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Anotācija
Šis materiāls paredzēts izmantošanai mācību priekšmetā/modulī serveru izvēle un
uzstādīšana, izglītības programmai “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”. Mācību laikā
audzēkņi iegūst jaunas zināšanas un iemaņas, mācoties teoriju un līdzdarbojoties mācību procesā
pēc pamatprincipa “Soli pa solim”, pildot mācību stundā izvirzītos uzdevumus un sasniedzot
praktisko realizāciju.
Veiksmīgai mācību procesa realizācijai ir nepieciešams izmantot skolas materiāli tehnisko
bāzi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un rezultātu.
Mācību procesa laikā audzēkņi apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par
Linux serveri WEB un SFTP, to nepieciešamību un pielietojumu. Apgūst praktiskās iemaņas
Linux server UBUNTU un DEBIAN: WEB un SFTP instalēšanā un konfigurēšanā – Apache, PHP,
MySQL, PhpMyAdmin, WordPress CMS.
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Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi
FTP (File Transfer Protocol) - datņu pārsūtīšanas protokols protokolu sistēmas sastāvdaļa, kas
atbilst atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodeļa lietojumslānim. Izmantojot protokola TCP
pakalpojumus, protokols FTP ļauj tīkla lietotājiem apskatīt attālu datoru direktorijus, nolasīt,
pārsūtīt vai atjaunot to datnes.
SFTP (Secure File Transfer Protocol) - drošais datņu pārsūtīšanas protokols.
PHP (Hypertext Preprocessor) - atklātā pirmkoda skriptu valoda, kura sākotnēji bija paredzēta
servera puses lietojumos dinamiska tīmekļa lapu ģenerēšanai. PHP var izmantot arī ar
komandrindas saskarni.
CMS (Content Management System) - satura pārvaldības sistēma ir programmatūra, kura ļauj
vienlaikus vairākiem lietotājiem dažādus teksta vai cita veida dokumentus izveidot, apstrādāt un
nodrošināt to publikāciju tīmekļa vietnē.
PhpMyAdmin - ir atvērtā pirmkoda tīmekļa pielikuma rīks, kas uzrakstīts PHP valodā un tas ir
paredzēts MySQL datubāžu pārvaldīšanai izmantojot tīmekļa saskarni. PhpMyAdmin ļauj
izmantojot pārlūkprogrammu pārvaldīt MySQL serveri, izpildot SQL komandas un apskatīt
datubāzu un tabulu saturu.
MySQL (Relational database management system based on SQL) – Structured Query Language
HTTP (HyperText Transport Protocol) - hiperteksta pārsūtīšanas protokols.
IP (Internet Protocol) - intertīkla protokols.
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1. WEB un FTP serveris
Tēmas apjoms

2 mācību stundas.

Mērķis

Sniegt ieskatu par WEB un SFTP serveriem kā arī noskaidrot un izprast
to nepieciešamību.

Uzdevumi



Izprast jēdzienu „SFTP serveris”.



Izprast jēdzienu „WEB serveris”.

Sasniedzamais
rezultāts

Izpratne par SFTP un WEB serveriem.

Zināšanas

Jāizprot SFTP un WEB servera nepieciešamība un pielietojums.

Prasmes

Orientēties un izskaidrot SFTP un WEB serveru jēdzienu un prast
izskaidrot to nepieciešamību.

SFTP serveris – dators, kas aprīkots ar attiecīgu programmatūru un pieslēgts lokālam vai
globālam datortīklam – internetam. SFTP serveri tiek plaši lietoti uzņēmumos, lai tajos vienuviet
glabātu informāciju un datus, kas būtu pieejama darbiniekiem gan darbā, gan mājās, gan no
jebkuras citas vietas, kur vien ir pieejams internets.
SFTP serveri mēdz būt publiski un privāti. Publiski SFTP serveri ir pieejami ikvienam
cilvēkam. Privātiem FTP serveriem pieeja ir ierobežota noteiktiem lietotājiem. Šajos serveros
lietotāji tiek identificēti ar lietotāja vārdu un paroli. Visiem pārējiem pieeja ir liegta.
Mūsdienās parasti nepieciešams lietot SFTP serverus, lai varētu lejupielādēt un
augšupielādēt konkrētu informāciju no vai uz serveri. Līdz ar to lietotājam tiek piešķirti dati, ar
kuru palīdzību var pieslēgties pie SFTP servera.
Lietotāji, kas aktīvi izmanto Internet SFTP servisu, parasti lieto speciālas FTP
programmas, piemēram, FileZilla Client, WinSCP , kas padara Internet SFTP serveru resursu
lietošanu ļoti ērtu.
Lai varētu pieslēgties SFTP serverim, ir jāzina (izņemot gadījumus, kad lietotājs pieslēdzas kā
anonīmais lietotājs):


servera nosaukums;



lietotāja vārds;




parole;
porta numurs.

Kas ir web serveris?
Web serveris ir populārākais no serveru veidiem. Pamatā web serveris ir datora un
speciālas programmatūras apvienojums, kas pēc lietotāja datora pieprasījuma nogādā tam
nepieciešamās mājas lapas saturu. Būtībā, ierakstot interneta pārlūkprogrammā kādu noteikti
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adresi, kā www.google.lv, pārlūkprogramma nosūta pieprasījumu internetā, kam būtu jāatrod un
jāatgriež jūsu ievadītā mājas lapa. Web serveris (gan dators, gan servera programmatūra) šo
pieprasījumu apstrādā un nogādā pieprasītās mājas lapas saturu atpakaļ lietotājam.
Kā tas darbojas?
Kad jūs savā interneta pārlūkprogrammā (Chrome, Firefox, Internet Explore u.c.) ievadiet
kādas mājas lapas adresi, piemēram, www.ovt.lv vai noklikšķināt uz kādas mājas lapas URL
adreses, atrodoties citā mājas lapā, jūsu pārlūkprogramma ar interneta palīdzību caur DNS serveri
(domain name server) pārvērš mājas lapas domēna nosaukumu par ip adresi, tad ar konkrēto ip
adresi atrod un savienojas ar Web serveri, uz kura atrodas ovt.lv mājas lapa. Uz web servera
atrodas visi nepieciešamie dati, faili un skripti, lai ovt.lv mājas lapu varētu atrādīt uz jūsu datora.
Kad savienojums ir veikts, interneta pārlūkprogramma nosūta pieprasījumu web serverim pēc
konkrētās mājas lapas datiem, un web serveris nosūta datus atpakaļ jūsu pārlūkprogrammai,
izmantojot HTTP protokolu. Tālāk pārlūkprogramma pārvērš saņemtos failus sev saprotamā
formātā un izvada uz ekrāna ovt.lv mājas lapu ar visu tās saturu. Šādi web serveris var apstrādāt
pieprasījumus un nosūtīt mājas lapas datus vienlaicīgi vairākiem klientu datoriem. Ja šādu paralēlu
pieprasījumu kļūst pārāk daudz, web serveris var kļūt lēns un nespēt pietiekamā ātrumā nosūtīt
datus klientu datoriem. Šādos gadījumos ir jāpārskata, vai jūsu esošajam serverim nav
nepieciešami kādi tehniskie uzlabojumi vai arī ir nepieciešamība iegādāties vai īrēt jaunu web
serveri.
Populārākās Web serveru programmatūras.
Lai mājas lapas failiem varētu piekļūt citi lietotāji internetā, jebkuram datoram, kas
pieslēgts internetam un uz kura ir izvietota mājas lapa, ir nepieciešama kāda no web serveru
programmatūrām. Pati populārākā web serveru programmatūra ir Apache HTTP serveris.
Miljoniem mājas lapu visā pasaulē izmanto Apache web serveru programmatūru. Apache ir atvērtā
koda programmatūra, pieejama uz populārākajām operētājsistēmām, kā Microsoft Windows,
Linux, OS X un citām. Aiz apache serveriem tālāk seko Microsoft IIS (Internet Information
Services) web serveru programmatūra. Tāpat kā Apache arī IIS tiek attīstīta jau diezgan ilgu laiku
un ir otra visvairāk izmantotā web serveru programmatūra. Kopā ar IIS Microsoft piedāvā dažādus
papildus rīkus, kas atvieglo web lapu, sistēmu un datu bāzu veidošanu, administrēšanu un
uzturēšanu. Trešā populārākā web serveru programmatūra šobrīd ir Nginx. Tāpat kā Apache arī šī
ir atvērtā koda programmatūra un nodrošina augstu veiktspēju, un spēj apstrādāt lielu skaitu
pieprasījumu, kā arī ir stabila un patērē maz servera resursu. Šobrīd Nginx serveru programmatūru
izmanto vairāk nekā 12% no visām interneta mājas lapām.
Web servera programmas piemēri:


Apache HTTP Server no Apache Software Foundation
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Internet Information Server (IIS) no Microsoft



Zeus Web Server no Zeus Technology



Sun ONE no Sun Microsystems



Lighttpd



Nginx



thttpd

Kontroljautājumi zināšanu pārbaudei
1. Paskaidrot, kas ir SFTP serveris!
2. Paskaidrot, kas ir WEB serveris!
3. Kādus WEB serveru programmnodrošinājumus Jūs varat nosaukt?
4. Kādu informāciju ir nepieciešams zināt, lai pieslēgtos SFTP serveriem?
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2.1.

2. Linux server WEB un SFTP izveide
Linux UBUNTU server – WEB servera izveide

Tēmas apjoms

8 mācību stundas.

Mērķis

Iepazīstināt ar „Linux UBUNTU server” web servera izveidi un
konfigurēšanu.

Uzdevumi

1. Apache web server programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
2. PHP programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
3. MySQL programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
4. PHPMyAdmin programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
Izglītojamie, praktiski līdzdarbojoties mācību stundā pēc principa “Soli
pa solim”, sasniedz mācību stundas nodefinētos uzdevumus.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas

Jāspēj uzinstalēt un konfigurēt “Linux UBUNTU server” nepieciešamo
programmatūru web servera realizācijai.

Prasmes

Orientēties un izskaidrot savas darbības instalēšanas laikā, izveidot
funkcionējošu web serveri

Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin programmatūras instalācija, konfigurēšana un darbības
nodrošināšana “Soli pa solim” veicamās darbības ir apzīmētas ar sarkanu līniju, skatīt 2.1. –
2.27. attēlus.

2.1.att. Apache web servera programmatūras instalēšana.
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2.2.att. Apache web servera darbības pārbaude.
Uzstādām Apache PHP modifikāciju, PHP un PHP MySQL papildinājumus

2.3.att. PHP un MySQL instalēšana.
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PHP datnes izveide - index.php, kas attēlo informāciju par web serveri un piekļuves tiesību maiņu
web servera mapei hierarhiskajā struktūrā.

2.4.att. Piekļuves tiesību maiņa web servera mapei.

2.5.att. Piekļuves tiesību maiņa web servera mapes datnēm.
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Datnes inde.php saturs: <?php phpinfo(); ?>

2.6.att. inde.php datnes izveide.

2.7.att. PHP darbības pārbaude. Rezultāts.
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Datu bāzu vadības sistēmas programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.

2.8.att. MySQL programmatūras instalēšana.
Rediģējam noklusējuma apache2 drošības politiku, noņemot kļūdu informācijas un serveru
versijas attēlošanu.

Pirms konfigurēšanas

2.9.att. Apache web servers pirms konfigurēšanas.
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2.10.att. Security.conf datnes atvēršana.

2.11.att. Security.conf datnes konfigurēšana.
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2.12.att. Apache pārbaude.

2.13.att. Apache web servera restartēšana.
14

Pēc konfigurēšanas

2.14.att. Rezultāts.
MYSQL sākotnējā/drošā instalācija.
Izveidojam drošu paroli ROOT kontam, šim kontam ir pilnīga piekļuve visām datubāzēm,
tabulām, utt.

2.15.att. MYSQL sākotnējā/drošā instalācija.
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Noņemam anonīmo lietotāja kontu, atspējojam attālināto piekļuvi ROOT kontam, noņemam
neizmantoto noklusējuma testa datubāzi.

2.16.att. MYSQL sākotnējā/drošā instalācija.
Pārlādējam datubāžu drošības iestatījumus.

2.17.att. PHP un MySQL instalēšana.
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PHPMyadmin programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.
Pievienojam repozitoriju.

2.18.att. Nepieciešamā repozitorija pievienošana.
Uzstādām un konfigurējam PHPMyAdmin.

2.19.att. PHPMyAdmin instalēšana.
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2.20.att. PHPMyAdmin konfigurēšana.

2.21.att. PHPMyAdmin konfigurēšana.
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2.22.att. PHPMyAdmin konfigurēšana.
Rezultāts …

2.23.att. PHPMyAdmin darbības pārbaude.
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MySQL konfigurēšana / lietotāju pievienošana.

2.24.att. MySQL konfigurēšana.

2.25.att. Lietotāju pievienošana MySQL.
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Rezultāts.

2.26.att. PHPMyAdmin darbības pārbaude.

2.27.att. Rezultāts pēc pieslēgšanās.
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2.2.

Linux UBUNTU server – SFTP servera izveide

Tēmas apjoms

4 mācību stundas.

Mērķis

Iepazīstināt ar „Linux UBUNTU server” SFTP servera izveidi un
konfigurēšanu.

Uzdevumi

1. SFTP programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
2. FTP client programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
3. Lietotāju grupu veidošana.
4. Lietotāju izveide un piesaiste grupai.
5. Mapju norāžu veidošana.
Izglītojamie, praktiski līdzdarbojoties mācību stundā pēc principa “Soli
pa solim”, sasniedz mācību stundas nodefinētos uzdevumus.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas

Jāspēj uzinstalēt un konfigurēt “Linux UBUNTU server” nepieciešamo
programmatūru SFTP servera realizācijai.

Prasmes

Orientēties un izskaidrot savas darbības instalēšanas laikā, izveidot
funkcionējošu SFTP serveri.

SFTP un FTP Client programmatūras instalācija, konfigurēšana un darbības nodrošināšana “Soli
pa solim” veicamās darbības ir apzīmētas ar sarkanu līniju, skatīt 2.28. – 2.39. attēlus.

2.28.att. SFTP programmatūras instalēšana.
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FileZilla client programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.

2.29.att. FileZilla programmatūras instalēšana.
Rezultāts.

2.30.att. FileZilla programmatūras darba vide.
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Lietotāju grupas izveide sftpusers un lietotāju izveide un ievietošana grupā sftpusers.

2.31.att. Grupas un lietotāju izveide.
Rezultāts.

2.32.att. Izveidots lietotājs web.
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Piekļuves tiesību maiņa un konfigurācijas datnes konfigurēšana.
Lietotājam web mājas direktorija ir konfigurēta kā „jail”, t.i., lietotājs var aplūkot tikai savas mājas
direktorijas saturu, bet nevar piekļūt pārējiem operētājsistēmas failiem ārpus mājas direktorijas.

2.33.att. Piekļuves tiesību maiņa.

2.34.att. Datnes sshd_config konfigurēšana.
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2.35.att. Datnes sshd_config konfigurēšana.

2.36.att. Servisa sshd restartēšana.
26

Rezultāts.

2.37.att. Rezultāts pēc pieslēgšanās.
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Lietotāja web mājas direktorijā izveidojam direktoriju ar atbilstošu nosaukumu: www-html. Šī
mape būs saknes katalogs (virtuālajai) tīmekļa vietnei, tāpēc mapē /var/www/ izveidosim symlink
ar tādu pašu nosaukumu uz šo mapi, t.i., symlink /var/www/html/www-html norāda uz mapi
/home/web/www-html.

2.38.att. Mapes www-html izveide.

2.39.att. Norādes uz mapi izveide.
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2.3.

CMS WordPress instalēšana Linux UBUNTU web serverī

Tēmas apjoms

2 mācību stundas.

Mērķis

Iepazīstināt ar „Linux UBUNTU server” WEB serverī Worpress CMS
izveidi un konfigurēšanu.

Uzdevumi

1. Datu bāzes izveide MySQL.
2. Worpress CMS lejuplāde, atarhivēšana un kopēšana.
3. Worpress CMS instalēšana un konfigurēšana.
Izglītojamie, praktiski līdzdarbojoties mācību stundā pēc principa “Soli
pa solim”, sasniedz mācību stundas nodefinētos uzdevumus.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas

Jāspēj uzinstalēt un konfigurēt “Linux UBUNTU server” WordPress
CMS programmatūru web servera realizācijai.

Prasmes

Orientēties un izskaidrot savas darbības instalēšanas un konfigurēšanas
laikā, izveidot funkcionējošu WordPress CMS web serverī.

Jaunas datu bāzes izveide, CMS WorddPress instalācija, konfigurēšana un darbības nodrošināšana,
“Soli pa solim” veicamās darbības ir apzīmētas ar bultiņām, skatīt 2.40. – 2.51. attēlus.
Pieslēdzamies ar phpMyAdmin rīku MySQL datu bāzei.

2.40.att. Pieslēgšanās datu bāzu vadības sistēmai.
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Izveidojam jaunu datu bāzi.

2.41.att. Jaunas datu bāzes izveide.
Rezultāts.

2.42.att. Izveidota tukša datu bāze wordpress.
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Internetā atrodam un lejupielādējam WordPress CMS arhīvu priekš linux.

2.43.att. WordPress CMS lejuplāde.

2.44.att. Lejupielādētais arhīvs.
31

Atarhivējam arhīvu un saturu pārkopējam uz html mapi.

2.45.att. Arhīva satura pārkopēšana uz /var/www/html.
Internet pārlūkprogrammā startējam WordPress CMS instalāciju.

2.46.att. WordPress CMS instalāciju.
32

Aizpildām laukus: datu bāzes nosaukums, datu bāzes lietotājvārds, datu bāzes parole.

2.47.att. WordPress CMS konfigurēšana.
Ja viss pareizi, tad var uzsākt Wordpress CMS instalāciju.

2.48.att. WordPress CMS instalēšanas startēšana.
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2.49.att. WordPress CMS konfigurēšana.
Pieslēgšanās Wordpress CMS.

2.50.att. Pieslēgšanās WordPressCMS.
34

Rezultāts.

2.51.att. Rezultāts pēc pieslēgšanās.
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2.4.

Linux DEBIAN server – WEB servera izveide

Tēmas apjoms

4 mācību stundas.

Mērķis

Iepazīstināt ar „Linux DEBIAN server” web servera izveidi un
konfigurēšanu.

Uzdevumi

1. Apache web server programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
2. PHP programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
3. MySQL programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
4. PHPMyAdmin programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
Izglītojamie, praktiski līdzdarbojoties mācību stundā pēc principa “Soli
pa solim”, sasniedz mācību stundas nodefinētos uzdevumus.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas

Jāspēj uzinstalēt un konfigurēt “Linux DEBIAN server” nepieciešamo
programmatūru web servera realizācijai.

Prasmes

Orientēties un izskaidrot savas darbības instalēšanas laikā, izveidot
funkcionējošu web serveri.

Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin programmatūras instalācija, konfigurēšana un darbības
nodrošināšana, “Soli pa solim” veicamās darbības ir apzīmētas ar sarkanu līniju, skatīt 2.52. –
2.66. attēlus.
Apache programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.

2.52.att. Apache web servera programmatūras instalēšana.
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Apache http server stop/start/restart/reload komandas:
systemctl stop apache2
systemctl start apache2
systemctl restart apache2
systemctl reload apache2
systemctl status apache2

2.53.att. Apache web servera darbības pārbaude.
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Datu bāzu vadības sistēmas programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.

2.54.att. MySQL instalēšana programmatūras instalēšana.
PHP programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.

2.55.att. PHP programmatūras instalēšana.
38

PHP datnes izveide - index.php, kas attēlo informāciju par web serveri un piekļuves tiesību maiņu
web servera mapei hierarhiskajā struktūrā. Datnes saturs: <?php phpinfo(); ?>

2.56.att. Piekļuves tiesību maiņa web servera mapei.

2.57.att. Piekļuves tiesību maiņa datnēm web servera mapē.
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2.58.att. Piekļuves tiesību maiņa web servera mapei.

2.59.att. inde.php datnes izveide.
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2.60.att. PHP darbības pārbaude. Rezultāts.
PHPMyAdmin programmatūras instalācija, konfigurēšana un darbības nodrošināšana.

2.61.att. PHPMyAdmin instalēšana.
41

2.62.att. PHPMyAdmin konfigurēšana.

2.63.att. PHPMyAdmin konfigurēšana.
42

2.64.att. PHPMyAdmin konfigurēšana.

2.65.att. Apache web servera restartēšana.
43

2.66.att. PHPMyAdmin darbības pārbaude.
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2.5.

Linux Debian server – SFTP servera izveide

Tēmas apjoms

4 mācību stundas.

Mērķis

Iepazīstināt ar „Linux DEBIAN server” SFTP servera izveidi un
konfigurēšanu.

Uzdevumi

1. SFTP programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
2. FTP client programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
3. Lietotāju grupu veidošana.
4. Lietotāju izveide un piesaiste grupai.
5. Mapju norāžu veidošana.
Izglītojamie, praktiski līdzdarbojoties mācību stundā pēc principa “Soli
pa solim”, sasniedz mācību stundas nodefinētos uzdevumus.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas

Jāspēj uzinstalēt un konfigurēt “Linux DEBIAN server” nepieciešamo
programmatūru SFTP servera realizācijai.

Prasmes

Orientēties un izskaidrot savas darbības instalēšanas laikā, izveidot
funkcionējošu SFTP serveri.

SFTP un FTP Client programmatūras instalācija, konfigurēšana un darbības nodrošināšana, “Soli
pa solim” veicamās darbības ir apzīmētas ar sarkanu līniju, skatīt 2.28. – 2.39. attēlus.
SFTP server programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.

2.67.att. SFTP programmatūras instalēšana.
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FileZilla client programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana.

2.68.att. FileZilla programmatūras instalēšana.

2.69.att. FileZilla programmatūras instalēšana.
46

2.70.att. FileZilla programmatūras darba vide.
Lietotāju grupas izveide sftpusers.

2.71.att. Lietotāju grupas izveide.
47

Lietotāju izveide un ievietošana grupā sftpusers.

2.72.att. Lietotāju izveide un ievietošana grupā.

2.73.att. Lietotāju izveide un ievietošana grupā.
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2.74.att. Izveidotie lietotāji.
Piekļuves tiesību maiņa, un konfigurācijas datnes konfigurēšana.

2.75.att. Piekļuves tisību maiņa.
49

2.76.att. Datnes sshd_config konfigurēšana.

2.77.att. Datnes sshd_config konfigurēšana.
50

2.78.att. Servisa sshd restartēšana.

2.79.att. Rezultāts pēc pieslēgšanās.
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Praktiskā darba uzdevums NR.1
Izglītības programma – Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.
Kvalifikācija – datorsistēmu tehniķis.
Praktiskais darba uzdevums Serveru izvēle un uzstādīšana priekšmetā 3.kursam
Tēma: Linux servera izveidošana, konfigurēšana.
Darba apjoms: 6 stundas.
Sasniedzamais rezultāts: Linux UBUNTU server servisu instalēšana un konfigurēšana,
nodrošinot WEB un SFTP darbību.
Darba uzdevumi:

Izlasīt uzmanīgi darba uzdevumu!
Veikt plānošanu un sagatavošanos darba uzdevuma veikšanai!
1. Lejupielādēt no interneta Linux Ubuntu server iso datni uzdevuma
veikšanai.
2. Linux Ubuntu server operētājsistēmas instalācija virtuālajā mašīnā.
Instalēt grafisko interfeisu Linux Ubuntu operētājsistēmai. (Ieteicams) (0
- 3 p.)
vai
Importēt Linux operētājsistēmas sagatavi VirtualBox utilītprogrammā.
Lietotājvārds ir ogre un noklusētā parole sagatavei ir ****** (Darba
uzdevuma veikšanai izvēlēties sagatavi ubuntu18_sag.ova) (0 – 0,5 p.)
3. Izveidot funkcionējošu web serveri, kurā ir ietverti arī PHP un DBVS,
PHPmyadmin moduļi. (0 – 3 p.)
4. Izveidot funkcionējošu SFTP serveri, kur lietotājs varētu piekļūt pie mājas
lapas vietas struktūras. (0 – 3 p.)
5. Pamēģināt uzinstalēt wordpress CMS. (0 – 1,5 p.)

Vērtēšanas tabula
Balles
Procenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1%

15%

30%

45%

60%

68%

76%

84%

92%

97%

8,40

9,20

9,70

Savākti punkti pārbaudes darbā
Punkti

0,10

1,50

3,00

4,50

6,00
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6,80

7,60

Praktiskā darba uzdevums NR.2
Izglītības programma – Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.
Kvalifikācija – datorsistēmu tehniķis.
Praktiskais darba uzdevums Serveru izvēle un uzstādīšana priekšmetā 3.kursam
Tēma: Linux servera izveidošana, konfigurēšana.
Darba apjoms: 8 stundas.
Sasniedzamais rezultāts: Linux DEBIAN server servisu instalēšana un konfigurēšana,
nodrošinot WEB un SFTP darbību.
Darba uzdevumi:

Izlasīt uzmanīgi darba uzdevumu!
Veikt plānošanu un sagatavošanos darba uzdevuma veikšanai!
6. Importēt Linux Debian operētājsistēmas sagatavi LnxSRV.ova
VirtualBox utilītprogrammā. (Sagatave atrodas datorsistēmas cietajā
diskā) (0.5 p.) Noklusētā parole sagatavei ir ********
7. Instalēt grafisko interfeisu Linux Debian operētājsistēmai. (1 p.)
8. Apache programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana. (0 - 1 p.)
9. Datu bāzes programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana. (0 – 1
p.)
10. PHP programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana. (0 – 1 p.)
11. Izveidot info.php failu, kas attēlo informāciju par web serveri, un novietot
to līdzās index.html. Faila saturs:
<?php phpinfo(); ?> (0 – 0,5 p.)
12. PHPMyadmin programmatūras instalācija un darbības nodrošināšana. (0 –
1 p.)
13. Instalēt un konfigurēt SFTP servisu. (0 – 1 p.)
14. Instalēt FTP klienta puses utilītprogrammas. (0 – 0,5 p.)
15. Izveidot operētājsistēmas lietotāju grupu sftp3DT. (0,5 p.)
16. Izveidot operētājsistēmas lietotājus programmetajs un tehnikis, ievietot
grupā sftp3DT (0 – 0,5 p.)
17. Lietotājiem programmetajs un tehnikis mājas direktorijas ir konfigurētas
kā „jail”, t.i., lietotāji var aplūkot tikai savas mājas direktorijas saturu, bet
nevar piekļūt pārējiem operētājsistēmas failiem ārpus mājas direktorijas. (01,5 p.)
Vērtēšanas tabula
Balles
Procenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1%

15%

30%

45%

60%

68%

76%

84%

92%

97%

8,40

9,20

9,70

Savākti punkti pārbaudes darbā
Punkti

0,10

1,50

3,00

4,50

6,00

53

6,80

7,60

Izmatotie datu avoti
https://www.techopedia.com/definition/26108/ftp-server
https://www.serverwatch.com/guides/ftp-server/
https://whatis.techtarget.com/definition/Web-server
http://rpv.lv/viss-par-serveriem-un-web-serveriem/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-apache-web-server-onubuntu-18-04-quickstart
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-phplamp-stack-on-ubuntu-16-04
https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-phpmyadmin-on-ubuntu-18-04/
https://hostadvice.com/how-to/how-to-install-apache-mysql-php-on-an-ubuntu-18-04-vps/
https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-wordpress#7-configure-wordpress
https://www.howtoforge.com/tutorial/install-apache-with-php-and-mysql-lamp-on-debianstretch/
https://tecadmin.net/install-php-debian-9-stretch/
https://linuxhostsupport.com/blog/how-to-install-php-7-2-on-debian-9/
https://aventistech.com/kb/configure-sftp-server-in-debian/
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