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 Ievads 1.

Dokuments „Administratora rokasgrāmata” ir daļa no ERAF līdzfinansētā projekta „Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, ko kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības 

partneriem īsteno SIA „IT kompetences centrs” pētījuma Nr. 1.16. „Datu avotu analīzes un 

sasaistes rīks” dokumentācijas. 

Dokumentā ir aprakstīts: 

1. Prototipa instalācijas instrukcija; 

2. Prototipa konfigurācija; 

3. Datubāzes struktūra. 

Dokuments tiks izmantots par pamatu sistēmas prototipa instalācijai un administrēšanai.  

 Saistība ar citiem dokumentiem 1.1.

Šis dokuments ir lietojams kopā ar šādiem dokumentiem:  

1. Tehniskā specifikācija; 

2. Sistēmas arhitektūra. 

 Nolūks 1.2.

Dokuments apraksta konfigurējamas vertības sistēmā un apraksta sistēmas konfigurēšanas un 

administrēšanas iespējas. 

 Dokumentā lietotie saīsinājumi/termini un to definīcijas/skaidrojumi 1.3.

  Tabula 1.

Saīsinājums/termins Skaidrojums/definīcija 

Sistēma Datu avotu analīzes un sasaistes rīks 

DB Datu bāze 

Pētījums Nozares pētniecības projekts „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”  

LR Latvijas Republika 

Web Tīmeklis  

PHP Atklātā pirmkoda skriptu valoda 

C++ Vidēja līmeņa objektorientēta programmēšanas valoda 

PostgreSQL (pgsql) Objektu relāciju datu bāzes pārvaldības sistēma 

SQL Strukturēta vaicājumu valoda 
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 Instalācijas instrukcija 2.

Sistēmas instalācija ietver sevī trīs sistēmas slāņu instalāciju: 

1. Datu slāņa instalāciju. 
2. Ceļu meklēšanas moduļa instalāciju. 
3. Saskarnes slāņa instalāciju.  

 

 Datu slāņa instalācija 2.1.

Datu slāņa instalācija ietver sevī PostgreSQL datubāzes vadības sistēmas instalāciju, datubāzes tabulu 
izveidošanu (tabulu struktūra un izveidošanas skripti ir aprakstīti nodaļā „Datubāzes struktūra”) un 
datubāzes tabulu aizpildīšanu ar datiem. 

Prototipā tika izmantota PostgreSQL  DBVS versija „PostgreSQL 9.3.1 on x86_64-unknown-linux-gnu, 
compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 4.7.2, 64-bit”. 

 

 Ceļu meklēšanas moduļa instalācija 2.2.

Ceļu meklēšanas modulis tika izstrādāts priekš Linux saimes operētājsistēmām un tiek kompilēts no 

pirmkoda pirms instalācijas.  Kompilācijai ir izveidots make skripts, kas izmanto g++ kompilātoru moduļa 

kompilācijai no pirmkoda. Veiksmīgai kompilācijai ir nepieciešamas arī PostgreSQL bibliotēkas, ceļš līdz 

kurām tiek norādīts makefile failā: 

01 LFLAGS=-lm -L/usr/lib/postgresql/9.3/lib –lpq 

 

Kompilācijai tiek izmantota komanda „make graph”. Pēc kompilācijas ir nepieciešams veikt ceļu meklēšanas 

moduļa konfigurāciju, atbilstoši sadaļas „Ceļu meklēšanas moduļa konfigurācija” apraktam. 

Prototipā tika imantota Linux versija „Linux 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64 

GNU/Linux”. 

 Saskarnes slāņa instalācija 2.3.

Saskarnes slānis ir veidots php valodā un instalācijai ir nepieciešams sagatavot vidi – uzinstalēt Web serveri 

(piemēram, Apache), php valodas interpretatoru. Pēc tam, kad vide ir gatava, ir jānokopē saskarnes slaņa 

kods un jāveic konfigurācija, atbilstoši sadaļas „Saskarnes slāņa konfigurācija” apraktam. 
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 Sistēmas konfigurācija 3.

Sistēmas konfigurācija ietver sevī divu sistēmas slāņu konfigurāciju: 

1. Ceļu meklēšanas moduļa konfigurāciju. 
2. Saskarnes slāņa konfigurāciju.  

 Saskarnes slāņa konfigurācija 3.1.

Saskarnes slāņa konfigurācijas fails (config.php) ir php formāta fails. Parametru apraksts ir paradīts tabulā 
Tabula 2. 

 Ceļu meklēšanas moduļa parametru apraksts Tabula 2.

Mainīgais Apraksts 

_DATABASE_HOST Datubāzes adrese (IP vai domēna vārds) 

_DATABASE_NAME Datubāzes nosaukums 

_DATABASE_USERNAME Datubāzes lietotāja vārds 

_DATABASE_PASSWORD Datubāzes lietotāja parole 

_GRAPH_ENGINE_HOST Ceļu meklēšanas moduļa adrese (IP vai domēna vārds) 

_GRAPH_ENGINE_PORT Ceļu meklēšanas moduļa ports 

 

Konfigurācijas faila piemērs: 

01 <?php 
02 define('_DATABASE_HOST', 'graph.lursoft.lv'); 
03 define('_DATABASE_NAME', 'graph'); 
04 define('_DATABASE_USERNAME', 'username'); 
05 define('_DATABASE_PASSWORD', 'password'); 
06  
07 define('_GRAPH_ENGINE_HOST', 'localhost'); 
08 define('_GRAPH_ENGINE_PORT', 6532); 

 

 Ceļu meklēšanas moduļa konfigurācija 3.2.

Ceļu meklēšanas moduļa konfigurācijas fails (application.config) ir XML formāta fails ANSI kodējumā. Ceļu 
meklēšanas modulis veic XML faila formāta validāciju konfigurācijas nolasīšanas laikā. Sekojošas XML 
valodas īpašības tiek izmantotas un pārbaudītas: 

1) Visiem datiem ir jābūt iekļautiem saknes (root) tagā (tag): 

Pareizi  Nepareizi 

01 <root>  01 <tag1>value1</tag1> 

02    <tag1>value1</tag1>  02 <tag2>value2</tag2> 

03    <tag2>value2</tag2>    

04 </root>    

 

2) Tagu vārda reģistram ir jāsakrīt atvērošajā un aizvērošajā tagā: 
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Pareizi  Nepareizi 

01 <tAg1>value1</tAg1>  01 <tag1>value1</TAG1> 

 

3) Tagu noformēšanas kārtība: 

Pareizi  Nepareizi 

01 <tag1>  01 <tag1> 

02    Data  02    Data 

03 </tag1>  03 <  /tag1> 

04 <tag2 att1="value" />  04 <tag2 att1=value /> 

05 <tag3 att1=">" att2="/" />  05 <tag3 <tag4> /  > 

 

4) Taga atribūtus var definēt kā iegūltos tagus: 

Pareizi  Pareizi 

01 <tag  01 <tag> 

02     attribute1="1"  02    <attribute1>1</attribute1> 

03     attribute2="2"  03    <attribute2>2</attribute2> 

04 />  04 </tag> 

 

5) Tags var saturēt vai nu datus (atribūts) vai arī iegultos tagus, bet ne abus vienlaicīgi: 

Pareizi  Nepareizi 

01 <tag1>Data</tag1>  01 <tag1>Data and <tag2/></tag1> 

02 <tag2><tag3/></tag2>  02 <tag3><tag4/> and data</tag3> 

 

6) Komentāri konfigurācijas failā: 

 

Pareizi  Nepareizi 

01 <!-- Comment 1 -->  01 # Comment 1 

02 <!--  02 // Comment 2 

03    Example: <Comment2>  03 /* Comment 3 */ 

04 -->  04 -- Comment 4 

 

7) Visiem tagiem ir jābūt aizvērtiem, pie tam saglabājot atvēršanas kartību: 

Pareizi  Nepareizi 

01 <tag1>  01 <tag1> 

02    <tag2>  02    <tag2> 

03       <tag3/>  03       <tag3> 

04    </tag2>  04    </tag1> 

05 </tag1>  05 </tag2> 
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Ceļu meklēšanas moduļa konfigurācijas faila struktūra ir sekojoša: 

01 <config> 
02     <network> 
03         <port>number</port> 
04         <timeout>time</timeout> 
05         <delay>time</delay> 
06     </network> 
07  
08     <log path="string" /> 
09  
10     <database> 
11         <host>string</host> 
12         <port>number</port> 
13         <name>string</name> 
14         <user>string</user> 
15         <password>string</password> 
16          
17         <expiration>time</expiration> 
18         <cache>string</cache> 
19     </database> 
20 </config> 

 

Parametru formāta apraksts ir paradīts tabulā Tabula 3. 

 Ceļu meklēšanas moduļa konfigurācijas faila parametru tipi Tabula 3.

Formāta nosaukums Apraksts 

number Vesels skaitlis, kura vērtība ir lielāka par 0. 

string Patvaļīga simbolu secība. 

time Laika intervāls, kas ir izteikts milisekundēs. 

 

Ceļu meklēšanas moduļa konfigurācija ir ietverta XML saknes tagā (root tag), kura vārds nav stingri definēts. 
Parametru apraksts ir paradīts tabulā Tabula 4. 
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 Ceļu meklēšanas moduļa parametru apraksts Tabula 4.

Bloks Lauks Apraksts 

network 

port 
Ports, uz kura ceļu meklēšanas modulis gaidīs ienākošos 
pieslēgumus. 

timeout 
Taimauts tīkla operācijām (datu sūtīšanai / saņemšanai). Taimauts 
ierobežo vienas datu daļas (nevis pilnas datu plūsmas) iegūšanas / 
sūtīšanas laiku. 

delay Ienākošo datu gaidīšanas laiks. 

log path Log failu direktorija. 

database 

host Datubāzes adrese (IP vai domēna vārds) 

port Datubāzes ports 

name Datubāzes nosaukums 

user Datubāzes lietotāja vārds 

password Datubāzes lietotāja parole 

expiration Datubāzes atjaunināšanas intervals 

cache Keša faila nosaukums 

 

Konfigurācijas faila piemērs: 

01 <config> 
02     <network> 
03         <port>6532</port> 
04         <timeout>50</timeout> 
05         <delay>50</delay> 
06     </network> 
07      
08     <log path="./logs/" /> 
09      
10     <database> 
11         <host>graph.lursoft.lv</host> 
12         <port>5432</port> 
13         <name>graph</name> 
14         <user>username</user> 
15         <password>password</password> 
16          
17         <expiration>300000</expiration> 
18         <cache>database.cache</cache> 
19     </database> 
20 </config> 
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 Ceļu meklēšanas moduļa administrēšana 4.

Lai nodrošinātu ceļu meklēšanas moduļa administrēšanu, ir izveidots bash skripts ar nosaukumu "graphctl". 
Skripts pieņem vienu parametru un izvada lietošanas pamācību, kad ir izsaukts bez parametriem (1. Attēls). 

 

  Skripta lietošanas pamacība Sistēmas slāņu izvietojums 1. Attēls

 

Iespējamās parametru vērtības un to apraksts ir apkopots tabulā Tabula 5. 

 graphctl skripta parametru apraksts Tabula 5.

 Vērtība Apraksts 

state Izvada stāvokli (vai modulis tagad strādā) 

start Palaiž moduli 

stop Aptūr moduli 

restart Pārstartē moduli 
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 Datubāzes struktūra 5.

Datu slānis tiek relizēts uz relāciju datubāzes (PostgreSQL) pamata. Datu struktūra ir parādīta attēlā 2. 

Attēls.  

 

 Datu struktūra datu glabāšanai 2. Attēls

Tabula „nodes” (grafa virsotnes): 

id - auto increment; 
dataid - ieraksta id tabulā, no kuras tiek ņemti dati (tabula „data”); 
sourceid - tabulas identifikators (no kuras tika ņemti dati); 
updated – laiks, kad ieraksts tika izveidots vai izmainīts; 
deleted – laiks, kad ieraksts tika dzēsts; 
dateFrom – datums, no kurā ieraksts ir aktuāls; 
dateTo – datums, līdz kuram ieraksts ir aktuāls. 

 
Tabulas izveidošanas vaicājums (query): 

CREATE TABLE nodes 
( 
  id serial NOT NULL, 
  dataid integer, 
  sourceid integer, 
  updated timestamp without time zone, 
  deleted timestamp without time zone, 
  datefrom date, 
  dateto date, 
  CONSTRAINT nodes_cdx_id PRIMARY KEY (id ) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 

 
Tabula „arcs” (grafa loki): 

id - auto increment; 
node1id - ieraksta id no tabulas nodes; 
node2id - ieraksta id no tabulas nodes; 
typeid - saites identifikators; 
updated – laiks, kad ieraksts tika izveidots vai izmainīts; 
deleted – laiks, kad ieraksts tika dzēsts; 
dateFrom – datums, no kurā ieraksts ir aktuāls; 
dateTo – datums, līdz kuram ieraksts ir aktuāls. 

 
Tabulas izveidošanas vaicājums (query): 

CREATE TABLE arcs 
( 
  id serial NOT NULL, 
  nodeid1 integer, 
  nodeid2 integer, 
  typeid integer, 
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  updated timestamp without time zone, 
  deleted timestamp without time zone, 
  datefrom date, 
  dateto date 
  CONSTRAINT arcs_cdx_id PRIMARY KEY (id ) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 

 

Viens ieraksts tabulā apraksta loku no node1id līdz node2id. Tabula „types” (grafa loku saišu tipi): 

id - auto increment; 
title - nosaukums svara tipam; 
weightActual – aktuālas saites svars; 
weightHistorical – vēsturiskas saites svars; 
updated – laiks, kad ieraksts tika izveidots vai izmainīts; 
deleted – laiks, kad ieraksts tika dzēsts. 

 
CREATE TABLE types 
( 
  id integer NOT NULL, 
  title character varying(255), 
  weightactual integer, 
  weighthistorical integer, 
  updated timestamp without time zone, 
  deleted timestamp without time zone, 
  CONSTRAINT id PRIMARY KEY (id ) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 

 
Tabula „data” (virsotņu apraksts) prototipā tiek izmantota kā piemērs reāliem datiem: 

id - auto increment; 
title – uzvārds un vārds / nosaukums / adrese; 
code – personas kods / reģistrācijas numurs / adrešu reģistra kods; 

 
CREATE TABLE data 
( 
  id serial NOT NULL, 
  code character varying(20), 
  title character varying(250), 
  CONSTRAINT data_pkey PRIMARY KEY (id) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 

 

 


