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1. Úvod 
 
Korektná a náležitá prezentácia anorganických che-

mických vzorcov na webových stránkach je podmienená 
vhodným  riešením  ich  zobrazenia.  Ide  pritom  najmä 
o riešenie indexovania znakov kvantifikátorov vo vzor-
coch. Vzorce v rámci informačných systémov sú obyčajne 
umiestnené v databázovej tabuľke ako textové konštanty 
zapísané v štandardnom ASCII tvare. V súčasnosti sa vyu-
žíva niekoľko riešení na zobrazenie vzorca. Ako prvé uve-
dieme použitie dolných alebo horných indexov pre zobra-
zenie kvantifikátorov počtu atómov alebo mocenstva ió-
nov (pomocou elementov <sup>, <sub>), ktoré je potrebné 
(obyčajne manuálne) doplniť na príslušné pozície. Druhým 
riešením je zobrazenie vzorca vo forme obrázka (pomocou 
elementu <img />),  ktoré  je  doteraz jednou z  najroz-
šírenejších foriem. Tento spôsob je spojený s viacerými 
nedostatkami (problém pri zmene veľkosti textu, prácnosť 
vytvárania  grafickej  podoby  jednotlivých  vzorcov 
a spravovanie prístupu k súborom, ktoré ich reprezentujú). 
Ďalším  spôsobom  zobrazenia  chemických  vzorcov  je 
značkovací jazyk MathML (Mathematical Markup Langu-
age). Jazyk je založený na XML (eXtended Markup Lan-
guage), vznikol v r. 1998 a je primárne určený na zápis 
matematických vzorcov na webových stránkach1. Pretože 

dodávatelia prehliadačov nevenujú dostatočnú pozornosť 
podpore jeho implementácie, zostáva jeho používanie aj 
v súčasnosti problematické2. MathML podporuje prehlia-
dač Amaya (dvorný prehliadač w3c) a nové verzie Mozilly 
(Firefoxu), resp. Opery v XHTML dokumentoch. V zatiaľ 
najrozšírenejšom prehliadači Microsoft Internet Explorer 
ale jeho podpora absentuje (pre IE je potrebný plugin Mat-
hPlayer). V podobnej situácii je aj značkovací jazyk CML 
(Chemical Markup Language), ktorý umožňuje zachytenie 
štruktúry chemických molekúl. Je tiež založený na použí-
vaní XML a na jeho interpretáciu je potrebný špecializova-
ný  prehliadač3,4.  Jazyk  CML  je  tiež  integrovaný 
v  niekoľkých  vývojových  prostrediach  (OpenBabel, 
JMOL, JChemPaint and XDrawChem, všetky na http://
www.sourceforge.net).  Za  najvhodnejšie  riešenie  preto 
pokladáme  vytvorenie  špecializovanej  webovej  služby 
umožňujúcej  automatické  vkladanie  elementov  <sup>, 
<sub> do základného tvaru chemického vzorca a jej apli-
káciu (integráciu) na strane klienta na základe využitia 
architektúry orientovanej na služby SOA (Service Orien-
ted Architecture). 

 
 

2. Mashup 
 
Význam slova mashup (mash – zmes, zmiešanina, 

všehochuť) sa prenáša na význam webového mashupu. 
Mashup (podľa  Wikipedie  hybridná  webová aplikácia, 
podľa Wiktionary počítačový slang  odvodené dielo po-
zostávajúce z dvoch spojených médií) zaznamenal výrazne 
narastajúci trend pri tvorbe moderného webu. Mashup je 
webová stránka alebo webová aplikácia využívajúca obsah 
(získava údaje) jedného alebo viacerých zdrojov na vytvo-
renie  úplne  novej  služby5  a  prezentuje  ju  novým 
spôsobom6. V posledných niekoľkých rokoch sa objavil 
nový typ poskytovateľov obsahu, ktorí umožňujú zoskupo-
vať a konzumovať tento obsah tretími stranami. Tento 
nový  typ  konzumentov  sa  zvyčajne  označuje 
ako“mashup”7. Podľa tejto definície je mashup súbor slu-
žieb, webových stránok alebo aplikácií, ktoré kombinujú 
obsah z viacerých zdrojov do nového integrovaného po-
hľadu používateľa s pridanou hodnotou. Mashupy sa práve 
v súčasnosti stávajú nosnou časťou Webu 2.0 (cit.8). Ob-
sah konzumovaný mashupom typicky pochádza z tretej 
strany (akou je napr. služba alebo webová stránka) pro-
stredníctvom verejného rozhrania alebo API (Application 
Programming Interface   webové služby). Alternatívne 
metódy  získavania  obsahu  pre  mashup  zahrňujú  RSS 
(Really Simple Syndication) kanály a objektové konštruk-
cie JavaScriptu (JSON  JavaScript Object Notation, od-
ľahčený výmenný formát dát). Existujú tri typy mashupov 
  konzumné  mashupy  (najbežnejšie),  dátové  mashupy 
a obchodné mashupy. 

INTERPRETÁCIA CHEMICKÝCH VZORCOV POMOCOU WEBOVEJ SLUŽBY 
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3. Webová služba  zdroj pre mashup 
 
Webová  služba  (WS)  predstavuje  jednu 

z najdôležitejších možností realizácie služby v architektúre 
SOA. SOA je „voľne viazaná architektúra navrhnutá na 
splnenie  podnikateľských  potrieb  organizácie“7..  Podľa 
iného zdroja9 neexistuje žiadna všeobecne odsúhlasená 
definícia SOA okrem toho, že je to architektúra, hlavným 
konštrukčným princípom ktorej je orientácia na služby. Čo 
hovorí definícia webovej služby? Z viacerých definícií 
môžeme spomenúť dve: a) Webová služba ako súhrn novo 

nastupujúcich noriem, ktoré popisujú aplikačnú architektú-
ru orientovanú na služby a založenú na komponentoch, je 
vybudovaná na princípe architektúry orientovanej na služ-
by SOA10; b) WS je softvérový systém identifikovaný URI 
(Unified Resource Identifier), ktorého verejné rozhrania a 
väzby sú definované a popísané pomocou XML a jeho 
definícia môže byť objavená (nájdená) inými softvérovými 
systémami.  Tieto  systémy  môžu  potom spolupracovať 
s WS spôsobom predpísaným v jej definícii pomocou vý-
meny  XML  správ  prenášaných  internetovými 
protokolmi11. 

Webová služba poskytuje štandardný popis svojho 
rozhrania vo forme súboru WSDL (Web Services Descrip-
tion Language), ktoré umožňuje klientovi službu využívať. 
Zásadne je tento popis umiestnený na inom serveri ako 
samotná služba a predstavuje tak akúsi spojnicu (väzbu) 
medzi poskytovateľom (server) a konzumentom (klient) 
služby (obr. 1). Prepojenie medzi poskytovateľom služby 
a jej konzumentom a náväznosť jednotlivých operácií ilu-
struje obr. 2. SOA sa však nerovná (iba) WS, lebo síce 
každá WS vyhovuje SOA, ale nie každá služba v rámci 
SOA musí byť nutne WS. V súčasnosti k základným štan-
dardom WS (XML, SOAP, WSDL, HTTP) pribudli ďalšie 
rozširujúce  normy  (napr.  WS-ReliableMessaging,  WS-
Addressing,  WS-Notification,  WS-Security,  WS-Policy, 

Obr. 1. Vzťah zložiek webovej služby 

Obr. 2. Prepojenie medzi poskytovateľom služby a jej konzumentom 
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WS-Choreography, WSML – WS Modeling Language12), 
ktoré  doplňujú  využitie  WS  a  ďalej  rozširujú  syntax 
WSDL. 

 
 

4.  Webová služba pre zobrazenie chemického 
vzorca 
 
Pre väčšinu anorganických chemických vzorcov je 

možné vystačiť s dolným a horným indexom. Obidva pri-
tom majú adekvátnu podporu tak v jazyku HTML, ako aj 
na  úrovni  kaskádových  štýlov.  Úloha  preto  spočíva 
v  algoritmickom  riešení  prevodu  štandardného  zápisu 
vzorca  (číslo  bez  znamienka  znamená  počet  atómov 
v molekule a znamienko + za číslom vyznačuje mocenstvo 
iónov), uloženého v ASCII tvare napr. v databázovej ta-
buľke, do tvaru doplneného elementami <sup> a <sub>, 
ktoré zabezpečujú správne zobrazenie indexov. Konverziu 
vzorca zabezpečuje samostatná prevodná funkcia, ktorej 
vstupom  je  chemický  vzorec  a  výstupom  je  vzorec 
v doplnenom HTML tvare. Algoritmus funkcie prechádza 
po znakoch celou štruktúrou vzorca. Analyzuje aktuálny 
znak, ako aj jeden predchádzajúci a dva nasledujúce zna-
ky. Na základe toho vyhodnotí definíciu horného a dolné-
ho indexu pridaním elementov <sup> alebo <sub>. Takto 
upravenému vzorcu „rozumie“ (a teda správne ho interpre-
tuje) každý prehliadač.  

Webová služba na zobrazenie (prevod) chemického 
vzorca  poskytuje  klientovi  dve  funkcie  getChemForm
($vzorec) a getChemFormStr($vzorec). Každá funkcia má 
jeden vstupný parameter ($vzorec) a jeden výstupný para-
meter – vzorec v HTML formáte. Funkcia getChemForm
($vzorec) vracia výstupnú hodnotu v štandardnom XML 
formáte, funkcia getChemFormStr($vzorec) vracia výstup-
nú hodnotu priamo vo forme reťazca. Základom oboch 
funkcií je už spomínaná prevodná funkcia. 

 
 

5.  Prezentácia chemického vzorca na webovej 
stránke 
 
Zobrazenie chemického vzorca na webe klienta je 

riešené ako mashup, to znamená, že aplikácia využíva 
volanie webovej služby. Jednoduchú a efektívnu možnosť 
volania WS prináša okrem iných prostredí aj PHP vo ver-
zii 5 s vyspelou podporou SOAP (Simple Object Access 
Protocol) vo forme rozšírenia, ktoré umožňuje jednoduché 
vytvorenie klienta služby na báze WSDL(štandardný spô-
sob) ako aj v non-WSDL móde (nízkoúrovňový prístup 
k WS). Rozhranie k webovej službe zabezpečuje WSDL 
súbor, ktorý špecifikuje názvy jednotlivých funkcií služby 
ako aj vstupné a výstupné parametre týchto funkcií a ich 
typy.  Pre  volanie  webovej  služby  jej  konzumentom 
(klientom)  je  nevyhnutné  poznať  odpovedajúci  WSDL 
súbor, teda jeho umiestnenie a názov (URI). Principiálnu 
schému vzťahu medzi klientom, WSDL súborom a webo-
vou službou ilustruje obr. 1. Volanie webovej služby na 

strane  klienta  vyžaduje  vytvorenie  inštancie  služby 
a následne volanie príslušnej funkcie v tvare: 

kde $vzorec obsahuje chemický vzorec ako vstupný para-
meter metódy vo forme textového reťazca v ASCII tvare 
a $urlwsdl je adresa WSDL súboru webovej služby. 

Na demonštráciu využitia vytvorenej webovej služby 
bola  zostavená  jednoduchá  testovacia  stránka  (http://
www.ispavilon.tuke.sk/chemformtest.php).  Táto  stránka 
umožňuje zadanie vlastného chemického vzorca do vstup-
ného  poľa  formulára  alebo  výber  niektorého 
z  pripravených  demonštračných  vzorcov.  Tlačidlom 
„Previesť“ je vyvolaná webová služba a vykonaný prevod 
vzorca do HTML formátu, ktorý sa vzápätí zobrazí nižšie, 
v rámčeku „Výsledok“ (obr. 3).  

 

$urlwsdl='http://omega.tuke.sk/pavel.horovcak/php_ws/wsdl/
chemform.wsdl'; 
$ws = new SoapClient ($urlwsdl); 
$result = html_entity_decode($ws->getChemForm($vzorec)); 

Obr. 3. Ukážka testovacej stránky 
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6. Záver 
 
Navrhnutá a zrealizovaná webová služba je určená na 

prevod chemického vzorca zo štandardného ASCII tvaru 
do HTML formátu, ktorý zobrazuje počet atómov alebo 
mocenstvo iónov vo forme dolných alebo horných inde-
xov. Tento formát je vhodný pre prehliadač klienta. Prí-
stup k webovej službe je zabezpečený WSDL súborom 
služby, umiestneným na adrese 'http://omega.tuke.sk/ 
pavel.horovcak/php_ws/wsdl/chemform.wsdl'. Využitie 
WS je reálne všade tam, kde je potrebné prezentovať na 
webovej stránke vzorec, predovšetkým ak tento vzorec 
pochádza z nejakého externého zdroja (napr. databázová 
tabuľka, XML alebo textový súbor) alebo zo vstupného 
formulára. Zostavená WS okrem priameho využitia 
v klientovi môže byť tiež zložkou inej webovej služby, 
resp. stavebnicovým komponentom webovej aplikácie. 
Využívaním WS nastáva aj určitá zmena štandardných 
postupov návrhu a tvorby webovej aplikácie13. Pre správnu 
činnosť služby je na strane servera vyžadovaná podpora 
verzie PHP 5 s aktivovaným rozšírením pre SOAP. Uvede-
ná webová služba je záujemcom voľne k dispozícii. 

 
Použité skratky 
 
API Application Programming Interface 
ASCII American Standard Code for Information In-

terchange 
CML Chemical Markup Language 
DOM Document Object Model 
HTML HyperText Markup Language 
HTTP HyperText Transfer Protocol 
JSON JavaScript Object Notation 
MathML Mathematical Markup Language 
PHP PHP: Hypertext Preprocessor 
RSS Really Simple Syndication 
SOA Service Oriented Architecture 
SOAP Simple Object Access Protocol 
URI Unified Resource Locator 
WS Web Services 
WSDL Web Services Description Language 
WSML Web Services Modeling Language 
XHTML eXtensible HyperText Markup Language 
XML eXtended Markup Language 
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Accurate minerals’ chemical formulas interpretation 

in websites requires an adequate working out of their rep-
resentation. Within the latest approaches and technologies 
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lies a Service Oriented Architecture, realized predomi-
nantly by Web Service. The paper is devoted to SOA utili-
zation in problem solution of chemical formulas interpreta-
tion in internet environment by creation for this purpose 
intended web service. The web service calling on client 
side requires the service instantiation creation and subse-
quently calling of appropriate function in form: 
$urlwsdl='http://omega.tuke.sk/pavel.horovcak/php_ws/
wsdl/chemform.wsdl';  
$ws = new SoapClient ($urlwsdl); 

$result = html_entity_decode($ws->getChemForm
($formula)); 
where $formula contains formula input string in an ASCII 
form and $urlwsdl is a service‘s WSDL file address. The 
application functionality is documented by its calling in 
testing website (http://www.ispavilon.tuke.sk/
chemformtest.php). Web service utilization is real every-
where where is necessary to present chemical formula on 
web site. Designed web service is disposable free of 
charge for the possible persons concerned. 
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