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1 Úvod 

Provozování vzdálených laboratoří se jeví jako složitá úloha. Zato tvorba WEB stránek se 
stala rutinní záležitostí. Příspěvek popisuje softwareovou stavebnici "ISES WEB Control" pro pod
poru vzdáleného měření a řízení, která umožní i začínajícím tvůrcům WEB stránek jednoduchým 
způsobem zapracovat do svých stránek prvky pro podporu vzdálených experimentů. 

Serverovou stranu tvoří počítač s měřícím systémem ISES, prostředí Windows, libovolný 
WEB server a naše serverové moduly ImageServer, MeasureServer, HTTPRelayServer. Na serve
rové straně jsou na vytvořených WEB stránkách použity applety, které umožňují vytvořit ovládací 
tlačítka a posuvníky pro ovládání výstupů, applety pro měření a digitální zobrazování vstupních 
veličin, applety pro grafické zobrazování vstupních veličin, appÍety přenos naměřených hodnot 
do klientského počítače, applety pro přenos obrazu z WEB kamery, atd. Stavebnice "ISES WEB 
Control" sestává prozatím z 15 appletů, které mají mnoho vstupních parametrů a umožní velkou 
flexibilitu .. 

Klientský počítač vyžaduje pouze prohlížeč Explorer, NetScape, aj. a podporu jazyka Java, 
které je v prostředí Windows automaticky k dispozici, resp. se z volně dostupných zdrojů doinstaluje. 

Ukázky vzdálených experimentů, využívajících stavebnice ISES WEB Control, jsou na 
http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz,http://kdt-20.karlov .mff.cuni.cz, 
http://kdt-16.karlov .mff.cuni.cz. 

2 Jak taková vzdálená laboratoř pracuje? 

Komunikovat mezi počítači jsme uměli už od "nepaměti" - vzpomeňme laplink, síťová pro
pojení LAN na různé úrovni a konečně internet. Soubory a dokonce multimediální soubory stahu
jeme a posíláme bez "bázně" odkudkoliv a kamkoliv. Vzpomeňme např. sdílení aplikací, vzdálený 
dohled na počítačích (VNC aj.) - všechny tyto aplikace nám umožní nejenom "souborově" praco
vat na vzdálené straně, ale pokud má vzdálená strana připojený např. měřící systém, máme 
v rukou nástroj pro vzdálené laboratoře (viz např. [1]). 

o Tyto aplikace se rozvinuly v specializované aplikace server - klient, jsou potřebné vždy dva 
programy, umožňují na míru šité aplikace, jsou bezpečné atd. atd. Touto cestou jdou průmyslové 
aplikace, kde je potřebná identifikace, zapisování řídících procesů, je třeba zaznamenávat kdo a co 
prováděl. Touto technologií jsme prošli i my (např. [2]), ale i průmyslové systémy LabVIEW aj. 
Téměř nemají chybu, na nic se nezapomnělo ... snad jenom "na obyčejné lidi" se zapomnělo. Pros
tý uživatel internetu neměl trpělivost si tuto technologii on-line vyzkoušet. LabVIEW vvyužívá 
technologii "Remote Panel", která umožňuje řízení přes WEB prostor. Před přístupem do "Lab VIEW 
vzdálených laboratoří" je třeba si nejdříve doinstalovat speciální software "LV RunTime Engine 
6.1 či 7.0". Zvláště na pomalých sítích je to velmi zdlouhavé a mnoho uživatelů to odradí hned na 
počátku. A uživatelé se bojí stahovat a instalovat si programy do svých počítačů. Některé instituce 
vám to prostě ani nedovolí. 

Jako protiváha výše popsané situaci se postupně rozvíjejí aplikace, kdy je klientský program 
nikoliv specializovaný program, ale obyčejný prohlížeč (Explorer, NetScape, Mozila aj.), bez kte
rého se téměř žádný uživatel internetu neobejde. Prozatím jde o jednoúčelové aplikace bez syste-
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matizace, nadšenci si vymyslí aplikaci a spustí ji na internetu. V závěru příspěvku předložíme náš 
universální a modulární přístup řešení - nISES WEB Control" ([3]), který v tomto okamžiku pra
cuje s měřícím systémem ISES, ale není velký problém doplnit "ISES WEB Control" pIu ginem pro 
další měřící a řídící hardware. 

ještě něco k základním Serverová softwareová část běží na standardním 
Windows neboť 

a 
mají mnoho parametrů, takže i náročný 

"''''TO''''''''''' software kromě HTML stránek s obsa-

zmíněného libovolného standardního WEB serveru, další důležité naše naše serverové "V.u",'"",,,-

ko pro WEB 

zkoušet své vzdálené ex]peldnlerlty 
nlce WEB Control" f 

Také naše 

Uživatel točí různou 
dokonale velikost indukovaného 
měří soupravou ISES. 

",",,,vn"",, hardware souprava 

i servery. 

&>v'n"·,,.,.,,,,,,,..,tú na 

že budou chtít vy
softwareové staveb-

vzdále-

'JH",mx server··klient programo
na WWW stránkách-

se 

v úloze je on-line 
nH~řelÚf dokonce několika měření. 

do vlastního po<::italče, 

uživatel ji má k 5 další uživatel čeká v 
resp. lze na zvolit pouze heslo. Prostředí viz obr. 1. 

Tato úloha se svou autentičností blíží že měříte vy a že to není simulace. 
ihn.ed na svém To vše "".,...,,,,., 
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Při konstrukci a I začali 
na to hned! A tak na svět 

která umožní i tvůrcům 

""hrr, ... ;\- vzdálené laboratoře, Prozatím je orientována na hardware ISES 

L 
měl umožnit WEB servem 

WEB server PinkNet Web Server 

2, 

3. Na serverové straně kromě HTML stránek s serverové kte
zmíněného libovolného 

J!1JrlUI!!~"~TIJI,rr pro 
ré komunikace s 
standardního WEB serveru, další naše serverové "lIJJUI\."LC 

pom WEB MeasureServer pro ovládání hardware pro nas HITPRelayServer 
uživatelů s """"'''70'''0' nestandardních - nutné 

pro uživatele 
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4. Tof vše. A máte vzdálenou laboratoř. Sečteno podtrženo - máte spuštěné 4 servery-programy
(WEB server, ImageServer, MeasureServer, HITPRelayServer) a máte sestavený experiment 
připojený k soupravě ISES. Nyní už stačí "jenom" vymýšlet úlohy, které jsou "samoobslužné" 

L 

2. 

3. 

4. 

a nevyžadují Hdskou ruku. A vymyslet takové úlohy, není až tak 

na stránkách že musí mít 
se v možnostech prohlížeče. Starší Win98 toto mají 

Win 2000-XP doinstalováni pro 

laboratorní in sborník Praha, 2001. 

reálné školní laboratoře na iJ.'ltemetu" f ín sborník 33-

J.: WEB Control", software kit pro vzdálené laboratoře se soupravou 
U Druhé Baterie 16200 Praha 6, tel 602 858 

ve vzdálené laboratoři", vedoucí Fo 
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