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Povzetek
Diplomska naloga predstavlja rešitev problema oddaljenega dostopa do strežniške aplikacije,
njenega upravljanja preko grafičnega vmesnika na konzolni aplikaciji. Strežnik TRIS živi v
okolju UNIX brez grafičnega vmesnika, zagnan kot servis. Dostop do aplikacije, arhivskih
datotek in upravljanje brez grafičnega vmesnika je uporabniku neprijazno, saj so zanj
potrebna znanja okolja UNIX, oziroma skriptnega jezika Bash.
Oddaljen dostop preko spletnega vmesnika predstavlja elegantno rešitev. Do spletnega
vmesnika lahko dostopa vsak uporabnik z osebnim, prenosnim računalnikom ali celo tablico
in mobilnim telefonom. Ker je danes dostop do spleta že vsakdanjik, je bila izbira očitna. Za
dostop do spletnega vmesnika strani je potreben samo dostop do omrežja in spletni brskalnik.
V delu je na začetku predstavljen TRIS, sistem za daljinsko vodenje železniškega prometa, ki
temelji na aplikaciji imenovani TRIS SIL 4. Osredotočenost je na strežniškem delu aplikacije,
do katere želimo uporabniku ponuditi prijazen oddaljen dostop. Delo se nadaljuje z opisom
zahtev. V nalogi so na kratko predstavljene metode realizacije rešitve, izbira tehnologij ter
prednosti in slabosti le teh.
V drugi polovici dela so predstavljeni koncepti implementacije sistema za oddaljen dostop do
strežniške aplikacije TRIS.
Ključne besede:
Spletni vmesnik, oddaljen nadzor aplikacije, SIL 4
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Abstract
The thesis represents a solution to the problem of remote access to a server application, its
management, and graphical user interface (GUI) build above console application. The TRIS
Server operates in the UNIX environment without a graphical user interface as a service.
Access to the application, archive files and management without graphical user interface is
user unfriendly, as it requires knowledge of UNIX environment and Bash scripting language.
Remote access via the internet represents an elegant solution. The web site can be accessed by
every user using personal or portable computer and even tablet computer or mobile phone.
Access to internet network and web browser is required to access web site. It was the obvious
solution, since accessing internet became daily routine.
The thesis starts with description of TRIS, system for advanced traffic supervision and control
based on application TRIS SIL 4. Focus is on server side of the application, for which we
prepared a user friendly remote access interface. The thesis continues with a description of the
requirements. The thesis outlines the methods for realization of the solution, the choice of
technology, and the pros and cons of these.
The second half of the thesis presents concepts of the implementation of a system for remote
access to TRIS SIL 4 server application.
Keywords:
Web interface, remote application management, SIL 4
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1 Uvod
Sistem TRIS je nadzorno kontrolni sistem za daljinsko vodenje železniškega prometa in
deluje po principu sistema SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquision). Center
vodenja prometa TRIS je namenjen za daljinsko vodenje železniškega prometa določenega
dela železniške proge v realnem času. Delovanje sistema zajema določen segment železniške
proge, katerega začetna in končna postaja določata področja vodenja TRIS SIL 4.
Sistem je zgrajen modularno in vključuje funkcije za centralni prikaz odvijanja prometa na
železniški progi, ukazni modul za krmiljenje naprav na progi (na primer postavljanje signalov
in premikanje kretnic) in obveščanje upravljavca sistema preko dogodkovnega in alarmnega
vmesnika. Osnovna funkcionalnost kontrole in nadzora nadgrajuje modul za sledenje vlakov
in grafično predstavitev voznih poti na grafikonu.
Sistem je preverjen sodoben računalniško podprt sistem za centralno daljinsko vodenje in
nadzor železniškega prometa s poudarkom na delovanju v realnem času. Sistem je posebej
načrtovan za delovanje v okolju z železniškim prometom.
Aplikacija temelji na visoki modularnosti, visoki kapaciteti, visoki razpoložljivosti in naboru
funkcij za optimalno reševanje problemov v železniškem prometu. Aplikacija je produkt
lastnega znanja podjetja Iskra Sistemi d.d. in je zato prilagodljiva za specifične zahteve
posameznega projekta.
Sistem je zasnovan na praktičnih izkušnjah, moderni računalniški opremi, modernih razvojnih
orodjih in preverjenih elektronskih komponentah ter standardih. Podpira različne vrste
komunikacijskih poti. Ta koncept daje sistemu dolgo življenjsko dobo, visoko zanesljivost,
nizke vzdrževalne stroške in velik ekonomski učinek, kar je dobra osnova za varno
investicijo.
Varnostni certifikat SIL definira največji še dovoljen nivo tveganja, oziroma specificira
znižanje nivoja tveganja. Varnostni certifikat SIL definira štiri dopustne nivoje tveganja, med
katerimi predstavlja prvi nivo v varnostnem smislu najnižjo varnost, četrti pa najvišjo varnost.
Z nivojem varnosti se dviga nivo zahtevnosti, kompleksnosti in stroškov. Nivo SIL, potrjen z
varnostnim certifikatom pooblaščene organizacije, predstavlja merilo varnosti sistema,
oziroma možnosti napake. Sistemi z varnostnim certifikatom SIL 4 zagotavljajo najvišji nivo
varnosti in se uporabljajo v železniškem in letalskem prometu, kjer so v primeru napake lahko
žrtve ljudje, poleg tega pa lahko nastopijo tudi zelo visoki materialni stroški. Sistem,
certificiran z varnostnim certifikatom SIL 4, zagotavlja, da je verjetnost, da napaka v sistemu
ne bo odkrita in da ukrep za omejitev tveganja zaradi te napake ne bo izveden, manjša od 10 -8
na uro [4].
Razvoj sistemov, certificiranih z varnostnimi certifikati SIL, temelji na spisku standardov, ki
predpisujejo pogoje pridobitve varnostnega certifikata, potek razvoja in potreben nabor
dokumentacije. Standardi so uporabljeni kot merilo zmanjševanja tveganja in višanja
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zanesljivosti. Kratek seznam standardov: ANSI/ISA S84, IEC EN 61508, IEC 61511, IEC
62061, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50402 in MISRA [5].
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2 Opis sistema TRIS SIL 4
Sistem TRIS SIL 4 je sestavljen iz 3 enot (ang. unit):
-

daljinske končne enota (RTU),
strežnika TRIS,
odjemalca WorkPost.

Osnovna enota ali enota RTU predstavlja povezavo s signalno varnostno napravo na
železniški postaji in je nameščena na oddaljeni lokaciji. Zaradi tega je sistem sestavljen iz več
enot RTU, število je odvisno od števila postaj, ki so pod nadzorom sistema TRIS SIL 4. Enota
RTU zajema vsa stanja, oziroma javljanja iz signalno varnostne naprave in izdaja ukaze proti
signalno varnostni napravi. Ukaze izdaja operater preko odjemalca, nameščenega na lokalnem
delovnem mestu, v nadaljevanju odjemalca WorkPost. Ukazi se nato preko strežnika TRIS
posredujejo na enoto RTU. Elementi postaje so povezani s signalno varnostno napravo, ki je
sestavljena iz relejnih skupin. Izdajanje ukazov se izvrši preko aktivnih izhodov na izhodnih
modulih na enoto RTU. Aktivni izhodi aktivirajo ukazne releje v tipkovnih relejnih skupinah.
Strežnik TRIS je srce sistema TRIS. Vsi aplikacijski podatki, kot so: nastavljivi parametri,
ukazi, tirne slike, uporabniške nastavitve in ostale informacije so shranjeni v strežniški TRIS
enoti. Strežnik TRIS je povezan z enotami RTU. Ta povezava omogoča zajem vseh stanj na
signalno varnostni napravi ter izdajo ukazov na signalno varnostno napravo. V normalnem
načinu delovanja, sistem TRIS ciklično zahteva nova stanja iz enot RTU. Spremenjena stanja
se zapisujejo v lokalno vrsto enote RTU in se ob klicu iz sistema TRIS pošljejo iz enote RTU
v sistem TRIS. Lokalna vrsta deluje po principu prvi noter, prvi ven (ang. FIFO – First In
First Out), kar zagotavlja, da se vse spremembe javljanj pošljejo v sistem TRIS, tudi v
primeru večkratnih sprememb istega objekta znotraj enega časovnega cikla [2]. Strežnik TRIS
je komunikacijski in podatkovni strežnik, ki vsebuje interno bazo. Baza je sestavljena iz
objektov, ki vsebujejo informacije o postajah, elementih, njihovih stanjih ter povezavah med
njimi. V podatkovni del spadajo tudi tirne slike, ukazi, uporabniki ter mnogo drugih
nastavljivih podatkov, ki so odvisni od potrebe na projektu.
Odjemalec WorkPost predstavlja odjemalca, povezanega na strežnik TRIS preko protokola
TCP/IP. Sestavljen je iz dveh ali več visoko ločljivih zaslonov, na katerih se prikazuje tirna
slika. Preko odjemalca WorkPost se grafično izrisujejo vsa zajeta stanja signalno varnostne
naprave. Odjemalec WorkPost omogoča prometniku nadzor nad postajo ter izdajo ukazov.
Vsaka funkcija odjemalca WorkPost je implementirana kot interaktivna procedura med
operaterjem (prometnikom) na eni strani in sistemom TRIS na drugi strani.
Slika 1 prikazuje vse povezane enote sistema TRIS.
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Slika 1: Shema sistema TRIS.
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RTU
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2.1 Opis zahtev
Sistem TRIS je v osnovi generični produkt, ki je odprt za konfiguriranje, na podlagi zahtev
kupcev tujega in domačega trga. Pri uvedbi sistema v produkcijsko okolje je potrebno produkt
ustrezno prilagoditi, vsak posamezen projekt zahteva nastavitve, ki definirajo uporabo in
funkcionalno delovanje sistema. Konfiguracijske parametre je mogoče naknadno spreminjati
ali prilagajati glede na odzivnost sistema. V ta namen je bilo razvito orodje System Monitor.
Orodje System Monitor omogoča:
-

oddaljen dostop,
konfiguriranje,
prikaz in prenos datotek,
prikaz delovanja v živo,
konzolni dostop,
dostop do zagona in ustavitve aplikacije.

Oddaljen dostop
Orodje System Monitor predstavlja vmesnik, narejen za potrebe oddaljenega in uporabniku
prijaznega dostopa do strežnika TRIS. Glavna zahteva predstavlja oddaljen dostop do
konzolne aplikacije preko grafičnega vmesnika (ang. GUI). Ker je sistem TRIS generični
produkt, ima strežnik TRIS ogromno število parametrov in argumentov, ki strežniškemu delu
aplikacije ponujajo vrsto razširitev in omejitev. Konfiguracijske datoteke, uporabljene ob
zagonu strežnika TRIS, so razdeljene na več vrst. Velik del aplikacije se shranjuje v interne
datoteke sistema, preko katerih se strežnik TRIS nastavi za specifični projekt. Lokacije
datotek sistema, kot na primer arhivske datoteke strežnika TRIS in posneti promet med
strežnikom TRIS in enoto RTU, ki po potrebi omogočajo ponovno predvajanje stanj preteklih
dni, so nastavljive preko inicializacijske datoteke tipa INI.

Konfiguriranje
Datotečni format tipa INI je standardiziran format za konfiguracijo aplikacij, zapisan v
tekstovni obliki s preprosto strukturo, sestavljeno iz razdelkov (ang. sections) in lastnosti
(ang. properties) [6]. Vsaka lastnost ima svoje ime in vrednost, ki jo aplikacija prebere in nato
operira z njo. Vmesnik do datoteke INI, ki jo uporablja strežnik TRIS mora biti dostopen v
orodju System Monitor. Pri zahtevi je bil določen dodatek, ki omogoča spremembo datoteke
INI, ki jo strežnik TRIS na zahtevo ponovno prebere in uporabi nove nastavitve. Dodatek bi
predvsem vplival na beleženje strežnika TRIS v arhivsko datoteko in na konzolo. Beleženje
strežnika TRIS ima vnaprej določen format, ki omogoča izklop ali vklop določenega tipa
sporočila.
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Prikaz in prenos datotek
Beleženje (ang. logging) je orodje, oziroma funkcija, ki ga ponuja strežniški sistem TRIS in
omogoča uporabniku aplikacije, razvijalcem aplikacije in preizkuševalcem vpogled v
delovanje aplikacije v živo in v preteklost. Z vsakim dnem se ustvari nova arhivska datoteka,
ki vsebuje datum beleženja v imenu datoteke. Na strežniškem sistemu TRIS mora biti
omogočen prikaz in prenos vseh datotek, ki jih aplikacija ustvari, kar omogoča ponovno
uporabo po potrebi. Velik poudarek je bil namenjen zahtevi prikaza arhivske datoteke v živo
(ang. live), to je prikazovanje zadnjega stanja strežnika TRIS. Strežnik TRIS ustvari naslednje
vrste arhivskih datotek:
-

zagon strežnika,
promet RTU enote in vsakodnevna zgodovina,
delovanje strežnika TRIS in vsakodnevna zgodovina.

Ker je strežnik TRIS strežniška aplikacija z odjemalci WorkPost ter različnimi simulatorji,
potrebnimi za testiranje in uspešen razvoj, se je pojavila zahteva po živem prikazu informacije
o priklopljenih odjemalcih. Živi del prikaza vključuje tudi generalni prikaz stanja strežnika
TRIS.

Zagon in ustavitev aplikacije
Ker strežniška aplikacija deluje kot servis brez grafičnega okolja ali tekstualne konzole, je
potreben tudi dostop do zagona in ustavitve strežnika TRIS. Glede na stanje enote se morajo
uporabniku ponuditi opcije po ustavitvi, zagonu in ponovnem zagonu.

Konzolni dostop
Konzolni dostop do aplikacije je interakcija med aplikacijo in uporabnikom ali odjemalcem.
Uporabnik izda ukaz aplikaciji preko konzolnega okna. Konzolno okno sprejema ukaze v
tekstualni obliki, aplikacija ukaz sprejme, ga obdela in sproži želeno akcijo (v strežniški
aplikaciji TRIS lahko na ta način obstaja nabor ukazov, do katerih bi preko konzolnega
dostopa bili zagnani ob točno določenem konzolnem ukazu). Nabor ukazov se mora na obeh
straneh enolično ujemati, in se lahko po potrebi kasneje širi ali krči.
Glavna zahteva opisuje nemoten dostop do strežnika TRIS, kar pomeni možnost oddaljenega
dostopa do velikega nabora funkcionalnosti brez motenja strežniške aplikacije. Vsa stanja, vsi
prikazi in ostala funkcionalnost mora biti ločena in ne sme vplivati na strežnik TRIS, oziroma
sme vplivati na aplikacijo v najmanjši meri. Ob vsem naštetem se nikakor ne smemo omejiti
in vedno misliti na razširitev funkcionalnosti, sočasni dostop več uporabnikov hkrati in
odzivnost. Nove zahteve se lahko pojavijo že ob stiku orodja s preizkuševalci. Podjetje ima
tudi vizijo za uporabo orodja za prikaz podatkovne baze MySQL, v katero strežnik TRIS
vpisuje podatke o vodenju železniške postaje.
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2.2 Identifikacija uporabnikov
Orodje System Monitor bo uporabljalo veliko število uporabnikov. Glede na vlogo uporabniki
ne bodo imeli različno omejenega dostopa. V času razvoja bodo uporabniki razvijalci, ki bodo
razvijali dodatno funkcionalnost na enoti WorkPost ali RTU. Orodje bo uporabno v času
testiranja in nastavljanja aplikacije. Preizkuševalcu nudi hiter in lahek dostop do arhivskih
nastavitev, arhivske datoteke so lahko uporabljene pri poročilu napake. Pri nastavljanju
sistema se veliko število projektantskih podatkov navezuje na module, ki ne podpirajo
ponovnega zagona na živem sistemu, zaradi česar je v času nastavljanja in testiranja
nastavitev potrebno ponovno zagnati strežniško aplikacijo TRIS.
Ob nadaljnji razširitvi orodja bodo imeli korist tudi končni uporabniki. Orodje lahko omogoča
pregled arhivskih zapisov dogodkov izvedenih na železniški postaji, aktualne alarme in ostale
podatke, zapisane v podatkovni bazi MySQL.

2.3 Opis problemskega stanja
Aplikativni del sistema TRIS je razvit z razvojno knjižico Qt, ki nudi podporo za različne
operacijske sisteme (Windows, Linux, Mac OS X ter mnoge druge). Prav tako so v uporabi
knjižice, ki podpirajo tako Windows kot tudi Linux operacijski sistem. Tak primer je
knjižnica za Modbus komunikacijski protokol, ki se uporablja za komunikacijo med
strežniško enoto TRIS in enoto RTU. Drugi primer je knjižnica za avtomatsko testiranje
Google test in Google mock.
Konzolni dostop bi moral potekati preko protokola TCP/IP, kjer bi orodje System Monitor kot
odjemalec pošiljalo ukaze preko konzolnega okna. TCP/IP povezava bi v tem primeru morala
ostati živa, oziroma se na zahtevo odjemalca ali strežnika prekiniti. Protokol HTTP (razlaga
sledi v nadaljevanju dela), na katerem sloni pri konzolnem dostopu odjemalec, tega ne
podpira, saj se vsaka zahteva konča s prekinitvijo povezave.
Prikaz arhivske datoteke v živo predstavlja neraziskan izziv. Ob pregledu tehnik sta na voljo
dva načina. Prvi način od strežnika periodično zahteva nove podatke (ang. polling). Pri
obdelavi zahteve se strežnik odzove s podatki, oziroma posreduje spremembe glede na
prejšnjo obdelano zahtevo. Pri drugem načinu se smer povezave obrne, strežnik ves čas
preverja arhivsko datoteko, ob spremembi pošlje nove podatke odjemalcu (ang. pushing),
brskalnik pa poskrbi za primeren prikaz. V spletnem razvoju je drugi način imenovan comet.
Ker trenutna rešitev še nima nobenih omejitev, oziroma deluje tako v Windows kot tudi v
Linux okolju, na tem nivoju niso bile zaželene omejitve. Strežnik TRIS je zgrajen modularno,
moduli so med sabo povezani preko glavnega modula. Glavni modul se požene prvi, preko
njega se glede na nastavitve poženejo tudi drugi, ne obvezni moduli, ki predstavljajo
generičnost sistema in dodano funkcionalnost. Na ta način so vse potrebne informacije za
prikaz na enem mestu, potrebno je le upoštevati vrsti red zagona.
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3 Spletna aplikacija
Spletna aplikacija (ang. web application) je aplikacija, do katere lahko dostopajo uporabniki
preko omrežja, kot je na primer internet ali intranet. Spletna aplikacija je program, napisan v
jeziku, ki ga podpirajo internetni brskalniki, kot je JavaScript in opisni jezik HTML. Uporaba
spletnih brskalnikov je zelo razširjena, zato je tudi uporaba spletne aplikacije zelo priročna in
uporabna. Veliko prednost spletne aplikacije predstavlja zmožnost vzdrževanja in
posodobitve brez namestitve programske opreme in neomejeno podporo s strani operacijskega
sistema [7]. Do spletne aplikacije se dostopa preko spletne strani, oziroma naslova URL (ang.
Uniform Resource Locator).
Spletna aplikacija se lahko obravnava kot programska oprema odjemalec-strežnik (ang. clientserver), kjer se odjemalski del programa prenese s strežnika na spletni brskalnik ob obisku
spletne strani preko standardnega protokola HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol).
Protokol za prenos obogatenega besedila, HTTP, definira pravila pogovora med spletnim
odjemalcem in strežnikom. Protokol je razmeroma preprost in zelo prilagodljiv, kar je tudi
eden od razlogov za njegovo hitro uveljavitev. Tako kot pri večini internetnih protokolov
aplikacijskega sloja, so tudi sporočila protokola HTTP neposredno berljiva. Komunikacija
poteka v štirih fazah, prikazanih na sliki 2:
1. povezava – odjemalec se poveže s strežnikom, strežnik povezavo sprejme,
2. zahteva – odjemalec pošlje zahtevo po vsebini,
3. odgovor – strežnik posreduje zahtevano vsebino ali sporočilo o napaki, če zahteve ni
moč izpolniti,
4. odklop – po prenosu zahtevane vsebine strežnik prekine povezavo.
Za strežnik protokola HTTP so vse zahteve enakovredne in ne pomni izida izpolnjenih zahtev
(tako imenovan stateless protokol), kar omogoča enostavno izvedbo, vendar je tovrsten
protokol pomanjkljiv pri procesih, ki potrebujejo stanje prejšnjih zahtev [1].

povezava

zahteva
Odjemalec

Strežnik
odgovor
odklop

Slika 2: Faze HTTP protokola [1].
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Spletna aplikacija je običajno sestavljena iz več delov. Prvi nivo je internetni brskalnik,
oziroma prikazovalni nivo, drugi nivo predstavlja aplikacijsko logiko, tretji nivo pa skladišče,
kamor se vsi potrebni podatki shranjujejo. Pri bolj kompleksnih aplikacijah se nivoji bolj
podrobno definirajo in po potrebi razčlenijo. Slika 3 prikazuje običajno sestavo spletne
aplikacije [8].
Strežniška stran aplikacije (aplikacijsko logiko) običajno gostuje storitev kot je Apache ali
Apache Tomcat. Preko modulov Apache se poganja vrsta različnih funkcionalnosti, kot so
avtorizacija, avtentikacija in enkripcija.

Aplikacijska
logika

Skadišče

Internet/Intranet

Mozilla

Slika 3: Struktura internetne aplikacije.
HTML (ang. Hyper Text Markup Language) je opisni jezik za označevanje obogatenega
besedila, ki omogoča oblikovanje spletne strani. Opisni jezik HTML je poenostavljena
izpeljanka označevalnega jezika SGML (ang. Standard Generalized Markup Language).
Oblikovni jezik CSS (ang. Cascading Style Sheets) je uporabljen za formatiranje in
oblikovanje dokumentov napisanih v jeziku HTML ali XHTML. Z uporabo oblikovnega
jezika CSS se loči vsebina dokumenta od izgleda, s katerim se izboljša fleksibilnost strani ter
kontrola in omogoča skupno rabo oblikovnih formatov na več straneh spletne aplikacije.
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3.1 Metode razvoja spletne aplikacije in
tehnologije
Pri izbiri metode razvoja in tehnologije za izdelavo spletne aplikacije System Monitor, se je
pojavilo vprašanje vključitve aplikacije kot dodatnega programskega modula k obstoječi
strežniški enoti TRIS. Konzolni dostop tako nebi bil potreben preko protokola TCP/IP, saj bi
strežnik HTTP kot modul strežnika TS lahko interno dostopal do potrebne funkcionalnosti
preko potrebnih vmesnikov do ostalih modulov. Arhitektura pri razvoju dodatnega
programskega modula je prikazana na sliki 5.
Prva ovira je razvojna knjižica Qt, ki direktno ne podpira strežnika HTTP, obstajala možnost
razširitve z uporabo razreda QTcpServer, ki se obnaša kot HTTP strežnik.
HTTP je protokol, ki deluje po principu zahteva-odziv (ang. request-response). Internetni
brskalnik sproži zahtevo strežniku ob obisku določene strani URL. Strežnik se odzove z
odgovorom, v katerem se nahajajo podatki, ki jih internetni brskalnik prikaže. Zahteva je
lahko tipa GET ali POST. Zahteva GET definira, da mora strežnik HTTP odgovoriti s
podatki, oziroma vsebino. POST zahteva definira podatke, ki jih strežnik obdela in običajno
shrani v interno bazo podatkov. Razširitev razreda QTcpServer je mogoča, saj vsa
komunikacija poteka po protokolu TCP/IP preko interneta ali intraneta. Slika 4 prikazuje
primer razširitve.

Slika 4: Primer razširitve QTcpServer razreda.
Prednost je v izvorni kodi, napisani v programskem jeziku C++, ki je osnovni programski
jezik na projektu TRIS SIL 4. Na ta način bi izvorno kodo razumeli vsi razvojni sodelavci na
projektu ter jo po potrebi tudi v prihodnosti popravljali ali nadgrajevali. Slabost predstavlja
potreba po pisanju lastnega strežnika HTTP in poznavanje podrobnih lastnosti protokola
HTTP, kar pa pomeni dodatno porabljen čas pri razvoju strežnika HTTP in spletne aplikacije.
Ena izmed glavnih zahtev orodja System Monitor je razvoj aplikacije, ki nebi povzročil
motenj strežnika TRIS (24/7). Strežnik TRIS mora nemoteno spremljati dohodna sporočila
vseh odjemalcev (WorkPost, RTU) ter jih nemoteno obdelati. Zaradi potrebe po zadovoljitvi
zahteve po nemotenosti, mora strežniški modul HTTP delovati v ločenem procesu, a hkrati
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komunicirati z glavnim procesom strežnika TRIS. Komunikacija med strežnikom TRIS in
orodjem System Monitor je potrebna zaradi nenehne izmenjave podatkov.
Zaradi zahteve po nemotenosti strežnika TRIS in potrebe po ločitvi procesa System Monitor
od strežnika TRIS, je postal razvoj lastnega strežnika HTTP napačna odločitev pri izbiri
metode razvoja spletne aplikacije. Naslednji korak raziskave je predstavljal pregled že
razvitih knjižic (ang. library) za razvoj spletne aplikacije v programskem jeziku C++.
Za raziskavo so bile uporabljene knjižice QtWebApp, QtHttpServer in Wt. Vse knjižice so
razvite s programskim jezikom C++, QtWebApp in QtHttpServer s knjižico Qt.
Raziskava je potekala po določenih korakih:
-

pregled razvojne dokumentacije,
uporaba osnovne funkcionalnosti,
združitev knjižice v razvojno okolje Qt.

Knjižica QtWebApp ima zadovoljivo razvojno dokumentacijo, združitev z razvojnim okoljem
Qt ne predstavlja nobenih problemov, saj je izvorna koda razvita v okolju Qt.
Knjižnica QtHttpServer ni ustrezala zahtevam, saj strežnik HTTP ni bil razvit do konca in
nadaljnja podpora ni načrtovana. Avtor na izvorni strani poudarja, da izdelek ni mišljen za
resno rabo strežnika HTTP.
Razvojna knjižica Wt je na prvi pogled predstavljala idealno rešitev. Sintaksa se primerja z že
poznano sintakso razvojne knjižice Qt. Dokumentacija je popolnoma podprta, kot tudi
nadaljnji razvoj razvojne knjižice, zadnja različica orodja je bila izdana 1. novembra 2012. Pri
pregledu zahtev za uporabe razvojne knjižice Wt se je izkazalo, da razvojna knjižica potrebuje
razvojno zbirko boost C++, ki jih na projektu zaradi velikosti in mnogih drugih problemov
nismo želeli uporabiti. Razvojna knjižica boost se po zahtevnosti primerjajo z knjižicami Qt
kar pomeni večje zahteve po strojni opremi za strežnik TRIS. Združitev z razvojnem okoljem
Qt na operacijskem sistemu Linux ni povzročal nobenih težav, med tem ko na operacijskem
sistemu Windows do uspešne združitve ni uspelo priti. Razvoj na operacijskem sistemu
Windows je bil uspešen z razvojnim okoljem Microsoft Visual Studio 2010.
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Slika 5: Arhitektura sistema z razvitim HTTP modulom.
V izboru metod razvoja spletne aplikacije je bil zamišljen tudi razvoj aplikacije, kjer bi jo
gostila storitev Apache, oziroma spletni strežnik Apache. Pri tej metodi se izognemo
razvijanju samega strežnika HTTP, ki ga ponuja storitev Apache. Apache je zmogljiv
strežniški program za izmenjavo in usmerjanje podatkov po protokolu HTTP.
Spletni strežnik Apache ponuja različne razširitve, med katerimi je tudi precejšna ponudba
modulov za uporabo skriptnih jezikov v razvoju spletne aplikacije. Skriptni jezik je oblika
programskega jezika, ki je uporabljen za rokovanje, prilagajanje in samodejno opravljanje
določenih opravil. V mnogih sistemih je običajno že na voljo vmesnik, skriptni jezik pa je
mehanizem za vodenje uporabnosti programa. Razvoj s skriptnim jezikom je v primerjavi s
programski jeziki (C++, C) hitrejši. Skriptni jeziki se uporabljajo predvsem pri razvoju
spletnih aplikacij. Posebna lastnost skriptnega jezika je ta, da se izvorna koda skripte
interpretira v trenutku izvajanja. Kratek seznam skriptnih jezikov: Python, Ruby, Perl, PHP in
JavaScript.
Pri tej metodi razvoja so nam v pomoč razvojna ogrodja za razvoj spletnih aplikacij (ang. web
application framework) kot sta Django in Ruby on rails. Razvojno spletno ogrodje je
namenjeno manjši obremenitvi skupnih dejavnostih pri razvoju spletnih aplikacij. Ena izmed
skupnih dejavnosti spletne aplikacije je dostop do interne baze podatkov. Ta ogrodja
spodbujajo ponovno uporabo kode aplikacije in podpirajo programske vzorce, kot je MVC
(ang. Model View Controller), s katerim ločimo podatkovni model (bazo podatkov) od
aplikacijske logike in uporabniškega vmesnika. Pomemben dodatek pri razvojnih spletnih
ogrodjih je uporaba predlog. Dinamična spletna stran je sestavljena iz statičnega (HTML) in
dinamičnega dela, ki je generiran iz izvorne kode. Dinamični del je lahko povezan na
spremenljivko v predlogi ali v izvorni kodi. Na ta način se lahko ustvari spletna stran glede na
interno bazo in potencialno ustvari veliko število dinamičnih podstrani.
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Pri zahtevi za nemoteno delovanje strežniške enote TRIS bi se v tem primeru moral uporabiti
mehanizem, pri katerem orodje System Monitor nebi motilo strežnika TRIS, a bi vseeno
pridobivalo njegova aktualna stanja. Predvidena je bila uporaba principa internega odlagališča
podatkov, v katerega bi strežnik TRIS vpisoval aktualna stanja, orodje System Monitor pa bi
v tem primeru periodično bralo in grafično prikazovalo nova stanja, pridobljena iz internega
odlagališča.
Potrebo po konzolnem dostopu in problemom protokola HTTP, ki je protokol brez stanj (ang.
stateless) na povezavah, je možno zadovoljiti z dodatnimi moduli za Apache. Slika 6
prikazuje arhitekturo sistema pri uporabi spletnega strežnika Apache.

Slika 6: Arhitektura sistema z uporabo spletnega strežnika Apache.
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3.2 Uporabljene tehnologije, orodja in tehnike
Za razvoj rešitve smo izbrali metodo, kjer vlogo strežnika HTTP upravlja storitev Apache.
Vsa orodja so širše uporabljena odprtokodna orodja (izjema je orodje Enterprise Architect, ki
ni odprtokodno) in tehnologije na področju internetnih aplikacij. Vsa orodja in tehnologije
delujejo na UNIX in Windows platformi.

3.2.1 Razvojno okolje QtCreator
QtCreator je odprtokodno programsko okolje podjetja Nokia, nedavno prodanega podjetju
Digia. QtCreator je napreden urejevalnik besedila, ki deluje na različnih operacijskih
platformah (Windows, Linux, Mac OS X) za razvoj Qt aplikacij. Ponuja:
-

urejanje kode C++ in kode JavaScript,
integrirano oblikovanje grafičnega vmesnika,
orodja za projektni nadzor (ang. project management tools),
razhroščevanje (ang. debugging),
podporo za kontrolo verzij,
mobilno simulacijo,
podporo za namizne in mobilne naprave.

QtCreator podpira tudi dodajanje vtičnikov (ang. plugin), obarvanje kode, pregled nad
napisanimi metodami in uporabo pregledovalnika napak. Kljub izbiri razvoja z uporabo
spletnega strežnika Apache je potreben manjši poseg v strežniško enoto TRIS, katerega
izvorna koda je napisana v razvojnem okolju QtCreator.

3.2.2 Sistem za verzioniranje Subversion
Subversion (SVN) je orodje za kontrolo zgodovinskih in trenutnih različic datotek, kot je
izvorna koda, spletna stran in dokumentacija. Osnovna prednost uporabe sistema Subversion
je samodejno ohranjanje zgodovine nad vsemi spremembami datotek, vključno s podatkom
kdo jih je spremenil, kaj je spremenil in kdaj. S pomočjo komentarjev lahko dobimo tudi
odgovor zakaj je bila sprememba vnesena. Spremenjene datoteke lahko primerjamo s
prejšnjimi različicami. S sledenjem vseh sprememb orodje omogoča tudi vračanje ali vpogled
v prejšnje različice in združevanje sprememb z drugimi uporabniki. Sistem Subversion je
ponavadi postavljen na ločenem strežniku in tako vsako različico shranimo na strežnik kot
varnostno kopijo vedoč, da ne bo prišlo do izgube podatkov na lastnem razvojnem
računalniku.
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3.2.3 Spletni Strežnik Apache
Vlogo strežnika HTTP prevzame v izbrani metodi razvoja servis Apache. Prvotno je bila
storitev ponujena za okolje UNIX, a se je zaradi odprto kodnega sistema podpora za
operacijske sisteme kmalu razširila tudi na okolje Windows. Ta metoda razvoja je priljubljena
predvsem zaradi vzdržljivosti, prilagodljivosti in zanesljivosti. Ker je strežnik Apache odprto
koden je redno vzdrževan, napake so hitro odpravljene in na spletu obstaja veliko mest,
namenjenih podpori in izobraževanju.

3.2.4 Modul Mod_wsgi
Apache modul Mod_wsgi ponuja vmesnik do WSGI (ang. Web Server Gateway Interface).
WSGI definira preprost in univerzalen vmesnik med spletnim strežnikom in spletno aplikacijo
ali ogrodjem za programski jezik Python. Ogrodje Django podpira vmesnik WSGI [16].

3.2.5 Python in Django
Za razvoj rešitve je bilo potrebno znanje skriptnega jezika, ki vsebuje tudi ogrodje za razvoj
spletnih aplikacij. Python je visokonivojski modularni programski jezik, ki se pogosto
uporablja v skriptne namene in deluje na različnih platformah. Modularnost podpira uporabo
hierarhičnih paketov. Poudarek programskega jezika Python leži na berljivosti in ponovni
uporabi izvorne kode. Razširitveni moduli omogočajo nadgradnjo jezika v mnogih pogledih.
Python je objektni jezik, ki omogoča dinamično podatkovno tipizacijo in vsebuje avtomatski
nadzor pomnilnika [11].
Django je visokonivojsko spletno ogrodje za hiter razvoj (ang. rapid development) spletnih
aplikacij, ki spodbuja čisto in pragmatično zasnovo (ang. design) in je spisan v programskem
jeziku Python. Django ponuja:
-

lahkoten spletni strežnik za razvoj in testiranje,
sistem za serilizacijo in validacijo formularjev,
serilizacijski sistem za izdelavo in branje formatov XML in JSON,
predloge,
vmesnik za testiranje [10].
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3.2.6 Psutil
Psutil je razširitveni Python modul, ki zagotavlja vmesnik za pridobivanje informacije o vseh
tekočih procesih operacijskega sistema. Modul Psutil realizira nabor funkcionalnosti, ki jo
ponuja konzolna vrstica operacijskih sistemov. Uporabljen nabor funkcionalnosti:
-

ps (ang. process status), program za prikaz vseh tekočih procesov operacijskega
sistema [15],
kill, ukaz uporabljen v mnogih operacijskih sistemih, ki pošlje procesu signal za
zaustavitev,
netstat (ang. network statistics), orodje za prikaz omrežnih povezav, usmerjevalnih
povezav in statistiko omrežnega protokola [12].

Kljub raznoliki funkcionalnosti razširitvenega modula Python Psutil in delovanja v različnih
platformah je bil uporabljen tudi modul Python Subprocess, razvit v namen zagona in
komunikacije procesa.

3.2.7 JavaScript in AJAX
JavaScript je skriptni programski jezik spletne predstavitve. JavaScript ne omogoča pisanja
samostojnih programov. Namenjen je nadzoru obstoječega programa in podatkov, konkretno
spletnih brskalnikov in vsebine kodirane v HTML. Skriptni jezik JavaScript deluje na
odjemalski strani aplikacije, skripta se prenese na odjemalca kot sestavni del dokumenta,
zapisanega v HTML. Njeno izvajanje je naloga spletnega brskalnika [1]. Z JavaScript jezikom
se internetni aplikaciji doda dinamičnost strani, ki ne obremenjuje strežniške strani aplikacije.
Namesto pošiljanja zahtev na strežnik, poskrbi za preproste zahteve skripta na odjemalski
strani. Uporablja se pri izdelavi interaktivnih spletnih strani, saj med izvajanjem omogoča
vpliv na HTML kodo in spletni strani omogoča interaktivne funkcionalnosti.
Tehnologija AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) je uporabljena na odjemalski
strani aplikacije in omogoča asinhrono delovanje internetne aplikacije. Z uporabo tehnologije
AJAX se pošilja podatke strežniškemu delu aplikacije ali prejema podatke asinhrono in s tem
omogoča nemoteno delovanje strani in posodabljanje strani brez potrebe po osveževanju
celotne strani [8]. Delovanje je prikazano s sliko 7. Pri prenosu podatkov se uporablja format
XML (ang. Extensible Markup Language). Uporaba formata XML ni potrebna, pogosto se
namesto formata XML uporablja format JSON (ang. Java Script Object Notations).
Tehnologija AJAX ni samostojna, sodeluje z uporabo jezikov HTML, CSS, XML in
JavaScript. Jezika HTML in CSS omogočata markiranje in oblikovanje informacije, jezik
JavaScript pa omogoči združitev vseh tehnologij za prikaz novo pridobljene informacije v
formatih XML ali JSON.
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Strežnik

Brskalnik
Na dogodek:
- Ustvari HTTP zahtevo
- Pošlji HTTP zahtevo

Internet/Intranet

- Obdelaj HTTP zahtevo
- Ustvari odgovor in
pošlji brskalniku

Brskalnik
- Obdelaj odgovor z
uporabo JavaScript
- Posodobi vsebino strani

Internet/Intranet

Slika 7: Delovanje tehnologije AJAX [9].

3.2.8 jQuery
Knjižnica jQuery je knjižica za JavaScript, zasnovana za lažje skriptiranje opisnega jezika
HTML. Omogoča lažjo navigacijo po spletni strani, označevanje elementov HTML,
ustvarjanje animacij in razvoj aplikacij AJAX. Knjižnica jQuery vsebuje tudi grafične
gradnike, efekte in različne teme, dostopne v ločeni knjižici jQuery UI.

3.2.9 Doxygen
Doxygen je dokumentacijski sistem za programske jezike C++, C, Java, Python in mnoge
druge. Dokumentacija izvorne kode je zajeta v kodi, s čimer je omogočeno lahko
posodabljanje. Sistem Doxygen omogoča generiranje dokumentacije v opisnem jeziku
HTML, formatu RTF (ang. Rich Text Format), PDF (ang. Portable Document Format), Latex,
PostScript, CHM (ang. Microsoft Compiled HTML Help) in priročniškem formatu
uporabljenem v okolju UNIX. Omogočen je tudi način generiranja dokumentacije za razvojno
okolje QtCreator. Primer uporabe doxygen dokumentacije na sliki 8.

Slika 8: Uporaba doxygen dokumentacije za opis odjemalca TCP/IP.
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3.2.10

UML

UML (ang. Unified Modelling Language) je standardiziran jezik za modeliranje na področju
objektno orientiranega programskega razvoja. Vključuje nabor grafičnih tehnik za
oblikovanje vizualnih modelov objektno orientiranih sistemov. UML je uporabljen pri
dokumentaciji izvorne kode. Grafi vključujejo elemente, kot so:
-

aktivnosti,
akterji,
razredi,
procesi,
sheme podatkovne baze [14].

UML omogoča modeliranje v vseh fazah razvoja programske opreme in je ločen na tri dele
diagramov:
-

diagrami obnašanja so diagrami, ki opisujejo obnašanje sistema ali poslovnega
procesa (diagram aktivnosti, diagram stanj, diagram primerov uporabe),
- interakcijski diagrami so diagrami za prikaz interakcije med objekti med
delovanjem (diagram zaporedja, diagram komunikacije, časovni diagram),
- strukturni diagrami so diagrami, ki prikazujejo medsebojno razmerje med objekti
ne glede na čas (razredni diagram, komponenti diagram, objektni in paketni
diagram).
Slika 9 prikazuje primer uporabe UML na projektu TRIS, povezavo med komponentama
(moduloma) System Monitor in Main Module.

Slika 9: Komponenti diagram pri prvi metodi razvoja spletne aplikacije.

3.2.11

Enterprise Architect

Enterprise Architect je orodje podjetja Sparx Systems za modeliranje in načrtovanje na osnovi
jezika UML. Orodje omogoča uporabo podatkovne baze, s katero lahko vsi člani projektne
ekipe nemoteno modelirajo svoj del projektne naloge in uporabljajo že obstoječe UML
elemente. Z uporabo že obstoječih UML elementov na projektu se v ozadju izrisuje celotna
slika programske opreme aplikacije TRIS SIL 4.
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3.2.12

JSON

JSON je lahkoten format za izmenjavo podatkov in človeku enostaven za branje ter pisanje,
programu enostaven za izdelavo (ang. generate) in razčlenitev (ang. parse). JSON je oblika
besedila, popolnoma neodvisen od programskega jezika, vendar pa uporablja konvencije, ki
so znane razvijalcem programskih jezikov C, C++, Java, JavaScript, Perl, Python in mnogih
drugih. Z omenjenimi lastnostmi je JSON idealen format za izmenjavo podatkov.
Zgrajen je iz dveh struktur:
-

zbirka parov ime/vrednost; v mnogih jezikih realiziran kot objekt, zapis, struktura,
seznam, hash tabela ali asociativna tabela,
urejen seznam vrednosti; v večini programskih jezikov je realiziran kot tabela, vektor,
seznam ali zaporedje.

Obe strukturi sta univerzalni podatkovni strukturi, ki ju podpirajo vsi programski in skriptni
jeziki [13]. Format za izmenjavo podatkov JSON je alternativa formatu XML.

3.2.13

UTF-8

UTF-8 (ang. UCS Transformation Format) je eden izmed kodirnih naborov znakov unicode.
Nabor unicode je bil narejen v namen enotnega nabora znakov, ki bi vključeval vse razumne
znake sveta. Produkt TRIS SIL 4 je namenjen svetovnemu trgu, tako mnogi ukazi vsebujejo
imena elementov na postaji v tujem jeziku, katere je potrebno ob izvedbi arhivirati in prikazati
z orodjem System Monitor. Za pravilen zapis, branje in prikaz znakov, je uporabljen kodni
nabor UTF-8.

3.2.14

Objektno orientirano programiranje

Glavna ideja objektno orientiranega programiranja je kombinacija lastnosti in funkcij, ki
izvajajo operacije nad lastnostmi. Ta kombinacija se imenuje objekt.
Funkcije objekta običajno predstavljajo edini način dostopa do lastnosti objekta. Če želimo
prebrati lastnosti objekta, pokličemo funkcijo objekta, ki vrača želeno lastnost objekta.
Direkten dostop do lastnosti objekta na ta način ni možen kajti lastnost je tako skrita.
Lastnosti in funkcije objekta so zaprte (ang. encapsulated) v objekt. Zaprtost in skritost sta
ključna izraza opisa objektno orientiranega programiranja.
Objektno orientirano programiranje omogoča boljšo urejenost izvorne kode, lažjo abstrakcijo,
polimorfizem in dedovanje [3].
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3.2.15

Programerska pravila

Na projektu TRIS SIL 4 so postavljena določena pravila (ang. coding practice), ki se jih mora
držati vsak razvijalec na projektu. Dokument, ki opisuje vsa pravila, vsebuje tudi skupna
prizadevanja in rezultate standardov MISRA C++ in Mü8004. Cilj določenih pravil je
ustvarjanje konsistentne oblike izvorne kode, ki izboljša berljivost, vzdrževanje in
preizkušanje.
Pravila vsebujejo navodila poimenovanja, pisanja razredov in funkcij, uporabe kazalcev in
argumentov, prepovedi določenih ključnih besed (ang. keyword) C++ (npr. union) in
določeno uporabo pretvorb (ang. cast). Izvorna koda vsebuje statično in dinamično analizo
kode. Vsi zapleteni algoritmi morajo biti primerno bolj podrobno opisani.
Vsa izvorna koda in dokumentacija je napisana v angleškem jeziku. Podani komentarji poleg
izvorne kode so poljubno v slovenskem jeziku.
Ker so vsa pravila določena za programski jezik C++, le-ti v celoti ne veljajo pri izdelavi
orodja System Monitor, a se jih upošteva kolikor je to mogoče.
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4 Realizacija
Vsaka programska oprema ima svoj življenjski cikel. Razvoj programske opreme se običajno
prične zaradi zahteve, ki se razvije v idejo in nato potrebuje realizacijo. Obstaja mnogo
različnih razvojnih procesov, ki opisujejo korake razvoja. Vsak razvojni cikel ima svoje
prednosti in slabosti, odločitev uporabe razvojnega procesa leži v razvojni ekipi.
Življenjski cikel programske opreme v grobem delimo na naslednje faze:
-

zajem zahtev,
analizo,
načrtovanje,
realizacijo,
testiranje,
prenos v produkcijsko okolje,
vzdrževanje.

Zaporedni način razvoja (ang. Waterfall life-cycle) predstavlja proces, kjer razvijalci sledijo
fazam po vrsti. Pri strogem zaporednem načinu razvoja, se vsaka faza začne, ko se prejšnja v
celoti zaključi. Vračanje v teoriji ni mogoče, saj zahteva vsaka naknadna sprememba veliko
dodatnega napora, kar pomeni slabo fleksibilnost.
Zaradi pričakovanih dodatnih zahtev na projektu je primeren iterativni razvojni cikel. Iteracija
je specifično zaporedje aktivnosti, izvedenih na osnovi načrta, ki se konča z idejo izdelka. Pri
iterativnem razvoju, izvajamo razvoj v več iteracijah. V vsaki iteraciji razvijemo določen del
funkcionalnosti celotnega sistema. Iteracija gre navadno skozi vse faze razvoja. Bolj tvegane
funkcionalnosti imajo prednost. Prednosti iterativnega razvoja so:
-

začetne iteracije omogočijo zgodnje povratne informacije,
preizkušanje in povezovanje v sistemu sta nepretrgana,
napredek se meri z izvedenim delom,
možna predaja izvedenega dela projekta še preden je dokončan.

Zaradi trenutne ne seznanjenosti z izbrano metodo razvoja spletne aplikacije in razvojnim
ogrodjem Django, je v določenih iteracijah uporabljen tudi prototipni razvojni cikel. Prototip
označuje predhodno izdelane in navadno še nepopolne različice sistema ali funkcionalnosti.

4.1 Analiza in načrtovanje
Pri fazi analize gre predvsem za analizo uporabniških zahtev. Služi kot sredstvo za definicijo
zahtev, kot osnova za dogovor med naročnikom in izvajalcem ter osnova za kasnejše faze
razvoja. Na podlagi zahtev se tvori funkcionalnost, ki jo mora programska rešitev podpirati.
Funkcionalnost se na tem nivoju že bolj natančno opredeli ter loči na posamezne funkcije.
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Vsaka funkcionalnost na podlagi analize dobi tudi specifična navodila za pravilno delovanje.
Rezultat analize je dokument z odgovori na vprašanja tipa kaj potrebujemo.
Faza načrtovanja je najpomembnejša faza razvoja. V tej fazi se izdela načrt zgradbe
programske rešitve, glede na zahteve zbrane v fazi analize. Faza načrtovanja vključuje
dekompozicijo (razčlenitev) aplikacije na module in razgradnjo teh modulov v manjše
podmodule. Razčlenitev mora biti smiselna, vsak podmodul mora biti razumljiv za vsakega
razvijalca. Vsak modul je dokumentiran. V dokumentacijo sodi opis celotne funkcionalnosti
ter vsi algoritmi. V tej fazi odgovorimo na vprašanje tipa kako (narediti), oziroma kako bomo
zadovoljili identificirane zahteve. Cilj načrtovanja je zasnova.
Glede na opisane zahteve so bile priporočene sledeče funkcije za realizacijo:
-

-

-

-

-

funkcija RunServer() požene strežniški proces TRIS. Pred zagonom procesa funkcija
preveri ali proces teče. V primeru, da strežniški proces TRIS že živi v listi procesov
operacijskega sistema, se proces ne požene. Kot rezultat, funkcija vrne status uspeha z
logično vrednostjo.
funkcija StopServer() zaustavi strežniški proces TRIS, če proces obstaja v seznamu
procesov operacijskega sistema. Kot rezultat izvedbe vrne logično vrednost.
funkcija LiveLog() je odgovorna za prikaz trenutne arhivske datoteke.
funkcija LiveStatus() je odgovorna za prikaz trenutnega stanja procesa.
funkcija GetLogData() glede na argument prikaže arhivski dokument določenega tipa
za določen datum.
funcija Connect() poskrbi za povezavo med orodjem System Monitor v vlogi
odjemalca in strežnikom TRIS po protokolu TCP/IP. Strežnik TRIS uporablja
določene varnostne mehanizme, ki jih Connect funkcija uporablja.
funcija SendToServer() se uporablja za pošiljanje sporočil preko TCP/IP povezave
strežniku TRIS. Pošiljanje sporočil strežniku TRIS je namenjeno predvsem za
posredovanje administrativnih ukazov.
funkcija DisplaySettings() poskrbi za preslikavo datoteke formata INI v zbirko parov
in vrednosti. Django formo za prikaz INI nastavitev nato napolni s preslikano zbirko
parov in vrednosti. Funkcija vrne logično vrednost kot rezultat uspeha.
funkcija AddSetting() doda novo nastavitev v konfiguracijsko datoteko tipa INI.

Pri dekompoziciji glede na funkcionalnost lahko orodje razčlenimo na razrede in njihove
odvisnosti, prikazane na sliki 10.
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Slika 10: Razredni diagram orodja System Monitor.
Razred Views je razred odgovoren za prevzem zahtev brskalnika, ki se odzove z odgovorom.
Django je zasnovan z modulom URLConf, ki je namenjen za preslikavo zahtev v funkcije, ki
so realizirane v razredu Views. Razred Views sprejme vsako zahtevo, jo obdela, po potrebi
uporabi instanco katerega drugega razreda in odgovori z zahtevanimi podatki. Po vzorcu
MVC, bi razred Views prevzel glavno vlogo kontrolnega razreda.
MVC je programski vzorec, ki ločuje podatkovni del (ang. model) od uporabniškega
vmesnika aplikacije (ang. view). Uporabniški vmesnik uporablja kontrolni del (ang.
controller) za urejanje podatkovnega dela, ki se ob spremembi prikaže na uporabniškem
vmesniku.
Razred IniParser razširja Python razred RawConfigParser. Razred RawConfigParser izvaja
osnovno funkcijo razčlenjevanja (ang. parse) datotek formata oziroma tipa INI. Ob končanem
razčlenjevanju datoteke tipa INI, razred IniParser poskrbi za pretvorbo vsebine datoteke INI v
zbirko tipa slovar. Zbirka tipa slovar je nato posredovana primernemu obrazcu Django,
odgovornemu za pravilen prikaz uporabniku preko brskalnika.
Razred TcpClient je odgovoren za uspešno povezavo s strežnikom TRIS po protokolu TCP/IP
kot odjemalec. Strežnik TRIS vsebuje varnostne mehanizme, na podlagi katerih sprejema ali
zavrača povezave. Vse varnostne ukrepe na strežniški strani mora vsebovati tudi odjemalec. V
primeru napačne predstavitve ali uporabe napačnih okvirjev sporočila, se sporočilo ignorira,
povezava pa se prekine. Eden izmed varnostnih ukrepov je inkrementalno številčenje vsakega
sporočila. Ob primerjavi zaporedne številke sporočila z zaporedno številko prejšnjega
sporočila, se lahko ugotovi izguba ali podvojitev sporočila. Razred TcpClient ob kreaciji
prejme instanco tipa TcpConfig. Razred TcpConfig vsebuje vse nastavitve, potrebne za
delovanje TCP/IP odjemalca. Vse nastavitve so shranjene v datoteki tipa INI. Razred
TcpConfig poskrbi za uspešno branje nastavljene datoteke tipa INI.
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Orodje System Monitor uporablja tudi majhno število globalnih spremenljivk in konstant,
nastavljenih in dostopnih v razredih Globals in Constants.
IniSettingForm in LogForm je razred tipa obrazec Django. Vsebuje grafične gradiente,
potrebne za primeren prikaz datoteke tipa INI in prikaz arhivskih datotek.

4.2 Namestitev programske opreme
Razvoj orodja System Monitor je potekal na operacijskem sistem Windows 7. Vsaka
programska oprema uporabljena za razvojna operacijskem sistemu Windows, je bila
preizkušena tudi na operacijskem sistemu Linux Ubuntu 10.04 LTS. Pri preizkušanju je bilo
po uspešni nastavitvi vsake programske opreme preizkušeno delovanje glavne funkcionalnosti
načrtovane za uporabo. Izbran operacijski sistem Linux Ubuntu 10.04 LTS je na projektu
primarno razvojno okolje.
Na razvojno okolje je bila nastavljena naslednja programska oprema:
-

spletni strežnik Apache,
modul Mod_wsgi,
skriptni programski jezik Python,
ogrodje Python Django,
razširitveni Python modul Psutil,
razvojno okolje QtCreator in izvorna koda QtJson [17],
JavaScript in jQuery.

Dokumentacija za Django in Mod_wsgi omogoča relativno preprosto integracijo Django in
Mod_wsgi s spletnim strežnikom Apache. Razvojno okolje QtCreator vsebuje vsa potrebna
orodja in nastavitve za razvoj C++ aplikacij z uporabo razvojne knjižice Qt.
Pri nastavljanju spletnega strežnika Apache in modula Mod_wsgi je bil poudarek predvsem
na nastavitvah, pomembnih za pravilno delovanje odjemalca TCP/IP. Privzeto se pri spletnem
strežniku vsaka zahteva konča s prekinitvijo povezave. Zaradi potrebe po trajni povezavi med
orodjem System Monitor in strežnikom TRIS, oziroma prekinitvijo povezave na zahtevo
uporabnika, je bilo potrebno pravilno nastaviti naslednje nastavitve:
-

KeepAlive: On,
MaxKeepAliveRequests: 0,
WSGIDaemonProcesssite: 1 threads: 15,
WSGIProcessGroupsite: 1.

Orodje System Monitor je urejeno po mapah, kategoriziranih glede na tip datotek in njihov
namen. Razporeditev datotek, prikazana v tabeli 1, je pomembna predvsem pri večjih
strežnikih, na katerih deluje več spletnih aplikacij. Kljub temu, da bo v produkcijskem okolju
tekla le spletna aplikacija System Monitor, je organiziranost in razporeditev datotek zelo
pomembna.
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Mapa

Opis

/www
/www/manage

Korenska mapa spletnega strežnika Apache.
Mapa manage je namenjena vsem datotekam za nastavitve ogrodja Django.
Sem sodijo tudi nastavitve beleženja, preslikav URL v druge mape, v
primeru orodja System Monitor www/Tris.

/www/templates/Tris Predloge HTML za določitev videza orodja System Monitor.
V mapi static se nahajajo vse statične datoteke. Za datoteke v tem sklopu
/www/static
velja, da so javno dostopne.

/www/static/css

Celotna oblika orodja System Monitor je shranjena v projektni datoteki tipa
css. Tu notri sodi tudi oblika vseh gradientov jQuery.

/www/static/js

Vsaka predloga HTML vsebuje svojo JavaScript datoteko. Vse skupne
funkcionalnosti so združene v skupno JavaScript datoteko. Tu notri sodi
tudi knjižica jQuery.

/www/static/images

Vse slike orodja System Monitor.

Tabela 1: Struktura map orodja System monitor.

4.3 Iterativni razvoj
Iterativni razvoj predpisuje prednost funkcijam z večjo stopnjo tveganja. Zaradi nepoznavanja
ogrodja Django je uporaba obrazcev predstavljala glavno neznanko. Med drugimi je velik
izziv predstavljal tudi trenutni prikaz arhivske datoteke ("v živo") ter uporaba odjemalca
protokola TCP/IP na najbolj primeren način.
Iteracije po stopnji tveganosti razvrščene od najvišjega do najnižjega tveganja:
-

prikaz in urejanje datoteke INI z uporabo obrazcev Django,
prikaz arhivske datoteke v živo,
odjemalec TCP/IP,
posodobljen prikaz vseh potrebnih statusov strežniške aplikacije TRIS,
zagon, ponovni zagon in zaustavitev strežniške aplikacije TRIS.

4.3.1 Prikaz in urejanje datoteke tipa INI
Čeprav je možno obdelati obrazec HTML samo z uporabo razreda Django HttpRequest in
tvoriti HTML obrazec z razredom HttpResponse, je z uporabo obrazcev Django poskrbljeno
za mnogo osnovnih opravil. Knjižica Django za obrazce je zasnovana na štiri dele:
-

gradnik (ang. widget), razred, ki ustreza HTML obliki gradnika, primer je
<inputtype> ali <textarea>,
polje (ang. field), razred odgovoren za validacijo vnesenega besedila v polje,
primer je validacija polja z elektronskim naslovom,
obrazec (ang. form) predstavlja zbirko polj,
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-

medijski obrazec (ang. form media), oblikovno in funkcionalno razširjen obrazec z
lastnimi CSS in datotekami JavaScript.

Kot prvi korak iteracije je potrebno prebrati vsebino datoteke INI in jo pretvoriti v primerno
zbirko podatkov. Podatek absolutne poti do datoteke INI je nastavljiv tudi preko
inicilizacijske datoteke LocalSettings. Datoteka INI lahko vsebuje angleške kot tudi slovenske
znake. Za kodiranje znakov je uporabljen kodni nabor UTF-8. Zbirka tipa slovar deluje po
principu unikatnega ključa, ki mu pripada lastnost in je zato primerna zbirka podatkov za
preslikavo vsebine datoteke INI.
Razred IniSettingForm je obrazec Django, narejen po meri. Vsebuje polje tipa CharField, ki
se preslika v HTML gradnik text input in polje BooleanField, ki se preslika v HTML gradient
potrditveno polje (ang. checkbox). V datoteki INI se za vsako skupino nastavitev ustvari
objekt tipa IniSettingForm in doda v seznam ter posreduje brskalniku v obliki odgovora.
Ogrodje Django omogoča uporabo predlog in njihovih oznak ter filtrov. Tako lahko s
predlogo iteriramo skozi seznam objektov IniSettingForm in jih poljubno oblikujemo z
dodatnimi označbami HTML. Slika 11 prikazuje iteracijo skozi seznam. Če oznaka ne
vsebuje ključne besede "checkbox", ki ustvari novo vrstico z imenom trenutne lastnosti in
prilagodljivo polje z vrednostjo lastnosti. Vrstica se konča s potrditvenim poljem.

Slika 11: Iteracija skozi seznam IniSettingForm z Django predlogo.
Uporabniku se ob prikazu vseh trenutnih nastavitev ponudi možnost urejanja in dodajanja
nastavitev. Ob spremembi obstoječe nastavitve ali kreaciji nove nastavite se pošlje zahteva
tipa POST, na katero se strežnik odzove s spremembo izvirne datoteke nastavitev tipa INI.

4.3.2 Trenutni prikaz arhivske datoteke ("v živo")
Za metodo prikaza arhivske datoteke v živo je primeren pristop izbira tehnike pozivanja (ang.
polling). Strežnik TRIS neprestano vpisuje v arhivsko datoteko. Nova arhivska vrstica se
lahko pojavi v razmiku nekaj milisekund, kar bi pomenilo nekaj arhivskih vrstic na sekundo.
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Ker človek ni sposoben tako hitre obdelave, je pozivanje k branju novih vrstic periodično (na
nekaj sekund) bolj primerna rešitev kot rešitev comet.
Odjemalec periodično zahteva nove podatke in strežnik se odzove z novimi podatki, če ti
obstajajo. Pri tem pristopu je pomembno, da se strežnik zaveda kaj uporabniku brskalnik
trenutno prikazuje ter servira samo novo nastale spremembe na arhivski datoteki.
Pri tehniki pozivanja je odjemalec vedno prvi, ki vzpostavi povezavo. Strežnik nikoli ne
naredi ničesar po lastni presoji, vedno pričakuje zahtevno tipa GET, ki jo glede na parametre
različno obdela ter se primerno odzove.
Arhivska datoteka, v katero strežnik TRIS vpisuje, ima v naprej določeno obliko. Vsi podatki
so med sabo ločeni s presledki. Oblika je sestavljena iz sledečih podatkov:
-

unikatnega časovnega žiga (ang. timestamp),
izvora (ime modula),
tipa sporočila,
sporočila.

Slika 12 prikazuje primer arhivske datoteke. V začetku strežnik TRIS še ni ponujal
unikatnega časovnega žiga. Razširitev ni predstavljala nobenih večjih težav, potrebno je bilo
le uporabiti dodatni števec, ki bi zagotovil unikaten časovni žig. Časovni žig je sestavljen iz
časa v urah, minutah, sekundah in milisekundah ter števca, ki se inkrementalno povečuje z
vsakim sporočilom.
Časovni žig je pomemben pri zagotavljanju pravilnega prikaza arhivske datoteke v živo.
Odjemalec ob vsaki zahtevi pošlje zadnji prejeti časovni žig, strežnik preveri spremembe od
zadnje poslanega časovnega žiga ter jih posreduje odjemalcu. V primeru prve zahteve,
strežnik posreduje zadnjih pet vrstic arhivske datoteke.

Slika 12: Posnetek arhivske datoteke strežnika TRIS.
Do orodja System Monitor bo istočasno dostopalo več uporabnikov. Programski jezik Python
omogoča branje datoteke od trenutne pozicije do konca datoteke in vrne spremembo v obliki
seznama. Strežnik ima lastno evidenco arhivskih vrstic in svojih časovnih žigov, shranjeno v
ločenih seznamih. Na ta način lahko strežnik upravlja samo z eno instanco razreda, ki ob
vsaki zahtevi prebere arhivsko datoteko ter nove spremembe doda v seznam arhivskih vrstic
in časovnih žigov. Ob dostopu več uporabnikov se lahko poljubno pomikamo po internem
seznamu ter nudimo stare in nove podatke. Seznama sta sinhronizirana in ne presegata več kot
tisoč vrstic. Po dosegu tisoč vrstic je prvih sedemsto izbrisanih.
Strežniški del aplikacije mora nadzirati tudi sistem arhiviranja strežnika TRIS. Strežnik TRIS
ob vsakem začetku dneva ustvari novo arhivsko datoteko, v katero vpisuje podatke v tekočem
dnevu. Tako kot oblika arhivske datoteke je tudi ime datoteke vnaprej določeno. Ime arhivske
datoteke za prikaz v živo je sestavljeno iz predpone Server-, ki ji sledi trenutni datum ter
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končnica log. Podatek lokacije arhivske mape, kamor strežnik TRIS shranjuje vse arhivske
datoteke, je zapisan in nastavljiv v inicilizacijski datoteki LocalSettings.
Tako lahko strežnik ob vsaki zahtevi preveri, če arhivska datoteka obstaja in če je trenutno
ime datoteke spremenjeno. Sprememba imena pomeni pričetek novega dne in novo instanco
razreda za upravljanje nove arhivske datoteke.

4.3.3 Odjemalec TCP/IP
Odjemalec tipa TCP/IP pokrije zahtevo po konzolnem dostopu do strežnika TRIS ter razširi
funkcionalnost urejanja nastavitev tipa INI strežnika TRIS.
Za uspešno povezavo na strežnik TRIS je potrebna pravilna predstavitev, za katero strežnik
TRIS zahteva inicilizacijsko sporočilo, ki vsebuje podatke:
-

tip odjemalca,
unikatno številko odjemalca (številka ID),
ime računalnika.

Pri vsakem sporočilu mora nastopati tudi unikatno ime odjemalca, ki se v interni bazi sistema
preslika v sistemski element, ter številko sporočila (opisano v prejšnjem poglavju). Prikaz
sistemskega elementa je na sliki 13. Če element v bazi ne obstaja, strežnik TRIS povezavo
zavrne. Prav tako prekine povezavo, če odjemalec z isto številko ID ali imenom že obstaja.
Vse nastavitve odjemalca so shranjene in nastavljive v inicilizacijski datoteki LocalSettings.
Odjemalec do njih dostopa preko objekta tipa Globals.

Slika 13: Prikaz sistemskega elementa za konzolni dostop.
Ob uspešno vzpostavljeni povezavi lahko odjemalec pošilja strežniku TRIS različne tipe
sporočil. Sporočila so kategorizirana glede na kodo sporočila ter parametre, ki se pošiljajo kot
del sporočila. Strežnik TRIS mora poznati vsako kodo in parameter sporočila za zagotavljanje
pravilne obdelave sporočila. Ob neveljavni kodi se sporočilo ignorira.
Za potrebe konzolnega dostopa je bila definirana nova unikatna koda sporočila na sistemu
TRIS. Vsi ukazi, poslani preko konzolnega dostopa, so poslani v ciljni modul, kjer se
izvršijo. Tako lahko razširimo funkcionalnost urejanja nastavitve tipa INI preko orodja
System Monitor in pošljemo ukaz strežniku TRIS za osvežitev vseh nastavitev, ki jih
nastavlja datoteka tipa INI.
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Zaradi potrebe po neprekinjeni povezavi mora orodje System Monitor upravljati z eno
instanco razreda TcpClient (ang. singleton). Ta je ustvarjena ob zagonu orodja in se razpošilja
po funkcijah razreda Views in onemogoča kreacijo dodatnih instanc.

4.3.4 Posodobljen prikaz statusa strežnika TRIS
Posodobljen prikaz vseh statusov je omogočen z uporabo internega odlagališča. Vsaka
sprememba statusa strežnika TRIS se zabeleži v interno odlagališče. Orodje System Monitor
periodično prebere vsa stanja in jih prikaže uporabniku. Interno odlagališče vedno vsebuje vse
informacije. Ob spremembi se spremeni le status spremembe. Obliko internega odlagališča
določa format za izmenjavo podatkov JSON. Vsi statusi strežnika TRIS so zapisani v zbirki
tipa slovar in shranjeni v datoteki ServerStatus in ConnectionsStatus. Absolutna pot do
datotek tipa JSON je nastavljiva preko inicilizacijske datoteke LocalSettings.
Za razširitev glavnega modula strežnika TRIS je potreben dodatek za generiranje podatkov
tipa JSON z razvojno knjižico Qt. V najnovejši različici Qt5 privzeto podpira obliko JSON.
Vsi podatki so shranjeni v zbirko tipa slovar.
Pri strežniku TRIS ločimo dva tipa informacij, in sicer spremenljive in nespremenljive.
Nespremenljiv del informacij se ustvari ob zagonu strežnika TRIS. Ta vsebuje informacije o
vseh zagnanih modulih, ki niso obvezni za delovanje sistema. Strežnik TRIS požene
neobvezne module glede na nastavitve varnostnega ključa, ki je nastavljen v času predaje
produkta. Vse nastavitve varnostnega ključa so shranjene v strukturi, na podlagi katere se v
času zagona moduli inicializirajo in na ta način se ustvari status za orodje System Monitor.
Spremenljiv del informacij sestavljajo informacije o vseh povezanih odjemalcih na strežniku
TRIS, podroben opis stanja interne baze sistema ter status samega strežnik TRIS procesa.
Orodje System Monitor loči tri stanja strežnika TRIS:
-

nedosegljiv (ang. offline),
deluje – teče (ang. running),
dosegljiv (ang. online).

Nedosegljiv je v času, ko strežnik TRIS ni pognan. V delujočem stanju, ko je prižgan, pa
modul TCP, odgovoren za interakcijo z grafičnem delom sistema TRIS (odjemalci tipa
WorkPost), še ni zgrajen, ali pa še ne posluša na določenih TCP/IP vratih (ang. port).
Dosegljiv je, ko modul TCP prične poslušati za prihajajoče povezave.
Glede na stanje procesa strežnika TRIS se posodabljajo tudi ostali statusi. Če je proces v
delujočem stanju, se spremeni le status procesa ter počaka na naslednjo periodo branja
internega odlagališča. Ko se spremeni stanje procesa iz delujočega v dosegljivo stanje, se
prikažejo vsi trenutno razpoložljivi statusi strežnika TRIS. Ob nedosegljivem stanju se vsi
statusi pobrišejo.
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4.3.5 Zagon, ponovni zagon in zaustavitev strežnika
TRIS
Odjemalec periodično že pri posodobljenih statusih strežnika TRIS kot tudi pri prikazu
arhivskih datotek v živo prvotno potrebuje stanje procesa. Za pregled trenutnega stanja
procesa strežnika TRIS, je bil uporabljen razširitveni modul Python Psutil.
Od modula Psutil zahtevamo celoten spisek trenutno pognanih procesov ter pogledamo, če se
v spisku nahaja tudi proces strežnika TRIS. Proces se v spisku išče po imenu. O procesu lahko
nato pridobimo podatke kot je:
-

unikaten id procesa,
starševski id,
starševski proces,
ime procesa,
absolutno pot procesa,
status procesa,
seznam vseh odprtih TCP in UDP povezav procesa ter mnoge druge.

Slika 14: Izpis podatkov procesa strežnika TRIS.
Ob pridobljenem seznamu vseh odprtih povezav procesa (slika 15) lahko pridemo do podatka
ali proces posluša. Če to ugotovimo, uporabimo funkcijo kill, ki proces konča. Slika 14
prikazuje potrebne podatke procesa strežnika TRIS.
Za zagon procesa strežnik TRIS je potreben podatek o absolutni poti programa. Ta podatek je
shranjen v inicilizacijski datoteki LocalSettings. Podatek se prebere v času zagona orodja
System Monitor in shrani v globalen objekt tipa Globals tako kot vsi ostali potrebni podatki.
Modul Psutil ponuja bolj priročen vmesnik za kreacijo procesa kot Python z modulom
subprocess. Ponuja isto kot Python modul subprocess z dodatnimi lastnostmi in funkcijami
modula Psutil.
Ponovni zagon je tako preprosta funkcija, ki pokliče funkcije za ustavitev procesa ter nato
ponovni zagon procesa.

Slika 15: Seznam vseh povezav procesa strežnika TRIS.
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4.3.6 Skupna funkcionalnost
Sočasni dostop
Orodje System Monitor deluje samo v eni niti (ang. single thread). Vse funkcije, do katerih
lahko dostopa več uporabnikov istočasno, so zavarovane tako da je dostop omogočen le, ko je
funkcija pripravljena na novo obdelavo. Ob vstopu v funkcijo se vklopi zaklepni mehanizem,
ki se izklopi ob izhodu iz nje. Vstop v funkcijo je tako onemogočen dokler iz funkcije ne
izstop trenutni uporabnik.

Beleženje
Celotno dogajanje orodja System Monitor se neprestano beleži v arhivsko datoteko. Ogrodje
Django omogoča uporabo vgrajenega modula za beleženje. Beleženje se nastavlja preko
nastavitve v mapi manage (glej tabelo 1). Konfiguracija modula Python za beleženje je
sestavljena iz štirih delov:
-

zapisovalnika (ang. logger),
usmerjevalnika – kazalca (ang. handler),
filtrov,
oblikovalca (ang. formater).

Zapisovalniku nastavimo nivo beleženja, ki določa resnost sporočila. Obstaja kritičen nivo,
nivo napake, opozorila, informativni nivo in nivo za razhroščevanje. Zapisovalnik glede na
nivo preda sporočilo usmerjevalniku, ki določa kaj se zgodi s sporočilom. Sporočilo se lahko
prikaže na zaslonu, shrani v arhivsko datoteko ali pošlje na mrežni vtič (ang. network socket).
Filtri poleg nivoja beleženja ponujajo različne tipe scenarijev za določen tip sporočila. Na ta
način lahko vsakemu nivoju beleženja določimo posebno vedenje.
Oblikovalec določa obliko sporočila. Pri obliki se uporabijo tehnike oblikovanje nizov
programskega jezika Python.
Orodje System Monitor določa beleženje vseh sporočil v arhivsko datoteko, razen sporočil za
razhroščevanje. Vsako sporočilo je sestavljeno iz podatka o času, izvoru (razred in funkcija)
in nivoju.

Zagon
Ogrodje Django z različico 1.4 še ne podpira signala, ki bi se prožil ob zagonu. Ta bi
omogočal zagon izvorne kode po določenem zaporedju in zagotovil pravilen zagon. Pravilno
zaporedje je potrebno, saj se velik del orodja System Monitor zanaša na globalne nastavitve,
prebrane iz inicilizacijske datoteke LocalSettings. V našem primeru se mora TCP/IP zagon
zaradi odjemalca zgoditi natanko enkrat.
Na temo enkratnega zagona je podanih nekaj rešitev, med njimi tudi uporaba datoteke urs.py.
Datoteka urls.py vsebuje prevedbo zahtev HTML v funkcije razreda Views. Prav tako
zagotavlja enkraten zagon izvorne kode ob pravilnih nastavitvah modula Apache Mod_wsgi.
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4.4 Uporabniški vmesnik
Grafični uporabniški vmesnik je za uporabnika najbolj pomemben del orodja saj predstavlja
vmesnik z vso funkcionalnostjo, ki jo ponuja orodje, in je dostopen preko grafičnih ikon ali
slik. Pri spletni aplikaciji je potrebna pazljivost, saj se do celotne vsebine grafičnega vmesnika
dostopa preko internetne ali intranetne povezave, za katero ni nujno, da je zelo hitra.
Pri grafičnem vmesniku je pomembna urejenost in dostopnost celotne funkcionalnosti na
pravem mestu. Pod to spada tudi pravilna izbira barv, pisave in predvsem razporeditev vseh
grafičnih gradientov. Najboljša načela pri izdelavi grafičnega vmesnika so načela:
-

preprostosti (ang. KISS) – ogniti se vsej nepotrebni zapletenosti,
kontrasta – stvari, ki so drugačne, naj izgledajo drugačne,
ponovitve – ponovitev slogov na zaslonu in drugih zaslonih,
poravnave – vsi elementi na zaslonu naj bodo poravnani in
bližine – združiti skupne element skupaj [18].

Poleg pravilne uporabe načel izdelave grafičnega vmesnika je potrebno pri izgledu spletne
strani omogočati tudi identičen izgled strani na vseh aktualnih brskalnikih ter primeren izgled
tudi ob nižji ločljivosti zaslona ali brskalnika. Med aktualne brskalnike sodi Microsoft
Internet Explorer, Mozzila FireFox, Google Chrome, Apple Safari in Opera. Vsak brskalnik
se ne obnaša na isti način, zato je potrebno pri uporabi tehnologij preveriti kompatibilnost z
vsemi potrebnimi brskalniki. Pri prikazu spletne strani ob nižji ločljivosti je potrebno ustvariti
dobro predlogo, ki ima tekočo postavitev (ang. fluid layout). Tekoča postavitev je pomemben
del dobre odzivnosti spletne strani.
Zaradi zgoraj omenjenih problematik je ob razvoju izgleda spletne strani potrebno vsako
novost preizkusiti na različnih brskalnikih in različnih ločljivostih.
Za prikaz spletne aplikacije se uporablja označevalni jezik HTML. Uporabljene so tudi
tehnologije kot je CSS, JavaScript in AJAX.
Videz orodja System Monitor je razdeljen na strani glede na funkcionalnost. Dostop do vseh
strani je možen preko levega menija. Vsaka stran ima dostop do zagona, ponovnega zagona in
zaustavitve strežnika TRIS in glede na dodatno funkcionalnost vsebuje poljubni sredinski
podmeni, od katerega se desno nahaja vsebina trenutne strani.
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4.4.1 Prva stran
Prikaz prve strani pomeni vstop v orodje System Monitor. Ponuja splošne informacije o stanju
strežnika TRIS. Slika 16 prikazuje posnetek prve strani.
Prva stran poleg standardnega levega menija (1) ter dostopa do zagona, ponovnega zagona in
zaustavitve strežnika TRIS (2), ponuja sledeče informacije:
-

trenutno stanje strežnika TRIS (3),
seznam vseh povezanih odjemalcev (4),
podrobni opis interne baze sistema (5),
stanje vseh neobveznih modulov (6),
trenutni čas (7).

Pri seznamu vseh povezanih odjemalcev se prikazuje ime sistemskega elementa v interni bazi.
Vsa spremenljiva stanja se s pomočjo tehnologije AJAX posodabljajo brez potrebe po
ponovni osvežitvi strani.
Dostop do zagona, ponovnega zagona in zaustavitve strežnika TRIS se samodejno posodablja
glede na trenutno stanje procesa. Tako je v dosegljivem stanju onemogočen zagon novega
strežnika TRIS ter omogočen ponovni zagon ali ustavitev strežnika TRIS. Prav tako se
uporabniku ob nedosegljivem stanju strežnika TRIS, onemogoči ustavitev ali ponovni zagon
le tega.
Trenutni čas se posodablja vsakih šestdeset sekund. Poizvedbe o stanju strežnika TRIS se
pošiljajo vsake tri sekunde.

Slika 16: Posnetek prve strani.
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4.4.2 Nastavitve
Nastavitve vsebujejo prikaz inicilizacijske datoteke. Izgled strani nastavitev je posnet na sliki
17. Sredinski podmeni (1) predstavlja seznam vseh razdelkov v inicilizacijski datoteki. Na
klik se na desni strani (3) prikažejo vse nastavitve izbranega razdelka ter privzeto izključena
opcija za brisanje nastavitve.
Po končanem nastavljanju lahko spremembe shranimo ter ponovno naložimo preko
sredinskega podmenija (2). Za ponovno nalaganje mora biti omogočen konzolni dostop. Če
uporabnik še ni vzpostavil povezave s strežnikom TRIS, se ob kliku to naredi samodejno.
Če želi uporabnik dodati nove nastavitve, mora ob koncu dodajanja spremembe tudi shraniti.
Ob proženju shranjevanja podatkov za novo ustvarjeno nastavitev se stran ponovno naloži in
osveži stanje.
Prikaz inicilizacijskih nastavitev je na voljo tudi, če strežnik TRIS ni dosegljiv. Če
inicilizacijska datoteka ne obstaja, je uporabnik o tem obveščen.

Slika 17: Posnetek nastavitev.

4.4.3 Arhiv
Arhivska stran omogoča prikaz vseh arhivskih datotek strežnika TRIS. Posnetek arhivske
strani je prikazan na sliki 18. V sredinskem podmeniju (2) uporabnik izbira med želenim
prikazom arhivske datoteke, ki je prikazan na desni strani (4). Arhivska stran vsebuje tudi
trenutni status strežnika TRIS (1), saj se nanj navezuje funkcionalnost prikaza arhivske
datoteke v živo. Če je strežnik TRIS nedosegljiv, se arhivske datoteke v živo ne more
prikazati.
Glede na izbrano arhivsko datoteko, se uporabniku ponudi dodaten sredinski podmeni (3),
kjer je mogoče prikazati tudi starejše arhivske datoteke glede na izbrani datum. Uporabniku je
omogočeno prikazovanje izbranega števila zadnjih vrstic ter prenos arhivske datoteke na
lokalni trdi disk.
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Slika 18: Posnetek arhivske strani.

4.4.4 Ukazna vrstica
Razporeditev gradnikov ukazne vrstice je prikazana na sliki 19. Za uspešno izvajanje ukazov
preko ukazne vrstice je potrebna vzpostavljena povezava do strežnika TRIS. Vzpostavitev
povezave je možna preko sredinskega podmenija (4), ki poleg priklopa in izklopa odjemalca
TCP/IP glede na trenutno stanje povezave, ponuja tudi prikaz seznama vseh ukazov (3).
Ukazna vrstica prikazuje tudi stanje strežnika TRIS in seznam vseh priklopljenih odjemalcev
na strežnik (1), kar omogoča uporabniku enostavnejšo orientacijo na strani. Ukazi se pošiljajo
preko ukazne vrstice (2) po pritisku potrditvene tipke enter.

Slika 19: Posnetek ukazne vrstice.
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5 Testiranje
Testiranje je razvojna faza, v kateri se preverja in potrjuje, da orodje:
-

izpolnjuje zahteve,
deluje kot pričakovano.

Razvoj orodja System Monitor je potekal v iteracijah. Vsaka večja funkcionalnost je pomenila
ločeno iteracijo, ki je potrebovala tudi zadostno mero testiranja. V iteracijah je testiranje
potekalo predvsem v vlogi razvijalca, kjer je bila testirana vsaka dodatna funkcionalnost. Ob
koncu razvoja orodja System Monitor se je izvedlo tudi integracijsko testiranje.
Strežnik TRIS se v času razvoja testira na operacijskem sistemu CentOS 6.2, saj predstavlja
brezplačno distribucijo RHEL. Distribucija RHEL je namenjena za komercialno uporabo in se
uporablja v produktnem okolju.
Za testiranje je bilo izbrano testno okolje, nastavljeno za testiranje strežnika TRIS. Okolje je
vsebovalo minimalistično nastavljen operacijski sistem CentOS 6.2 ter osnovne Qt knjižice
potrebne za zagon strežnika TRIS.
Za orodje System Monitor se je ustvarila ločena mapa, ki vsebuje zagonsko datoteko (ang.
executable file) strežnika TRIS ter podmapo za beleženje delovanja in podmapo za nalaganje
projektnih datotek. Ločena mapa se je ustvarila zaradi preproste zamenjave zagonske datoteke
strežnika TRIS ob novo ustvarjeni različici brez dodatno potrebnih sprememb na
inicilizacijskih datotekah orodja System Monitor in strežnika TRIS. Ustvarjeno mapo je bilo
potrebno združiti z nastavitvam orodja System Monitor (LocalSettings).
V prvi fazi je bila testirana celotna funkcionalnost pri premestitvi celotnega orodja na testno
okolje z operacijskim sistemom CentOS 6.2. Vlogo preizkuševalca je izvajal avtor orodja.
Nekaj napak je bilo najdenih že v prvi fazi. Opis problemov in rešitve navedene v
nadaljevanju.
Orodje System Monitor nima zadostnih pravic za poizvedbe nad procesom strežnika TRIS. V
primeru, da je strežnik TRIS pognan z administratorskimi pravicami (ang. root), orodje
System Monitor kot Apache uporabnik ni imel dovoljenja za podrobne poizvedbe, ki jih
izvaja modul Python Psutil. Problem je predstavljal le dodatek pri navodilih uporabe in
nastavitve orodja, saj je ta primer uporabe standarden pri operacijskem sistemu. Operacijski
sistem Linux je v večini primerov le bolj strikten kot operacijski sistem Windows.
Ob zagonu procesa strežnika TRIS se v začetni fazi preberejo vse projektne nastavitve,
shranjene v datotekah. Ime projektne datoteke lahko vsebuje šumnike in sičnike. V primeru
zagona strežnika TRIS preko orodja System Monitor, strežnik TRIS potrebne datoteke ni
našel kljub njenemu obstoju. Edina razlaga za to je bila napačno nastavljena spremenljivka
procesa (ang. environment variable) za kodni nabor. Če orodje System Monitor požene
strežnik TRIS, bi ta moral imeti posredovane spremenljivke procesa Apache, saj preko njega
živi proces spletne aplikacije System Monitor. Operacijski sistem Linux shranjuje
spremenljivke vsakega procesa v mapi (/proc/pid procesa/environ). Na seznamu spremenljivk
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procesa strežnika TRIS je manjkala spremenljivka za izbiro kodnega nabora. Rešitev je
omogočila uporaba Python funkcije subprocess.call z dodatnim parametrom za določitev
kodnega nabora procesa.
Vse odkrite napake smo prijavili v orodje JIRA, namenjeno vodenju evidence vseh napak na
celotnem sistemu projekta TRIS SIL 4.
Orodje JIRA omogoča prijavo napak s krajšim opisom napake, postopkom testiranja in
ponovljivostjo napake. Obrazec za prijavo napake je lahko poljubno nastavljen. Ob prijavljeni
napaki je razvijalec, odgovoren za odpravo napake, obveščen preko elektronskega naslova.
Razvijalec lahko po potrebi preko orodja nato o nejasnosti obvesti vse osebe, na katere se
napaka nanaša. Celoten potek odprave napake se beleži, ob odpravljeni napaki se
preizkuševalec, ki je prijavil napako, o tem prepriča in napako postavi na primerno stanje.
Celoten postopek mora biti skladen z določenimi pravili projekta TRIS SIL 4.
V drugi fazi je testiranje prevzel preizkuševalec seznanjen s celotnimi zahtevami in
pričakovanji. Test sočasnega dostopa orodja System Monitor je bil izveden s pomočjo ostalih
razvijalcev na projektu, ki so ob koncu testa preizkuševalcu poročali o rezultatih.
Preizkuševalec je spremenil vse nastavitve preko orodja ter ob ponovnem zagonu strežnika
TRIS pričakovane spremembe pozorno spremljal. Za konzolni dostop se je preizkusil celoten
nabor ukazov, na katere se je moral strežnik TRIS primerno odzvati. Prikaz trenutnega stanja
delovanja strežnika TRIS je prisoten na vseh straneh. Ob shranjevanju nove interne baze,
priklopu ali odklopu odjemalca, se je prikaz moral v določenem času posodobiti. Rezultati
druge faze so bili primerni glede na izbrani razvojni cikel, saj so bile odkrite le manjše, hitro
odpravljive napake brez večjih posledic.
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6 Sklepne ugotovitve
Pri izdelavi diplomske naloge sem z razvojem orodja System Monitor omogočili oddaljen
dostop do strežniške enote sistema TRIS. Pri razvoju programske opreme sem uporabil vse
faze, ki jih določa iterativni razvojni cikel z uporabo prototipov. Iterativni razvojni cikel mi je
omogočal razvoj vsake funkcionalnost kot dela celotnega orodja. Tako je bilo možno pri
razvoju orodja tedensko slediti napredku.
V diplomskem delu sem opisal uporabljene tehnologije, tehnike in orodja, uporabljena pri
razvoju. Za nemoteno delovanje strežniške enote so bila uporabljena interna odlagališča,
obliko zapisa v interno odlagališče pa je določal zapis tipa JSON.
Kljub uspešnemu koncu je predstavljal razvoj precejšen izziv. Razvoj orodja se je pričel brez
predznanja o spletnih tehnologijah, tehnikah in razvojnih orodjih. Celoten razvoj je potekal na
operacijskem sistemu Windows 7, ob koncu je bilo celotno orodje preneseno na testno okolje
z operacijskim sistemom CentOS 6.2, kjer s takratnimi nastavitvami celotna funkcionalnost ni
delovala pravilno. Po manjših posodobitvah na strani orodja ter spremembah nastavitev
spletnega strežnika Apache je orodje ponovno v celoti delovalo.
V naslednji iteraciji se bomo lotili prikaza alarmov, zabeleženih dogodkov sistema TRIS in
filtriranja arhivske datoteke glede na želeno obliko. Alarmi so shranjeni v interni obliki tabele,
ki trenutno živi samo v pomnilniku strežniške in odjemalske aplikacije sistema TRIS. Vsak
dogodek se zabeleži v podatkovno bazo, do katere naj bi orodje dostopalo in podatke iz nje
primerno prikazovalo.
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