje špeciálne umiestnenie zložiek, v ktorých sa tvoria natívne aplikácie pre 

rôzne zariadenia. V súčasnej dobe PhoneGap vo verzii 4.2.0 podporuje tvorbu aplikácií 

pre operačné systémy iOS, Android, Windows Phone, Bada, WebOS, BlackBerry. Každý 

systém podporuje iné rozpätie funkcionalít. Jedným z problémov webových aplikácií je 

nemožnosť je zverejňovať v Application marketoch. Bežne tieto obchody totiž dokážu 

zverejňovať a predávať len natívne aplikácie pre danú platformu. Ak je webová aplikácia 

zabalená do PhoneGap, nič nebráni ju uplatniť na týchto obchodoch.[18] 
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6 Návrh a popis architektúry aplikácie a servera 

6.1 Návrh užívateľského rozhrania 

Keďže sa aplikácia bude primárne využívať na mobilných zariadeniach s 

dotykovou obrazovkou je nutné prispôsobiť ovládacie prvky, tak aby ich bolo možné 

používať dotykom prsta. Framework Sencha Touch ponúka ovládacie prvky a 

komponenty užívateľského rozhrania priamo prispôsobené pre ovládanie dotykom. 

Rozvrhnuté rozhranie aplikácie bolo zvolené tak, že každá časť aplikácie má vlastnú kartu 

a tieto karty sa prepínajú pomocou menu tlačítok, ktoré sa vysunú swipom smerom 

doprava alebo tlačítkom v ľavom hornom rohu viď. Obrázok 16.  

Ďalší Obrázok 15 je návrh zobrazenia vizualizácie. Nachádza sa tam zobrazenie 

reálnych dát a schém danej miestnosti alebo systému. A Obrázok 17 je návrh zobrazenia 

grafu. 

Tieto návrhy boli konzultované s pracovníkom univerzity VŠB, ktorý má na 

starosti HVAC systémy. 

 

 

 

 

Obrázok 16: Návrh hlavného menu 
Obrázok 15: Návrh zobrazenia vizualizácie 
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Obrázok 17: Návrh obrazovky grafu 

  

6.2 Architektúra, komunikácia aplikácie UseCase diagram 

Architektúra Sencha Touch je založená na MVC modeli, popis modelu v 

nasledujúcom obrázku. Model-View-Controller (MVC) má svoje začiatky v Smalltalku, 

kde sa pôvodne nepoužíval na zakomponovanie tradičného postupu vstup, spracovanie, 

výstup do UI programov. Nemenej vhodný je ale aj pre použitie vo viacvrstvových 

webových aplikáciách.  

Obrázok 18: Princíp MVC 
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Popis architektúry a komunikácie je znázornený na nasledujúcom Obrázok 19 

 
Obrázok 19: Architektúra a komunikácia FeiVIsual 

 

Serverová časť a webový klient aplikácie je nasadený na aplikačnom serveri 

Apache Tomcat, ktorý sa nachádza na PC, ten sa je v doméne VŠB. Pre funkciu aplikácie 

na mobilnom zariadení musí byť zariadenie pripojené pomocou WiFi do domény VŠB, 

ak by sa tak nestalo nedostane žiadne dáta, s ktorými by mohla potrebnú vizualizáciu pre 

používateľa. Poprípade je tu možnosť využiť univerzitnú VPN. Na web klienta sa môžu 

pripájať aj mobilné zariadenia pomocou web browsera, kde zadajú potrebnú URL adresu, 

ale taktiež sa musia nachádzať v doméne VŠB alebo pomocou univerzitnej VPN ale 

pripojením na web klienta je začiatočné spúšťanie zdĺhavé, pretože sa celá aplikácia musí 

načítať do mobilného alebo počítačového browsera a to je zásadný problém ak sme 

pripojený na VPN pomocou mobilných dát, ktoré sa väčšinou snažíme ušetriť. 

Po pripojení a spustení aplikácie, je zaslaný HTTP GET request s príslušnými 

parametrami na Tomcat ten overí parametre a za pomoci certifikátu a HTTPS sa spojí s 

PI Web API, ktoré dostáva ako parametre príslušné webid atribútu(hodnoty) a ďalšieho 

parametru, ktorým je interval, respektíve, aké staré historické dáta ma poslať napr. -8 čo 

znamená historické dáta do -8 hodín. Web API spracuje požiadavok  a následne na to 

posiela dáta v podobe JSON klientskej aplikácií tá dáta príme a model z nich spraví 

objekty, ktoré sa následne uložia do storu. Odtiaľ ich klientska aplikácia spracúva na 

výpočty pre minimá, maximá  a vykreslenie grafov priebehov jednotlivých meraných 

teplôt. Ďalej sú spracované na vizualizáciu teplôt zariadení ako sú ventilácie, strojovňa 

a vizualizácia tepelných čerpadiel. 
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6.2.1 UseCase diagram významných prípadov použitia 

Na tomto diagrame sú znázornené významné prípady užitia. Ako je načítanie dát, 

zobrazenie vizualizácie daného priestoru a zobrazenie trendov atribútov jednotlivých 

priestorov, ktoré sú :   

 VZT 1 poslucháreň EC3 

 VZT 2 poslucháreň EC2 

 VZT 3 poslucháreň EC1 

 VZT 4 depozitár 

 VZT 5 dekan 

 Strojovňa chladenia 

 Tepelné čerpadlá 

 

 

     Obrázok 20: UseCase diagram  
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6.2.2 Diagram nasadenia 

Tento diagram slúži na znázornenie rozmiestnenia zdrojov, hardwarových ale aj 

softvérových a významné procesy medzi nimi. 

Obrázok 21: Diagram nasadenia 
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7 Popis vývoja jednotlivých častí aplikácie a serveru 

V tejto kapitole bude popísaný postup pri vývoji jednotlivých častí nového 

vizualizačného systému FeiVisual. V jednotlivých podkapitolách bude popísaná voľba 

technológie a prípadné objavené problémy pri jej využití. Síce bude popisovaný vývoj 

systému FeiVisual, však popísané postupy by mali byť prenosné pre iné projekty (najmä 

časť venovaná tvorbe mobilné aplikácie). 

 

7.1 Tvorba databázy v aplikácií 

Pre perzistenciu dát je vytvorená databáza jednotlivých atribútov. Počet týchto 

atribútov sa zastavil na čísle 91. Bolo treba vytvoriť dva modely jeden model, ktorý 

reprezentuje to, ako bude vyzerať stor pre popisy, webid a veličiny jednotlivých atribútov,  

druhý model, reprezentuje prijatý objekt s JSON ukážka tohto modelu :  
Ext.define('FeiVisual2.model.value', { 

     extend: 'Ext.data.Model', 

     config: { 

     fields: [ 

         {name: 'Timestamp', type: 'string'}, 

         {name: 'Value',  type: 'double'}, 

          

      ] 

 } 

 }); 

 Za pomoci týchto modelov sme vytvorili 93 storov, kde sa ukladajú prijaté dáta 

vo forme objektov a ďalej sa z týchto storov využívajú na spracovanie a vizualizáciu. 

Príklad vybratého storu v nasledujúcom kóde :  

 
Ext.define('FeiVisual2.store.GrafStore',  { 

 extend: 'Ext.data.Store',  

 config:{ 

  model:'FeiVisual2.model.value', 

   autoLoad: true, 

      sorters: [{ 

     

                property: 'Timestamp', 

                direction: "ASC" 

            }], 

    proxy: { 

       type: 'ajax', 

             URL: 'API/hel?param=P0BLI0-dK5cUmei3ANsYU-

zA2wQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzQz&data=value&time=notime', 

           reader: { 

               type: 'json', 
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               rootProperty: 

function(data){if(data.Items!=null){data.Items.pop();return 

data.Items;}else {return data;} 

                              } 

           } 

       } 

   }, 

}); 

Popíšem niektoré dôležité atribúty storu : 

 načítanie dát po spustení aplikácie pri jej inicializácí: autoLoad:true,         

 typ objektu, ktorý prichádza do aplikácie :    type: 'json', 

 property, ktorá sa ukladá do storu : 
rootProperty: 

function(data){if(data.Items!=null){data.Items.pop();retur

n data.Items;}else {return data; 

 typ requestu a URL kam sa request posiela   proxy:  
       type: 'ajax', 

             URL: 'API/hel?param=P0BLI0-dK5cUmei3ANsYU-

zA2wQAAAUElBRlxDSExBWkVOSV9CVDA2XzA2XzQz&data=value&time=notime', 

 

Umiestnenie modelov a storov vo file systéme aplikácie môžeme vidieť na 

nasledujúcom obrázku 22. Nachádza sa tam viac ako sto súborov, ktoré si môžete 

podrobne preskúmať v prílohe na CD, kde sa nachádza celá aplikácia.  

 

 

Obrázok 22 File systém modely a story 
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7.2 View a controllers 

7.2.1 View 

V tejto časti aplikácie sa nachádza celé UI aplikácie. Súbory sú s koncovkou js, 

čiže javascript a to preto, lebo kompletné UI je napísane v javascripte pomocou 

framworku Sencha Touch. Nachádzajú sa tu jednotlivé vizualizované systémy, ale aj 

menu aplikácie, ktoré nesie označenie Main.js. Ďalej tu máme náhľady, s ktorými 

v aplikácií získame náhľad na to ako daný meraný systém vyzerá, v týchto súboroch sa 

nachádza implementácia funkcie zoom.  

V súbore teplota.js sa nachádza sekcia UI, ktorá nám vytvára grafy pre sledovanie 

priebehu meraných hodnôt. Ďalej sú implementované aj maximá a minimá za daný 

interval. Najviac dôležité sú súbory jednotlivých vizualizovaných systémov : 

 vzt1.js je vzduchotechnika auly EC3, 

 vzt2.js je vzduchotechnika auly EC2, 

 vzt3.js je vzduchotechnika auly EC1, 

 vzt_dekan.js je vzduchotechnika dekanovej kancelárie, 

 vzt_depo.js je vzduchotechnika depozitára, 

 t_c.js je miestnosť s tepelnými čerpadlami, 

 strojovna.js je strojovňa chladenia, 

V týchto siedmych UI sa nachádzajú jednotlivé merané hodnoty, ktoré sú vo 

výsledku logicky usporiadané do použiteľných a prehľadných vizualizácii týchto 

systémov. Na ukážku týchto UI sa môžeme pozrieť v prílohách č. 8.Príloha, 10.Príloha, 

12.Príloha, 13.Príloha. 

 
Obrázok 23: File systém views 



Popis vývoja jednotlivých častí aplikácie a serveru 

50 

Views sú rozdelené podľa tipov priestorov, ktoré boli spomínané v 

predchádzajúcich kapitolách.  

7.2.2 Cotrollers 

Sú to v podstate ovládače Views, preto pre každý View existuje aj Controller 

a volá sa rovnako ako View, ale nachádza sa v priečinku Controllers. Controllery ovládajú 

prvky UI a vykonávajú požadované akcie napríklad pri stlačení tlačidla menu v UI sa nám 

zobrazí výsuvné menu alebo pri swipe z ľava do prava. Poprípade sa tu realizujú výpočty 

potrebné na zobrazenie grafov miním a maxím a podobne.  

Pre prehľad controllerov aplikácie bolo vo file systéme. nasledujúci Obrázok 24. 

 
Obrázok 24 File systém Controllery 

7.2.3 Súbor app.js 

Tento súbor je jeden z najdôležitejších v aplikácií. Nachádzajú sa v ňom 

inicializácie jednotlivých Views, Controllerov, Storov, modelov, ďalej inicializácie 

balíčkov tretích strán ako sú v tomto prípade grafy. Ďalej sa tu nachádza samotný štart 

aplikácie, ktorý ukazuje čo sa má spustiť po úvodnej obrazovke poprípade hneď po štarte 

aplikácie. V nasledujúcom kuse kódu je zachytený štart aplikácie, ktorý je oneskorený 

o 3 sekundy z dôvodu úvodnej animácie :  
launch: function() { 

     setTimeout(function(){ 

 

    //your code'To be executed after 1 seconds 
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        // Destroy'The #appLoadingIndicator element 

        Ext.fly('appLoadingIndicator').destroy(); 

 

        // Initialize'The main view 

        Ext.Viewport.add(Ext.create('FeiVisual2.view.Main')); 

    },3000); },  

  

 

    onUpdated: function() { 

        Ext.Msg.confirm( 

            "Application Update", 

            "This application has just successfully been updated To 

The latest version. Reload now?", 

            function(buttonId) { 

                if (buttonId === 'yes') { 

                    window.location.reload(); 

                } 

            } 

7.3 Serverová časť aplikácie 

Je tvorená aplikačným serverom, ktorý vykonáva autorizáciu a to následne 

mobilná aplikácia pošle požiadavku s parametrami na dáta aplikačnému serveru, ten ju 

spracuje a s príslušnými parametrami prepošle požiadavku na PI Web API, ktoré ale 

vyžaduje basic autorizáciu plus sa musí server preukázať certifikátom pre zabezpečenú 

komunikáciu HTTPS. V budúcnosti by sa dal server využiť aj na cashovanie dát 

poprípade na zložitejšie výpočty, s ktorými by mal mobilný telefón problémi. Podstatu 

serverovej časti si môžeme prezrieť v 14.Príloha. 
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8 Implementácia a nasadenie na server  

8.1 Node JS 

Vývoj aplikácie je vykonávaný hlavne v príkazovom riadku a v obľúbenom 

editore pre správu kódu. PhoneGap a Sencha Touch sú závislé na Node.js, ktorý je 

potrebné mať nainštalovaný. Ak si nie sme istí, že ho máme nainštalovaný dá sa to zistiť 

tak, že v príkazovom riadku je možné vykonať príkazy node alebo npm.  

8.2 Secncha Touch  

8.2.1 Sencha Touch CMD 

Pomocou tohto nastroja sa dá vytvoriť základná Sencha Touch 2.4.2 aplikácia, 

ktorej môžeme zvoliť vlastné meno v tomto prípade FeiVisual2. Po vytvorení aplikácie 

sme schopní ju ďalej vyvíjať a editovať, či už v obyčajnom poznámkovom bloku, alebo 

v inom editore, v tomto prípade bol zvolený Eclipse. 

Verzia použitá pre túto aplikáciu je Sencha CMD 5.1.2.52 je to nastroj, ktorý nie 

len vytvára základnú kostru aplikácie, ale aj vkladá dodatočné balíčky spolu 

s frameworkom samotným. Dokáže aj update frameworku a jeho ďalšou veľmi dôležitou 

funkciou je aj integrácia a zabalenie samotnej Sencha Touch aplikácie do PhoneGap,  

ukážka postupu zabalenia pomocou Sencha Touch CMD bude v kapitole 8.3.1. 

Sencha Touch CMD vytvorenie novej aplikácie, novú aplikáciu vytvoríme 

pomocou príkazu: 
 

sencha generate app FeiVisual c:/FeiVisual 

 

Aby sme mohli aplikovať tento príkaz musíme sa nachádzať v roote Sencha Touch 

frameworku, FeiVisual je názov novej aplikácie a  c:/FeiVisual zadávame kde sa má 

aplikácia vytvoriť. 

Takto vytvorenú aplikáciu môžeme upravovať. V tomto prípade som využil na 

úpravu a vývoj Eclipse, kde som si vytvoril Web Dynamic projekt a nakopíroval som 

súbory z vytvorenej aplikácie do WebContentu projektu v Eclipse. Tým som získal 

výhodu toho, že som daný projekt mohol nasadiť na Apache Tomcat integrovaný 

v Eclipse a následne na to som mohol každú zmenu vo vývoji odskúšať a otestovať, či je 

zmena podľa predstáv. 
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8.3 PhoneGap 

8.3.1 Sencha Touch CMD a PhoneGap 

Sencha Cmd je veľmi užitočný nástroj, dokáže integrovať wrapper PhoneGap 

priamo do vyvíjanej aplikácie. Najskôr ale musíme PhoneGap nainštalovať do nodeJS 

a to nasledujúcim príkazom : 
npm install –g phonegap 

Po zadaní príkazu sa spustí inštalácia, po inštalácii sme schopný inicializovať do 

našej aplikácie PhoneGap a to nasledujúcim príkazom: 
 sencha phonegap init com.sencha.FeiVisual 

Aby príkaz fungoval správne musíme sa nachádzať v roote aplikácie, ako je znázornené 

nasledovne pre tento prípad bude príkaz vyzerať takto : 
 

C:\FeiVisual>sencha phonegap init com.sencha.FeiVisual 

 

 Po inicializácií musíme spraviť ešte jeden dôležitý krok aby sme mohli vytvoriť build 

pre platformu, ktorú potrebujeme v tomto prípade sa jedná o platformu Android. 

A to je v súbore app.json, ktorý sa nachádza v roote našej aplikácie zvoliť platofrmu, ako 

môžeme vidieť v nasledujúcom kuse kódu : 
"builds": { 

        "web": {"default": true}, 

        "native": { 

            "packager": "phonegap", 

            "phonegap" : { 

                "config": { 

                       "platform": "android", 

                    // Uncomment and Set this line to 

true to enable PhoneGap Remote Building. 

                    "id": "com.domain.FeiVisual2", 

                    "name": "FeiVisual2" 

                } 

            } 

        } 

    }, 

 

 

 

8.4 Build a inštalácia FeiVisual na mobilné zariadenie 

Po dokončení vývoja, splnení predošlých krokov a inicializácií wrapera, môžeme 

prejsť k samotnému buildu samotnej aplikácie, opäť využijeme nástroj Sencha Touch 

CMD. Pre buuild do natívneho balíčka budeme potrebovať príkaz, ktorý taktiež ako pri 

inicializácií wrappera  budeme spúšťať v roote aplikácie. Príkaz je nasledovný :  
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C:/FeiVisual>sencha app build native 

 

Po zadaní príkazu sa spustí build aplikácie, pri zdarnom dokončení buildu nás 

nástroj CMD upozorní hláškou successful build a vypíše miesto, kde sa nachádza súbor 

so spustiteľnou aplikáciou, ktorý má v tomto prípade keďže ide o Android príponu .apk. 

Tento súbor môžeme spustiť v ľubovoľnom Android emulátore, alebo 

nakopírovať priamo do mobilného zariadenia, kde sa spustí inštalácia aplikácie. Po 

úspešnom nainštalovaní aplikácie nás do vizualizačného systému uvádza animácia, po 

ktorej sa zobrazí logo aplikácie a tlačidlo menu, ale len v prípade že máme prístup 

k dátam, na to musíme byť pripojený v doméne VŠB buď pomocou WiFi VŠB, alebo 

využijeme VPN univerzity ak máme do nej prístupové údaje. Ukážku základnej 

obrazovky a chybového hlásenia si môžeme prezrieť na obrázkoch 26 a 25. 
 

 

 

 

8.5 Test aplikácie FeiVisual 

Aplikácia bola testovaná hlavne počas vývoja. Dbalo sa na relevantnosť údajov 

a ich správne zobrazenie vo vizualizáciach. Test bol prevádzaný na mobilnom zariadení 

s operačným systémom Android verzie 4.4.2 . Ako som uviedol šlo o relevantnosť údajov 

a to v tom zmysle aby dané merané hodnoty v aplikací odpovedali realite a aby každá 

meraná hodnota bola zobrazená v správnom mieste, uvediem príklad, aby hodnota vstupu 

chillera-1 bola zobrazená v obrazovke pre systém strojovne chladenia pri vstupe do 

chillera-1 a podobne tak ostatné veličiny.  

Obrázok 26: Chybová hláška pri 

nedostupných dátach 
 

Obrázok 25: Základná 

obrazovka aplikácie 
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Testy boli prevádzané aj v komunite študentov na viacerých zariadeniach so 

systémom Android súčasne. Boli testované jednotlivé komponenty UI a ich správna 

funkčnosť v aplikácií. Testované komponenty, ako sú tlačidlá funkcia zoom alebo rôzne 

gestá, ktoré vykonávajú rôznu funkcionalitu v aplikácií. Pre pohyb späť v aplikácií bolo 

vytvorené virtuálne tlačidlo v UI, podľa odporúčaní na stránkach frameworku.  

Ďalej test a vývoj bol konzultovaný so zamestnancom školy, ktorý ma na starosti 

monitorované systémy a podľa jeho pripomienok boli prevádzané zmeny pri vývoji 

dohliadal aj na správnosť údajov. 
 

8.6 Opis Autorizácie voči PI Web API 

S PI Web API sa môžeme spojiť cez zabezpečenú komunikáciu HTTPS, ale k 

tomu je potrebný certifikát servera kde je API implementované. Pre export certifikátu si 

musíme na serveri, kde sa API nachádza spustiť manažér IIS, ktorý nám umožní export 

potrebného certifikátu. Pre predstavu si môžeme pozrieť Obrázok 27. 

 

Takto vyexportovaný certifikát, nám ale nezaručuje autorizáciu na to ho musíme 

nainštalovať. Inštalácia nebola až tak zložitá, ale prísť na to ako to už áno. Za prvé bolo 

treba skonvertovať certifikát z formátu .pfx na .crt a následne vložiť do keystoru Apache 

Tomcat viď Obrázok 28, či už pre vývoj alebo ostré nasadenie na PC v doméne VŠB. 

Ďalej sa certifikát musel ešte musel načítať v kóde na samotnom serveri a to náslende 

v ukážke kódu :     
        File pKeyFile  = new File( servletContext.getRealPath("/WEB-

INF/webAPI.pfx")); 

      String pKeyPassword = "feivisual2"; 

      KeyManagerFactory keyManagerFactory = 

KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 

      KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS12"); 

Obrázok 27: Export certifikátu 
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      InputStream keyInput = new FileInputStream(pKeyFile); 

      keyStore.load(keyInput, pKeyPassword.toCharArray()); 

      keyInput.close(); 

      keyManagerFactory.init(keyStore, 

pKeyPassword.toCharArray()); 

      SSLContext context = SSLContext.getInstance("TLS"); 

 

 

 
Obrázok 28: Vloženie certifikátu do java keystoru 

 

Po všetkých úskaliach autentizácie aj tak nefungovala v návodoch, bolo uvedené 

že PI Web API môže mať viac typov autentizácie, konkrétne bola nastavená Kerberos 

autentizácia, ale aplikácia využívala basic autorizáciu, v tom prípade bolo za potreby 

zmeny autentizácie PI Web API prevedenie zmeny autentizácie je znázornené na  

Obrázok 29. 

 

Obrázok 29: Zmena autentizácie z Kerberos na Basic 
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8.7 Export a nasadenie na server 

Po týchto krokoch sme sa mohli pustiť do nasadenia aplikácie a serverovej časti 

na PC VŠB. K tomu  je za potreby export aplikácie  a serverovej časti. Export serverovej 

časti bol zrealizovaný za pomoci vývojového prostredia Eclipse. Aby sme mohli nasadiť 

serverovú časť na aplikačný server Apache Tomcat, bola zvolená voľba export do súboru 

war, pretože tento typ súboru podporuje už zmienený aplikačný server. Na Obrázok 30 

je ukážka exportu v prostredí Eclipse. 

 

 

 

Obrázok 30: Popis exportu war súbor 
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Za ďalšie po úspešnom exporte serverovej časti,  tento súbor nasadíme na aplikačný 

server Apache Tomcat. Zadáme adresu servera plus port 8080. Prihlásime sa do manager 

módu a nasadíme pomocou tlačidla deploy  viď nasledujúci obrázok č.31. 

 

 

 

Nasadenú aplikáciu je možné odskúšať z VŠB domény alebo z vonku za pomoci 

VPN VŠB na adrese : http://158.196.21.167:8080/fei-visual2 

Screenshooty zo spustenej aplikácie sa nachádzajú v prílohách. 

8.7.1 Test serverovej časti 

Obdobne ako pri teste aplikácie bola testovaná hodnovernosť údajov, ďalej 

správnu autentizáciu. Webová aplikácia je vytvorená ako doplnok nie je úplne 

prispôsobená na prehliadanie na veľkej obrazovke počítač, ale aj napriek tomu je 

prehliadanie vizualizácie prehľadné až na pár maličkostí, ale funguje spoľahlivo. Server 

zvládal aj väčšie množstvo pripojených aplikácií či už pomocou mobilnej aplikácie, alebo 

pomocou browsera na počítači. 

Obrázok 31: Obrazok nasadenia na server 
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Záver 

Táto diplomová práca bola pre mňa cennou skúsenosťou, pretože som si osvojil 

nové technológie, informoval som sa na poli inteligentných budov a vytvoril 

webovú/mobilnú aplikáciu pre vizualizáciu reálnych dát na budove VŠB FEI.  

Vytvoril som displeje vizualizácie v PI Procesbooku, vzduchotechník, strojovne 

chladenia a systému tepelných čerpadiel.  

Za ďalšie som zhrnul metódy dolovania informácií z meraných dát, tieto metódy 

sa používajú na odhalenie skrytých súvislosti v rozsiahlych databázových systémoch. 

Ďalej vyvinul a implementoval mobilnú  hybridnú aplikáciu nezávislú na 

platforme. Aplikácia je naprogramovaná s využitím Javascriptového Frameworku Sencha 

Touch 2, ďalej som túto aplikáciu nasadil spolu so serverovou časťou na PC, ktorý sa 

nachádza v doméne VŠB. Serverovú časť tvorí aplikačný server Apache Tomcat. 

Serverová časť bola implementovaná v Jave s využitím Spring MVC  Java frameworkom. 

Aplikácia bola otestovaná a môže sa používať na vizualizáciu meraných dát na FEI 

budove.  

 Práca na tejto aplikácií ma veľmi bavila a aj preto mám ďalšie nápady na jej 

zlepšenie poprípade rozšírenie o nové hodnoty. Hlavne v oblasti spracovania dát a 

bezpečnosti aplikácie. Napríklad využitie LAPD autentifikácie a vytvorenie logovania do 

aplikácie ak by dané dáta prestali byť public. Možnosti implementácie nových grafov a 

podobne, ale najväčší zmysel v tejto aplikácií vidím o rozšírenie systém notifikacií na 

mobilnom klientovi, ktoré by upozorňovali na neželané alebo kritické zmeny.  
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9  Prílohy 

 

 
1.Príloha : PI Procesbook Displej vizualizácia systému tepelných čerpadiel. 

 
2.Príloha : PI Procesbook Displej vizualizácia  Strojovne Chladenia. 
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3.Príloha : PI Procesbook Displej vizualizácia Vzduchotechniky v 

posluchárni EC3. 

 
4.Príloha : PI Procesbook Displej vizualizácia Vzduchotechniky v 

posluchárni EC2. 
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5.Príloha : PI Procesbook Displej vizualizácia Vzduchotechniky v 

posluchárni EC1. 

 

6.Príloha :PI Procesbook Displej vizualizácia Vzduchotechniky dekanát 
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7.Príloha  :Procesbook Displej vizualizácia Vzduchotechniky v depozitári. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Príloha :Ukážka aplikácie systém tepelných čerpadiel 
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9.Príloha :Ukážka aplikácie graf meranej hodnoty za určitý interval 

 

10.Príloha   :Ukážka aplikácie systém strojovne chladenia 
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11.Príloha   :Ukážka aplikácie náhľad na strojovňu chladenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Príloha   :Ukážka aplikácie vzduchotechnika posluchárne EC3 

 



Prílohy 

68 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Príloha  :Ukážka aplikácie náhľad na Tepelné čerpadlá portrait 

 

14.Príloha  Java source kód serverovej časti aplikácie. 

 
@Controller 

@RequestMapping("") 

public class APIController { 

  private @Autowired ServletContext servletContext; 

 @RequestMapping(value="/hel", method = RequestMethod.GET) 

 @ResponseBody 

 public String hell(@RequestParam("param")String 

param,@RequestParam("data")String 

data,@RequestParam("time")String time) { 

  

  return webAPIconn(param,data,time); 

 } 

 public String webAPIconn(String param, String data, String 

time){ 

  String response = null; 

 try { 

   URL URL = null; 

   if(time=="notime") 

   time = "2";  

   if (data.equals("plot")) 

    URL = new 

URL("https://piaf.msad.vsb.cz/piwebAPI/streams/"+param+"/plot"+"

?startTime=-"+time); 

   if (data.equals("value")) 
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    URL = new 

URL("https://piaf.msad.vsb.cz/piwebAPI/streams/"+param+"/value")

; 

   HttpsURLConnection conn = (HttpsURLConnection) 

URL.openConnection(); 

   conn.setReadTimeout(10000); 

   conn.setConnectTimeout(15000); 

   conn.setRequestMethod("GET"); 

   conn.setDoInput(true); 

   

   String authEncoded = 

Base64.encodeBase64String(authStr.getBytes()); 

         conn.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + 

authEncoded); 

           

         File pKeyFile  = new File( 

servletContext.getRealPath("/WEB-INF/webAPI.pfx")); 

      String pKeyPassword = "feivisual2"; 

      KeyManagerFactory keyManagerFactory = 

KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 

      KeyStore keyStore = 

KeyStore.getInstance("PKCS12"); 

      InputStream keyInput = new 

FileInputStream(pKeyFile); 

      keyStore.load(keyInput, 

pKeyPassword.toCharArray()); 

      keyInput.close(); 

      keyManagerFactory.init(keyStore, 

pKeyPassword.toCharArray()); 

      SSLContext context = 

SSLContext.getInstance("TLS"); 

      context.init(keyManagerFactory.getKeyManagers(), 

null, new SecureRandom()); 

      SSLSocketFactory sockFact = 

context.getSocketFactory(); 

      conn.setSSLSocketFactory( sockFact ); 

    

   conn.connect(); 

InputStream is; 

is = conn.getInputStream(); 

    response = 

Utils.inputStreamToString(is,Charset.forName("UTF-

8")).toString(); 

} catch (Exception e) { 

    

  } return response; 

   

   

 } 

} 

 


