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Kapitola 1

Úvod
Vzdialené a virtuálne experimenty získavajú vo vzdelávacom procese £oraz
dôleºitej²iu úlohu. Mnoºstvo univerzít preto vkladá úsilie do vývoja vzdialených a virtuálnych laboratórií. Naj£astej²ím rie²ením je on-line prístup
k systémom, ktoré sú ²tandardne dostupné pre ²tudentov po£as ²tandardných prezen£ných cvi£ení. V¤aka tomu získavajú takto vyuºité systémy pridanú hodnotu, ktorou je ich dostupnos´ aj mimo £asu vyhradeného na výuku. Pridávaním ¤al²ích funkcionalít do webových laboratórnych portálov
získavajú on-line experimenty vy²²í stupe¬ interaktivity a navy²e sa zvy²uje
ich konkurencieschopnos´ s beºnými prezen£nými cvi£eniami.
Vzdelávacie on-line laboratóriá a vzdialené experimenty pre²li rozsiahlym vývojom a dosiahli mnoºstvo vylep²ení. Stále im v²ak chýba dostato£né
mnoºstvo interaktivity z poh©adu moºností návrhu vlastnej ²truktúry riadenia. tudenti majú zvä£²a moºnos´ výberu z mnoºiny prednastavených regulátorov, prípadne moºnos´ zmeny £íselných parametrov v pevne stanovenom
regulátore. Dostupnos´ komplexnej²ích experimentov vyºadujúcich presné
a spo©ahlivé riadenie v reálnom £ase je tieº ve©mi obmedzená. Nutnos´ odbornej prípravy experimentov s riadením v reálnom £ase zna£ne komplikuje
moºnosti pouºitia pouºívate©sky denovaných regulátorov vo vzdialených
laboratóriách. Cie©om dizerta£nej práce je odstránenie tohto nedostatku
vo vzdialenom experimentovaní prostredníctvom unikovaného rie²enia spájajúceho návrh vlastných riadiacich ²truktúr a ich pouºitie vo vzdialených
experimentoch s riadením v reálnom £ase.
V práci sa zameriavame na roz²írenie ²tandardných on-line laboratórií o moºnos´ vyuºitia interaktívnych ²tudentských experimentov riadených
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v reálnom £ase a unikáciu takéhoto rie²enia. Experimenty reálneho £asu
boli donedávna výhradne doménou desktopových systémov. Postupne sa
v²ak objavuje £oraz viac verejne dostupných on-line laboratórií s experimentami riadenými v reálnom £ase. Spolo£nou nevýhodou takýchto experimentov býva nedostato£ná úrove¬ interakcie s pouºívate©om. On-line laboratóriá totiº £asto obsahujú len napevno denovaný experiment s obmedzenými moºnos´ami zmien parametrov. Cie©om dizerta£nej práce je predloºi´
rie²enie, v¤aka ktorému je moºné roz²írenie moºností takýchto on-line laboratórnych systémov o plnohodnotné vyuºívanie experimentov riadených
v reálnom £ase a významné zvý²enie interaktivity nielen po£as behu experimentu, ale aj po£as samotného návrhu riadenia pred jeho spustením.
Problematikou riadenia vzdialeného laboratória a komunikácie v reálnom £ase sa zaoberajú obhájené dizerta£né práce ([49], [59], [94]) a takisto
nieko©ko v sú£asnosti rie²ených dizerta£ných prác v SR, R a vo svete.
Navrhnuté rie²enie je zaloºené na princípe modelu PaaS (Platfom as
a Service  platforma ako sluºba). Navrhli sme architektúru, ktorá je
do maximálnej miery modulárna a jej moduly sú navzájom nezávislé a plne
nahradite©né za alternatívne rie²enia. Celkové rie²enie teda obsahuje balík modulov, ktoré sú jednoducho integrovate©né do existujúcich systémov
vykonávajúcich vzdialené a virtuálne experimenty. Nové moduly poskytnú
on-line prístup k laboratórnej infra²truktúre. Najdôleºitej²ou £as´ou navrhnutého rie²enia je modul vyuºívaný na vzdialený prístup k experimentom
reálneho £asu s roz²írenou interaktivitou, ktorá presahuje doteraz existujúce
nám známe konkuren£né rie²enia.
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Kapitola 2

Vzdialené a virtuálne
laboratóriá
2.1 Typy on-line laboratórií
Virtuálne laboratóriá podporujúce vzdialenú simuláciu poskytujú pridanú
hodnotu k vzdelávaciemu procesu, pretoºe poskytujú prostredie pre experimenty bez nutnosti podstúpi´ bezpe£nostné opatrenia, ktoré sa týkajú
reálnych zariadení. Takéto virtuálne laboratóriá môºu by´ prístupné pre verejnos´ prostredníctvom Internetu, £ím umoºnia ²iroké moºnosti experimentovania pri rôznych podmienkach, bez akýchko©vek obáv o bezpe£nos´ ©udí
a zariadení. Simulácie je moºné viacnásobne opakova´, analyzova´ výsledky
a u£i´ sa z vlastných chýb. Funkcionalita virtuálnych (ale aj vzdialených) online laboratórií býva £asto roz²írená o on-line kurzy, návody a rôzne in²trukcie k experimentom. Pri virtuálnych laboratóriách netreba rie²i´ exkluzívny
prístup pouºívate©a k experimentu, pretoºe pouºívatelia nezdie©ajú ºiadne
fyzické zariadenie, ale len jeho softvérovú reprezentáciu. K rovnakému experimentu teda môºu pristupova´ viacerí pouºívatelia sú£asne.

Vzdialené laboratóriá poskytujú prístup cez Internet k reálnym fyzickým
sústavám. Rie²enie je výhodné pre pouºívate©ov, pre ktorých je problém
dosta´ sa k danej sústave osobne. Na rozdiel od virtuálnych laboratórií,
vo vzdialenom laboratóriu sa pracuje s reálnymi zariadeniami, preto býva
prístup k nim podmienený predchádzajúcim za²kolením pouºívate©a, aby sa
predi²lo po²kodeniu alebo zni£eniu drahej výbavy.
Strana 9
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Výhody oboch typov ponúkajú hybridné laboratóriá, ktoré sú kombináciou virtuálneho a vzdialeného laboratória. Tento typ sa javí ako najefektívnej²í tak vo vzdelávacom procese, ako aj vo výskume. Kvôli bezpe£nostným
opatreniam musí pouºívate© najskôr absolvova´ kurz spojený s virtuálnymi
experimentami, kde získa potrebné praktické a teoretické vedomosti pre pouºitie reálnych sústav prístupných cez vzdialené laboratórium. V mnohých
prípadoch internetový pouºívate© £asto ani nemusí postrehnú´ rozdiel medzi
vzdialenou simuláciou a vzdialeným experimentom na reálnom zariadení.
Vzdialené experimenty moºno rozdeli´ na dávkové, interaktívne a senzorické typy experimentov [47]. Pri dávkových má pouºívate© len nepriamu
moºnos´ interakcie s experimentom. Pred spustením experimentu nastaví
pouºívate© poºadované parametre a následne musí po£ka´ na výsledok bez
akejko©vek ¤al²ej zmeny parametrov po£as behu experimentu. Interaktívne
typy poskytujú pouºívate©ovi navy²e priamu komunikáciu, £iºe moºnos´ zasahova´ do experimentu aj po£as jeho behu. Senzorické typy experimentov
poskytujú pouºívate©om údaje zo senzorov pre ú£ely monitorovania a analýzy (napr. meteostanice).

2.2 Moºnosti modikácie riadiacich algoritmov
pri on-line experimentoch
On-line laboratóriá poskytujú rôzne stupne interaktivity pouºívate©a s experimentom:
1. výber z pevne stanovenej mnoºiny dostupných rie²ení (rôzne vopred
naprogramované algoritmy);
2. zmena parametrov riadenia a/alebo simulácie prostredníctvom webového formuláru;
3. upload súboru obsahujúceho kompletnú blokovú schému s regulátorom, resp. aj s parametrami (napríklad súbory typu .mdl, .mat pre Matlab, .xcos pre Xcos, .cos pre Scicos, at¤.);
4. upload súboru, z ktorého sa na serveri na£íta len relevantná £as´ obsahujúca regulátor, ktorý nahradí regulátor v predvolenej schéme uloºenej na serveri;
5. zmena algoritmu riadenia a parametrov prostredníctvom grackého
rozhrania formou modikácie blokovej schémy.
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2.2. MONOSTI MODIFIKÁCIE RIADIACICH ALGORITMOV
PRI ON-LINE EXPERIMENTOCH

V prvých dvoch menovaných prípadoch ide o najjednoduch²ie rie²enie,
ktoré ponúka jeden alebo viacero preddenovaných regulátorov, z ktorých si
môºe pouºívate© vybra´, prípadne zmeni´ niektoré z poskytnutých parametrov. Sú£asne je to aj najbezpe£nej²ie rie²enie, pretoºe riziko odoslania
²kodlivých vstupov a kódu a moºné po²kodenie zariadení, ktoré sú sú£as´ou
experimentu, je zníºené na minimum.
Tretí menovaný spôsob poskytuje pouºívate©om vä£²iu vo©nos´ pri experimentovaní. Okrem preddenovaných regulátorov majú pouºívatelia moºnos´ navrhnú´ vlastný regulátor na svojom PC, ktorý po uloºení do súboru
odo²le na server cez webový formulár. Tu je nevyhnutná lokálna in²talácia softvéru na vlastnom PC, prostredníctvom ktorého je moºné navrhnú´
vlastný regulátor, napríklad Matlab / Simulink, Scilab / Xcos, resp. iné rie²enie, ktoré podporuje vzdialený server, ktorý spravuje experiment. Nevýhodou tohto rie²enia je nutnos´ lokálnej in²talácie daného softvéru u klienta,
najmä pri cenách proprietárnych rie²ení. Existuje navy²e riziko, ºe pouºívate© nevedome alebo so zámerom po²kodenia odo²le súbor s regulátorom
obsahujúci kód, ktorý môºe by´ nebezpe£ný pre experiment alebo pre vzdialený server (napr. prekro£enie povolených rozsahov prístrojov, rôzne systémové nástroje, ktoré by mohli naru²i´ integritu systému, at¤.).
Riziko po²kodenia je do ur£itej miery zníºené tým, ºe sa pri experimentovaní nepouºije celý súbor, ktorý pouºívate© odoslal. Namiesto toho sa
z odoslaného súboru vyberú len relevantné £asti súboru, ktoré obsahujú iba
samotný regulátor bez zvy²ných £astí blokovej schémy, a nahradia pôvodný
preddenovaný regulátor.
Piata moºnos´ vyuºívajúca gracké rozhranie v prostredí webového portálu servera pre vzdialený experiment poskytuje pohodlný spôsob modikácie algoritmov riadenia. Obsahuje podobný gracký editor schém, ako
ponúkajú existujúce desktopové rie²enia (Simulink alebo Xcos). Tým eliminujú nutnos´ lokálnej in²talácie daného softvéru u klienta. Klient navy²e edituje vºdy len schému regulátora, pri£om ostatné £asti ostávajú nedotknuté.
Spolu s obmedzením dostupnosti rizikových a potenciálne nebezpe£ných
blokov a s kontrolou vstupov je moºné docieli´ vy²²iu bezpe£nos´ pre server
a pre zariadenia, ktoré sa podie©ajú na experimente.
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Kapitola 3

Architektúra vzdialeného
laboratória s podporou
riadenia v reálnom £ase
Jedným z podstatných prínosov dizerta£nej práce je návrh a vybudovanie
modulárnej architektúry laboratórneho systému pre podporu riadenia vzdialených experimentov v reálnom £ase. V tejto kapitole je predstavená nami
navrhnutá architektúra navrhnutá na princípe modelu PaaS  Platform as

a Service (platforma ako sluºba).

3.1 Riadenie v reálnom £ase
Denícia systému reálneho £asu zdôraz¬uje, ºe £as je najdôleºitej²ou entitou
v systéme. Systém reálneho £asu je taký systém, v ktorom správnos´ výsledku nezáleºí len na logickej správnosti výpo£tu, ale aj na £ase, v ktorom
je výsledok dostupný. [45] Úlohy vykonávajúce riadenie alebo inú interakciu s okolitým svetom obsahujú £asové obmedzenia, v rámci ktorých musia
pre kaºdý nameraný vstup poskytnú´ vypo£ítaný výstup. Kaºdá úloha reálneho £asu teda musí by´ schopná udrºa´ tempo s takýmito externými udalos´ami. V oblasti automatizácie a riadenia rozoznávame dva typy systémov
reálneho £asu  tzv. soft real-time (SRT) a hard real-time (HRT).
Systém reálneho £asu SRT je taký systém, ktorý je schopný vykonáva´ úlohu, ktorej priemerné £asy poskytnutia výstupov zodpovedajú £aStrana 12

3.2. NÁVRH ARCHITEKTÚRY

sovým poºiadavkám (napr. audio a/alebo video prenos). Náhodná strata
alebo oneskorenie vzoriek nespôsobí významnú degradáciu systému, pokia©
priemerný dosahovaný výkon sp¨¬a zvolené poºiadavky. V takýchto systémoch sa na kompenzáciu stratených vzoriek £asto pouºíva interpolácia.
Systém reálneho £asu HRT musí striktne udrºiava´ tempo s plánovaným
£asovaním, pretoºe zme²kanie termínu výpo£tu je povaºovaný za zlyhanie
systému (napr. detekcia porúch v raketoplánoch alebo riadenie jadrového
reaktora). To znamená, ºe v systéme HRT nie je akceptovate©ná priemerná
doba výpo£tu, pretoºe v²etky výpo£ty musia by´ dostupné na£as.
Desktopové prostredia pre simulácie a riadenie dynamických systémov,
akými sú napríklad Simulink v Matlabe, resp. Xcos v Scilabe alebo Scicos v ScicosLabe, obsahujú nástroje pre riadenie v reálnom £ase. Napriek
dostupnosti takýchto nástrojov a ich ekvivalentov sú v²ak uvedené prostredia závislé na opera£nom systéme, na ktorom beºia. To znamená, ºe okrem
podpory riadenia v reálnom £ase v koncových aplikáciách je nevyhnutne
potrebná takáto podpora aj priamo zo strany opera£ného systému. Z toho
dôvodu je potrebné pouºitie opera£ného systému so ²peciálne upraveným
jadrom.

3.2 Návrh architektúry
Pre sprístupnenie platformy on-line laboratória s podporou riadenia v reálnom £ase sme navrhli modulárnu architektúru pozostávajúcu z viacerých nezávislých modulov. Diagram navrhnutej architektúry je uvedený na obr. 3.1.
Architektúra je vertikálne rozdelená 3 základné oblasti:

•

koncový pouºívate©  klient,

•

aplika£ný server,

•

server s podporou reálneho £asu (RT).

Horizontálne rozdelenie architektúry je zvolené nasledovným spôsobom
na nieko©ko ²pecializovaných vrstiev:

•

vrstva opera£ného systému,

•

vrstvy pre prípravu úloh reálneho £asu (vrstva návrhu a vrstva nalizácie),

•

vrstva sledovania úloh reálneho £asu.
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Obr. 3.1: Komponentový diagram  návrh konceptuálnej architektúry online laboratória s podporou riadenia v reálnom £ase
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Vrstva opera£ného systému v prípade koncového klienta a aplika£ného
servera nevyºaduje ²peciálne funkcie. Z toho dôvodu je moºné pouºi´ ©ubovo©ný viacú£elový opera£ný systém, ktorý je schopný spolupracova´ s modulmi vy²²ích vrstiev navrhnutej architektúry. Naopak, na strane servera
s podporou riadenia reálneho £asu je zo zrejmých dôvodov nevyhnutné pouºitie opera£ného systému, ktorý je schopný vykonáva´ úlohy v reºime reálneho £asu. Takisto je nutné, aby bol pouºitý opera£ný systém reálneho £asu
schopný spolupracova´ s modulmi vy²²ích vrstiev architektúry RT servera.
Vrstva návrhu úloh reálneho £asu obsahuje moduly pre Návrh úloh re-

álneho £asu, ktoré umoº¬ujú pouºívate©ovi vytvori´ si vlastné úlohy, ktoré
majú by´ následne realizované v reálnom £ase na strane RT servera. Pre ú£ely
on-line laboratória predpokladáme, ºe pôjde o návrh riadiacich algoritmov
vo forme blokových schém alebo vo forme zápisu vz´ahov priamo v skripte.
Navrhnutá architektúra zoh©ad¬uje pouºitie nástrojov na návrh riadenia
vo forme hrubých (napr. beºné desktopové CACSD aplikácie), ako aj tenkých klientov (napr. webové aplikácie).
Výstupy modulov na návrh úlohy reálneho £asu (nezávisle od toho,
£i bol pouºitý hrubý alebo tenký klient) sú smerované do modulu Kon-

zument vzdialeného prístupu k príprave RT úloh. Tento modul je ur£ený
na sprostredkovanie komunikácie s RT serverom a odoslanie vytvorených
úloh na spracovanie.
Vrstva nalizácie úloh reálneho £asu obsahuje modul Poskytovate© vzdia-

leného prístupu k príprave RT úloh, ktorý je ur£ený na príjem vlastných
návrhov úloh reálneho £asu. Kaºdý prijatý návrh úlohy reálneho £asu je
odovzdaný modulu pre Tvorbu spustite©ných RT úloh, ktorý má na starosti
samotnú prípravu do spustite©nej podoby. Týmto spôsobom bude následne
snalizovaná úloha reálneho £asu dostupná pre pripojenie vzdialených klientov.
Vrstva vzdialeného prístupu k sledovaniu úloh reálneho £asu obsahuje
na strane RT servera modul Poskytovate©a vzdialeného prístupu k sledova-

niu RT úloh. K tomuto modulu sa pripájajú klientske moduly Konzument
vzdialeného prístupu k sledovaniu RT úloh. Klientske aplikácie môºu by´
realizované v podobe hrubého klienta (komunikácia medzi koncovým pouºívate©om a RT serverom) alebo tenkého klienta (komunikácia medzi aplika£ným a RT serverom).
Takto navrhnutý koncept architektúry vzdialeného laboratória je v súlade s lozoou modelu PaaS. Vhodná aplikácia navrhnutej architektúry
umoºní plnohodnotné vyuºívanie moºností vzdialeného laboratória podporujúceho zloºitej²ie experimenty vyºadujúce riadenie v reálnom £ase.
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Kapitola 4

Platforma pre vyuºívanie
vzdialeného laboratória
s podporou riadenia
v reálnom £ase
Cie©om dizerta£nej práce je popri návrhu architektúry aj aplikácia navrhnutej architektúry na existujúce softvérové rie²enia. Nasledujúca kapitola
popisuje softvérové nástroje a systémy, na ktoré bola aplikovaná nami navrhnutá architektúra predstavená v predchádzajúcej kapitole.

4.1 Prostredie pre aplikácie reálneho £asu
Existuje viacero rie²ení podporujúcich spú²´anie procesov v reálnom £ase,
ktoré sú odvodené od ²tandardných viacú£elových opera£ných systémov
(tab. 4.1). Jedným z nich je open-source projekt RTAI, v rámci ktorého
bolo vyvinuté jadro pre opera£ný systém Linux podporujúce vykonávanie
úloh v reálnom £ase. Jadro RTAI je sú£as´ou balíka aplikácií s názvom Real-

Time Suite.
Softvérový balík Real-Time Suite [51] poskytuje v²etky nástroje potrebné na zriadenie stroja plne podporujúceho HRT v prostrediach CACSD
(Matlab, SciLab, ScicosLab). Jeho sú£as´ou sú komponenty:
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4.1. PROSTREDIE PRE APLIKÁCIE REÁLNEHO ASU

Názov

Licencia

Platforma

Zdrojový OS

ChronOS [1]

GPL

x86, ARM

Linux

eCos [3]

GPL

x86, ARM a i.

Linux, Windows

eCosPro [4]

modif. GPL

x86, ARM a i.

Linux, Windows

IntervalZero RTX [5]

proprietárna

x86

Windows

Kithara RTS [6]

proprietárna

x86, x64

Windows

RedHawk Linux [8]

proprietárna

x86

Linux

Real-Time Linux [7]

GPL

x86

Linux

RTAI [18]

GPL

x86, x64, ARM

Linux

TUD:OS [9]

GPL

x86, x64

Linux

Windows CE [11]

proprietárna

x86

Windows

Xenomai [12]

GPL

x86, x64 a i.

Linux

Tabu©ka 4.1: Zoznam viacú£elových opera£ných systémov s podporou reálneho £asu

•

RTAI  roz²írenie linuxového jadra o moºnos´ spú²´ania procesov v reálnom £ase,

•
•

COMEDI  balík ovláda£ov pre DAQ karty,
RTAI-Lab  framework integrujúci podporu riadenia v reálnom £ase
do CACSD,

•

RTAI-XML  server umoº¬ujúci vzdialené sledovanie experimentov
reálneho £asu,

•

QRtaiLab  softvér na monitorovanie a zmenu parametrov beºiacej
úlohy reálneho £asu,

•

jRTAILab  softvér na vzdialené monitorovanie a zmenu parametrov
beºiacej úlohy reálneho £asu.

•

ScicosLab  CACSD prostredie pre návrh blokových schém vychádzajúce zo Scilabu,
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4.2 Analýza existujúceho rie²enia a návrh konceptu pre roz²írený vzdialený prístup
Softvérové rie²enia uvedené v predchádzajúcej £asti samé osebe neposta£ujú
na naplnenie ú£elu navrhnutého konceptu on-line laboratória, pretoºe doteraz nebolo dostupné rie²enie, ktoré by umoºnilo realizova´ komunikáciu
medzi modulmi na úrovni vrstiev návrhu a nalizácie úloh reálneho £asu
z navrhnutej architektúry, t.j. nebolo moºné vytváranie vlastných úloh reálneho £asu. V rámci práce bola navrhnutá a vyvinutá sada nezávislých modulov, ktorá tento nedostatok odstra¬uje a dop¨¬a funkcionalitu existujúceho
rie²enia. Navrhnuté moduly budú jednoducho integrovate©né do systémov
realizujúcich vzdialené experimenty a tým sprístupnia laboratórnu infra²truktúru on-line. Tieto moduly tvoria podporu pre vyuºívanie moºností
laboratória na princípe modelu PaaS a webových sluºieb pod©a ²tandardov
WSDL (Web Service Description Language), SOAP (Simple Object Access
Protocol) a XML-RPC (Extensible Markup Language  Remote Procedure
Call).
Pre ú£ely integrácie sú£astí Real-Time Suite do prostredia on-line laboratória bolo nutné modikova´ ²tandardné postupy pri ich vyuºívaní. Nevyhnutné je vloºenie ¤al²ej vrstvy medzi pouºívate©a a softvérový balík
Real-Time Suite podporujúci riadenie v reálnom £ase. Touto vrstvou môºe
by´ laboratórny portál, prostredníctvom ktorého pouºívate© vyuºíva beºné
sú£asti on-line laboratória. Pouºívate© teda zostane bez priameho kontaktu
s prostredím Real-Time Suite, ale bude komunikova´ výlu£ne s webovou
aplikáciou, ktorá ¤alej distribuuje poºiadavky pouºívate©a smerom k prostrediu pre podporu riadenia v reálnom £ase. Vloºenie vrstvy pre webovú
aplikáciu tým vytvorilo priestor pre zru²enie aplika£nej vrstvy vyhradenej
na sledovanie vzdialených úloh (pôvodne rie²ené aplikáciou jRTAILab), pretoºe túto funkcionalitu je schopná zastre²i´ takisto webová aplikácia.
Hlavnou my²lienkou navrhovaného konceptu je zjednotenie prostredia,
s ktorým pouºívate© pracuje. V rámci laboratórneho portálu by mal ma´
moºnos´ prispôsobi´ riadenie vlastným poºiadavkám (v pôvodnom stave
rie²ené ru£ne v prostredí ScicosLab) a následne spusti´ a sledova´ priebeh
experimentu v prostredí portálu bez nutnosti pouºitia rôznych samostatných aplikácií.
Uvedený koncept navrhovanej funkcionality je zobrazený na sekven£nom
diagrame na obr. 4.1.
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Obr. 4.1: Sekven£ný diagram - navrhnutá komunikácia komponentov RealTime Suite v prostredí on-line laboratória
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4.3 Návrh infra²truktúry
Z poh©adu infra²truktúry sme prostredie vzdialeného laboratória rozdelili
na nieko©ko základných samostatných sú£astí. Navrhnutá základná infra²truktúra je zobrazená na obr. 4.2.
K©ú£ovú úlohu má server ur£ený na riadenie v reálnom £ase, ¤alej ozna£ovaný ako  RT server . Okrem jeho primárnej úlohy, ktorou je realizácia
riadenia v reálnom £ase, zabezpe£uje aktivity týkajúce sa spracovania blokových schém, ich kompiláciu a nalizáciu pre ú£ely vzdialeného prístupu
k takto pripraveným úlohám. Tento server musí obsahova´ opera£ný systém Linux s jadrom RTAI, CACSD prostredie ScicosLab vrátane frameworku RTAI-Lab, ovláda£e COMEDI a RTAI-XML server. Uvedené softvérové prvky sú sú£as´ou balíka Real-Time Suite a boli opísané v kapitole 4.1.
Priamo k RT serveru je moºné pripoji´ jednu alebo viacero laboratórnych
sústav, na ktorých majú prebieha´ vzdialené experimenty. Správca servera
má moºnos´ denova´ priority jednotlivých úloh reálneho £asu pre prípad
ich súbeºného spustenia.
al²ou dôleºitou sú£as´ou je aplika£ný server. Na aplika£nom serveri
je dostupný laboratórny portál, s ktorým prichádzajú do styku jednotliví
internetoví pouºívatelia. Aplika£ný server obsluhuje v²etky ²tandardné poºiadavky laboratórneho portálu, ktorými je naj£astej²ie autentikácia pouºívate©ov, pouºívanie rezerva£ného systému k hardvérovým experimentom
a podobne. pecializované poºiadavky týkajúce sa riadenia v reálnom £ase
posiela aplika£ný server na RT server, ktorý ich následne zrealizuje.
Tretím dominantným prvkom je databázový server uchovávajúci v²etky
potrebné údaje laboratórneho portálu. Databázový server býva £asto sú£as´ou aplika£ného servera, preto je jeho pouºitie vo výslednej infra²truktúre
nepovinné.

4.4 Procesný model
Moºnos´ práce obomi metódami opisovanými v kapitole 4.2  priamo pomocou aplikácií balíka Real-Time Suite alebo prostredníctvom navrhnutého
konceptuálneho rie²enia  je z procesného h©adiska zachytená na diagramoch, ktoré sú uvedené v dizerta£nej práci. Predkladaný návrh je vypracovaný tak, aby zostali zachované pôvodné moºnosti vyuºívania prostredia
pre riadenie v reálnom £ase a aby bolo sú£asne moºné vyuºíva´ ich vzdialene
z prostredia laboratórneho portálu.
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Obr. 4.2: Sie´ový diagram on-line laboratórneho systému

Lokálny pouºívate© pracujúci priamo na stroji obsahujúcom kompatibilné prostredie pre riadenie v reálnom £ase

1 môºe na¤alej pracova´ beº-

ným spôsobom. tandardné pouºitie balíka Real-Time Suite zah¯¬a návrh
kompletnej blokovej schémy obsahujúcej regulátor, generátor signálov, komunikáciu a ¤al²ie nevyhnutné sú£asti blokovej schémy v grackej verzii
aplikácie ScicosLab. Pre kompiláciu blokovej schémy do podoby vhodnej
pre riadenie v reálnom £ase musí pouºívate© vybra´ poºadovanú poloºku
z menu ScicosLabu, ktorý následne spustí potrebné makrá RTAI-Labu. Pokia© má pouºívate© záujem sledova´ úlohu reálneho £asu lokálne, spustí aplikáciu QRtaiLab a prostredníctvom nej ¤alej pracuje s beºiacim experimentom. Pouºívate© má moºnos´ sledova´ vytvorenú úlohu aj vzdialene z inej
pracovnej stanice, k £omu môºe vyuºi´ aplikáciu jRTAILab.
Vzdialený pouºívate© pracujúci na ©ubovo©nom systéme realizuje svoje
aktivity prostredníctvom webového laboratórneho portálu. Do procesu s vyuºitím navrhovaného roz²írenia on-line laboratória sme zahrnuli viacero alternatív. V²etky za£ínajú prihlásením sa do portálu. Následne má pouºívate© moºnos´ výberu spôsobu návrhu regulátora.
Pokia© pouºívate© zvolí moºnos´ návrhu vlastného regulátora v grackom

2

editore Scicos , navrhne blokovú schému regulátora s vyuºitím desktopovej

1 Na

strane pouºívate©a sa vyºaduje lokálna in²talácia aplikácie ScicosLab beºiaca

na Linuxe s RTAI.

2 Na

strane pouºívate©a sa vyºaduje lokálna in²talácia aplikácie ScicosLab beºiaca
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verzie tejto aplikácie. Návrh kompletnej blokovej schémy z predchádzajúceho prípadu (lokálny pouºívate©) sa v tomto prípade nevyºaduje. Vytvorenú blokovú schému regulátora pouºívate© nahrá na server, ktorý zabezpe£í
dodato£né spracovanie a kompiláciu úlohy reálneho £asu. Pri vzdialenom sledovaní vytvorenej úlohy má pouºívate© na výber pouºitie webovej klientskej
aplikácie na portáli alebo pouºitie aplikácie jRTAILab.
V prípade, ºe pouºívate© zvolí moºnos´ návrhu vlastného regulátora

3

vo webovom grackom editore na portáli , navrhne £as´ blokovej schémy
obsahujúcej regulátor priamo vo webovom editore. Po jej vytvorení a následnom spracovaní prebehne jej kompilácia na strane servera. Vzdialené
sledovanie vytvorenej úlohy je opä´ moºné prostredníctvom webovej klientskej aplikácie alebo aplikácie jRTAILab.
Tre´ou moºnos´ou je vo©ba niektorého z vopred pripravených regulátorov. Pri tejto moºnosti nie je nutné dodato£né spracovanie na strane RT servera, pretoºe predvolené úlohy budú dostupné uº v podobe skompletizovaných a skompilovaných schém, ktoré pripravuje správca on-line laboratória.
Podproces pre spracovanie a kompiláciu blokovej schémy regulátora je
vykonávaný priamo na RT serveri, pretoºe pre svoju £innos´ vyºaduje prítomnos´ kompatibilného prostredia pre riadenie v reálnom £ase. Kompiláciu
nie je moºné realizova´ na strane pouºívate©a ani na strane aplika£ného servera kvôli nutnosti kompilácie s pouºitím takej softvérovej a hardvérovej
kongurácie, na ktorej má beºa´ skompilovaná úloha reálneho £asu. Aktivity, ktoré by ²tandardne vykonal lokálny pouºívate© priamo cez ScicosLab/Scicos, v tomto prípade vykonáva novo navrhnutá medzivrstva medzi ScicosLabom a pouºívate©om (resp. portálom), pomenovaná názvom
WS Provider.
WS Provider má za úlohu verikova´ odoslanú blokovú schému z poh©adu výskytu potenciálne nebezpe£ných blokov alebo kódu. Následne doplní blokovú schému regulátora o zvy²né povinné £asti blokovej schémy týkajúce sa zvoleného experimentu (napr. komunikácia s hardvérom, generovanie
signálov a i.). Finálna podoba blokovej schémy je skompilovaná pomocou
ScicosLabu spusteného v textovom reºime.

na ©ubovo©nom opera£nom systéme bez RTAI.

3 Na

strane pouºívate©a sa nevyºaduje lokálna in²talácia aplikácie ScicosLab ani RTAI.
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4.5 Za£lenenie navrhnutej platformy do navrhnutej konceptuálnej architektúry
Jednotlivé moduly a ich funkcie boli navrhnuté tak, aby dokázali zastre²i´
procesy opísané v kapitole 4.4. Základná architektúra umoº¬ujúca plnohodnotné vzdialené vyuºívanie funkcionality softvérového balíka Real-Time
Suite je znázornená na obr. 4.3. Komponenty ozna£ené zelenou farbou sú
novo vytvorené moduly, ktorých návrh bol rie²ený v rámci tejto dizerta£nej práce. Svetlej²ím zeleným sfarbením je ozna£ený existujúci framework
RTAI-Lab, ktorý síce patrí do balíka Real-Time Suite, no kvôli nutnosti jeho
prispôsobenia pre ú£ely vzdialeného prístupu obsahuje nové prvky. Ostatné
moduly tvoria pôvodné existujúce rie²enia.
Architektúra je nahrubo rozdelená na základe infra²truktúry uvedenej
v kapitole 4.3. Základné rozdelenie modulov pod©a navrhnutej infra²truktúry je:
1. moduly aplika£ného servera,
2. moduly RT servera.
Pouºitá architektúra je ¤alej rozdelená na viacero vrstiev pod©a vzoru
konceptuálnej architektúry (kapitola 3.2). Od RT servera sa prirodzene o£akáva prítomnos´ opera£ného systému reálneho £asu, nad ktorým beºí kompatibilný viacú£elový opera£ný systém. Táto dvojica je v prípade RT servera
stanovená pevne na Linux RTAI. Aplika£ný server môºe vyuºíva´ ©ubovo©ný
viacú£elový opera£ný systém.
V rámci RT servera existuje nad opera£ným systémom aplika£ná vrstva
ur£ená na spracovanie a kompiláciu blokových schém. Táto vrstva zah¯¬a
CACSD prostedie ScicosLab a framework RTAI-Lab. Tieto dva moduly sú
zodpovedné za kompiláciu poskytnutej blokovej schémy do spustite©ného
binárneho súboru. Modul WS Provider zabezpe£uje verejné rozhranie k funkcionalite ScicosLabu prostredníctvom webových sluºieb. Takto vytvorené
rozhranie umoº¬uje realizova´ vzdialenú kompiláciu blokových schém, £o
doteraz nebolo moºné.
Konzumentom sluºieb poskytovaných modulom WS Provider je modul
s názvom WS Consumer, ktorý bol zahrnutý do vrstvy návrhu riadenia
na aplika£nom serveri. WS Consumer vyuºíva vytvorené rozhranie, prostredníctvom ktorého odosiela poºiadavky na kompiláciu blokových schém
pouºívate©ov portálu. Pouºívatelia portálu môºu na návrh vlastných schém
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Obr. 4.3: Komponentový diagram  návrh architektúry on-line laboratória
s podporou riadenia v reálnom £ase
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vyuºíva´ ¤al²í modul vrstvy návrhu riadenia, ktorým je webový editor blokových schém.
Oba servery obsahujú vrstvu pre vzdialený prístup k úlohám reálneho
£asu. Na strane RT servera poskytuje sluºby vzdialeného prístupu existujúci
modul RTAI-XML server, ktorý uº obsahuje pouºite©né rozhranie. Na strane
aplika£ného servera je konzumentom sluºieb nový modul v podobe webovej
klientskej aplikácie pre monitorovanie a interakciu so vzdialenými úlohami
reálneho £asu.
Novo navrhnuté moduly (webový editor blokových schém, WS Consumer, WS Provider, webový klient pre RTAI-XML) sú navrhnuté tak, aby
boli navzájom úplne nezávislé. Namiesto modulu WS Consumer bude moºné
pouºi´ alternatívneho klienta pre vyuºívanie sluºieb modulu WS Provider (pokia© takýto vznikne). Rovnako aj webový editor je moºné nahradi´ napríklad desktopovou verziou Scicosu na strane klienta. Webový klient
pre RTAI-XML môºe by´ takisto nahradený (napríklad za applet jRTAILab
alebo jeho samostatne spustite©nú verziu). Vzh©adom na modularitu uvedeného rie²enia sa zvy²uje vyuºite©nos´ celej navrhnutej architektúry.
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Kapitola 5

Záver
Prínosom tejto dizerta£nej práce je posunutie moºností on-line laboratórií na vy²²iu úrove¬ a doda´ im rovnaké moºnosti, ako majú konven£né
o-line laboratóriá  £i uº z poh©adu komfortu pouºívate©ských zmien
riadiacich schém, alebo z poh©adu kvality a rýchlosti odozvy pri riadení
v reálnom £ase. V kapitole 3.2 sme uviedli nami navrhnutú konceptuálnu
architektúru vzdialeného laboratória, ktorá je schopná priblíºi´ sa k dosiahnutiu uvedeného cie©a. Konkrétnu podobu navrhnutej architektúry vrátane
novo navrhnutých modulov uvádzame v kapitole 4.
V rámci dizerta£nej práce sme navrhli a vyvinuli balík modulov ur£ený na podporu spú²´ania vzdialených experimentov s riadením v reálnom
£ase. Základom ná²ho rie²enia je server podporujúci riadenie v reálnom £ase
(RT server), ktorý je ur£ený výhradne na spú²´anie úloh beºiacich v reálnom £ase. RT server pouºíva vo©ne dostupný projekt Real-Time Suite, ktorý
obsahuje v²etky potrebné sú£asti na sprevádzkovanie on-line experimentov.
Túto existujúcu softvérovú výbavu sme doplnili o novo vyvinuté makrá
pre ScicosLab, v¤aka ktorým sme schopní vzdialene spú²´a´ kompiláciu
vlastných blokových schém, £ím sme eliminovali nutnos´ návrhu blokových
schém priamo na tomto stroji (RT serveri). V rámci tejto platformy beºí
nami navrhnutá webová aplikácia (modul s ozna£ením WS Provider ) poskytujúca webové sluºby s vyuºitím ²tandardov WSDL a SOAP, ktoré tvoria
vstupné rozhranie na prácu s vlastnými blokovými schémami a prípravu
experimentov reálneho £asu.
Druhou £as´ou rie²enia sú podporné moduly pre aplika£ný (laboratórny)
server, ktorého úlohou je sprostredkovanie prístupu k RT serveru. LaboraStrana 26

tórne servery £asto obsahujú autentika£ný modul, rezerva£ný modul a iné
sú£asti. Na²e rie²enie ponúka moduly na gracký návrh blokovej schémy
regulátora prostredníctvom webového editora, modul na komunikáciu s webovými sluºbami RT servera (modul s ozna£ením WS Consumer ). Okrem toho sme navrhli a implementovali modul (webovú klientsku aplikáciu)
pre sledovanie vzdialeného experimentu beºiaceho v reálnom £ase. Vzniklo
tým komplexné modulárne prostredie spájajúce moºnosti beºných on-line
laboratórií a prostredia pre riadenie experimentov v reálnom £ase. Vytvorený systém bol overený na vzdialenom riadení sústavy magnetickej levitácie
v reálnom £ase.
Dizerta£ná práca má významný prínos najmä v¤aka nasledujúcim k©ú£ovým £astiam:

•

Návrh novej

unikovanej platformy

pre prístup k on-line experi-

mentom riadeným v reálnom £ase.

•

Návrh

univerzálnej ²truktúry on-line laboratórneho systému nezá-

vislého od pouºitého typu fyzických experimentov.

•

Unikácia komunika£ných rozhraní v rámci vytvoreného rie²enia
(XML-RPC, SOAP, WSDL) a pouºitie webových sluºieb v ²tandardizovanom tvare.

•

Vybudovanie

modulárnej architektúry

systému, v ktorom sú jed-

notlivé moduly vzájomne nezávislé, sú nahradite©né za moduly tretích
strán a sú ©ahko integrovate©né do iných systémov.
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2010.
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A.6 tudentské konferencie
• Janík, Z.; Zajac, P.: Bible Code. In

VO 2007. Zborník ví´azných prác,
Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007.
- ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom
• Janík, Z.; áková, K.: Optimalizácia web stránok pre mobilné zariadenia a
pre tla£. In VO 2008 : Zborník ví´azných prác, Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80227-2865-2. - CD-Rom
• Janík, Z.; ev£íková, Z.: Internetom podporovaná analýza Petriho sietí. In
VO 2009 : tudentská vedecká a odborná £innos´. Zborník ví´azných prác,
Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI,
2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom
• Janík, Z.; áková, K.: Internetom podporovaný návrh blokových schém
v Matlab/Simulinku. In VO 2010 : tudentská vedecká a odborná £innos´.
Zborník vybraných prác, Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava
: STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom
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Dodatok B

Ú£as´ v projektoch
B.1 Zodpovedný rie²ite© projektov
Akronym projektu:

PaaS pre podporu riadenia v reálnom £ase
v on-line laboratóriách
RR-PaaS

Termín rie²enia:

14. 4. 2014  31. 12. 2014

Názov projektu:

Akronym projektu:

Podpora riadenia v reálnom £ase
vo vzdialených laboratóriách
RR-VL

Termín rie²enia:

1. 2. 2013  6. 12. 2013

Názov projektu:

B.2 Rie²ite© projektov
íslo projektu:

Pokro£ilé metódy nelineárneho modelovania
a riadenia mechatronických systémov
VEGA 1/0937/14

Termín rie²enia:

1. 1. 2014  31. 12. 2014

Názov projektu:

íslo projektu:

Online laboratórium pre výu£bu
predmetov automatického riadenia
KEGA 032STU-4/2013

Termín rie²enia:

1. 1. 2013  31. 12. 2014

Názov projektu:
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íslo projektu:

Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných
metód riadenia a ich aplikácie na riadenie
lietajúcich zariadení
VEGA 1/0656/09

Termín rie²enia:

1. 1. 2011  31. 12. 2012

Názov projektu:

íslo projektu:

Budovanie virtuálnych a vzdialených
experimentov pre sie´ on-line laboratórií
KEGA 3/7245/09

Termín rie²enia:

1. 1. 2011  31. 12. 2011

Názov projektu:

B.3 kolite© diplomových projektov
Názov:

Modikácia blokových schém aplikácie Scicos
vo webovom grackom prostredí

Autor:

Bc. Boris Severský

tudijný program:

Aplikovaná informatika

Termín odovzdania:

23. 5. 2014

Názov:

Pokro£ilé metódy optimalizácie rýchlosti
webových aplikácií

Autor:

Bc. Peter Aust

tudijný program:

Aplikovaná informatika

Termín odovzdania:

22. 5. 2012

Názov:

Interaktívna vektorová graka v systémoch
pre elektronické vzdelávanie

Autor:

Bc. Martina Mar£eková

tudijný program:

Aplikovaná informatika

Termín odovzdania:

22. 5. 2012
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