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1

Ievads

Dokumenta mērķis ir sniegt pamata informāciju par REST integrācijas risinājumu. Tiek skaidroti arī pamata
lietošanas scenāriji ar piemēriem. Dokumenta lasīšanai nepieciešamas vispārējas zināšanas par Horizon,
HTTP protokolu, XML datu formātu un XML Schema (XSD).

2

Arhitektūra

1. attēls "Horizon arhitektūra"

1. Horizon GUI aplikācijas galvenie lietotāji ir grāmatveži un tajā parasti primāri tiek uzturēti uzņēmumu finanšu
dati. Katram fiziskam lietotājam ir savs Horizon līmeņa pieslēgums (Horizon lietotājs). Horizon ir veidots
atbilstoši klienta-servera arhitektūrai – tāpēc katrai darba stacijai nepieciešams pieslēgums pie datubāzes.
2. Horizon sistēmas centrālais elements ir datubāze. Tajā tiek glabāti dati un tā tiek arī izmantota, lai klienta
infrastruktūrā piegādātu aplikāciju bināros failus. Datubāzi parasti izvieto uz sava datubāžu servera. Horizon
atbalsta Oracle un Microsoft SQL datubāzes.
3. FTG serveris ir izveidots, lai Horizon varētu tikt integrēts ar citām aplikācijām. FTG serveris ir nevizuāla
console aplikācija. Serveris nodrošina 2 interfeisus darbam ar to – FTG (lietošanai nepieciešama Java vai
.NET FTGClient bibliotēka) un REST (HTTP protokola bāzēts komunikāciju protokols). Servera pārvaldībai
uz tā paša datora kā Windows sistēmas process tiek instalēts Aģents. Aģenta uzdevums ir pārvaldīt
serveru instances un veikt servera bināro failu versijas nomaiņu. Aģents startējoties tiek reģistrēts Horizon
datubāzē – tur centralizēti ir redzamas visas darbinātās Aģentu instances un to pārvaldītie serveri. Darbam
ar FTG serveri nepieciešams Web lietotājs. Vispirms izveido vienu Horizon lietotāju, kuram nodefinē tiesības
strādāt ar nepieciešamajiem Horizon objektiem. Tad veido visus nepieciešamos Web lietotājus, norādot
izveidoto tehnisko Horizon lietotāju. Web lietotājs var tikt asociēts ar noteiktu Horizon sistēmas objektu,
piemēram, darbinieka kartiņu vai klientu. Abi interfeisi FTG un REST var tikt lietoti vienlaicīgi.
4. HorizonWEB ir uzņēmuma pašapkalpošanās portāls. Sistēma veidota kā IIS Web aplikācija. Sistēma
piekļūst Horizon datiem, izmantojot FTGClient bibliotēku, kura pieslēgta konkrētam FTG serverim.
5. Pašapkalpošanās portāla lietotāji ir pārējie uzņēmuma darbinieki. Pieslēgums tiek veidots, izmantojot
darbinieka rīcībā esošo tīmekļa pārlūku.
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6. Integrācijas risinājums var tikt veidots, izmantojot jebkuru rīku vai tehnoloģiju, kura atbalsta HTTP protokolu.
HTTP ir tehnoloģija, kura nodrošina jebkuras Web aplikācijas darbību, tāpēc atbalsts tai ir pieejams
dažādās izstrādes vidēs. Lielākā daļa REST interfeisa nodrošinātās informācijas pieejama, izmantojot
tīmekļa pārlūku.

2.1

REST servera darbināšana

REST interfeisa iedarbināšanai servera konfigurācijas failā (fails config.xml, kas atrodas blakus FTGServer.exe)
jānorāda porta numuru.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftgserver port="4674" rest="80">
</ftgserver>

Jāatceras, ka norādītais REST interfeisa ports nedrīkst būt aizņemts. Piemērā norādītais ports 80 ir
noklusētais HTTP interfeisa ports un drošības nolūkos parasti šādus interfeisus darbina uz kāda cita porta. 80
portu nodrošina klasisks HTTP serveris, kā Apache vai Microsoft IIS. Tāpat šo papildus HTTP serveri var
izmantot, lai nodrošinātu drošo HTTPS protokolu darbam ar REST interfeisu.

3

REST interfeisa koncepcija

Visa Horizon funkcionalitāte tiek nodrošināta, izmantojot 2 pamata elementus – saraksti (arī atskaites) datu
pieprasīšanai un ievadformas vienas rindiņas datu labošanai. Katra šī vizuālā elementa nodrošināšanai Horizon
sistēmā eksistē sava specifisko biznesa loģiku nodrošinoša klase. Šīs tieši neredzamās klases ir tās, kas
REST interfeisā nodrošina darbu ar Horizon objektiem. Klase sarakstiem tālāk tekstā tiks saukta par entīšu
kolekcijas klasi (angliski collection), bet klase darbam ar vienu ierakstu par entītes klasi (angliski entity).
Piemēram, klientu saraksts Horizon (atbilstošā klase TDdmKlSar) izskatās šādi:

2. attēls "Saraksta forma - Klientu saraksts"

Horizon klientu saraksta ilustrācijā pirmā kolonna ir Sistēmas ID. Šajā laukā ir redzama klienta kartiņas
ieraksta primārās atslēgas vērtība. Darbinot Horizon izpildfailu noteiktā režīmā, šis lauks ir pieejams
iekļaušanai sarakstu izskatā. Par šo funkciju atbild komandrindas parametrs -s. Piemēram, FTG20.exe -s.
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Viena klienta ieraksta labošanai pieejamā ievadforma (atbilstošā klase TDdmCustomer) izskatās šādi:

3. attēls "Ievades forma - Klienta kartiņa"

Horizon interfeisā saraksts ar visām iespējamām entītēm un to kolekcijām netieši pieejams, konfigurējot
administratīvās lomas (visas objektu kolekcijas) un administratīvo filtru mainīgos (visas entītes).
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4. attēls "Visi sistēmas saraksti"

REST interfeisā katrai šai klasei ir izveidots savs pirmā līmeņa resurss atbilstoši klases vārdam. Resurss ir
līdzīgs datora failu sistēmā izveidotai mapei – tajā var novietot visus citus failus, kas attiecas uz vienu tēmu.
Tāpat zem katras klases resursa ir pieejami šai klasei specifiski apakšresursi.
REST interfeiss ir veidots pēc iespējas pašaprakstošs – vēršoties pie REST interfeisa ar tīmekļa pārlūku,
nonākam pie interfeisa ieejas punkta, kurā pārskaitīti visām pieejamajām klasēm atbilstošie resursi. Tālāk, ejot
uz katru no šiem resursiem, redzami nākamā līmeņa resursi, kas atkarībā no konteksta var būt apakšresursi
vai operācijas ar izvēlēto resursu. Interesējošo resursu var atrast atbilstoši skaidrojumam, kas pamatā atbilst
Horizon interfeisā redzamajam.
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5. attēls "Visi sistēmas resursi"

REST interfeiss darbojas, apmainoties ar XML datu reprezentācijām un izmantojot HTTP protokola elementus
kā resursus, dažādas pieprasījuma metodes vai rezultāta statusa kodus. Katras klases resursa izmantoto
HTTP elementu skaidrojums pieejams tās specifiskā WADL apakšresursā (vai pieprasot ar OPTIONS metodi),
bet izmantotās XML datu struktūras skaidrojums kā XML Schema (XSD) apakšresurss.

10
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3.1

Entītes resurss

REST interfeisā ierakstītā primārās atslēgas vērtība tiek izmantota, lai adresētu ierakstam atbilstošo resursu.
Saņemtajā XML rezultātā redzam konkrēto klienta kartiņu raksturojošās vērtības.

6. attēls "Klienta entītes resurss"

Konkrēto klienta kartiņu raksturojošās vērtības ir pierakstītas failā XML formātā, kur katram laukam atbilstošā
vērtība rakstīta starp elementa sākuma un beigu iezīmēm. Iespējami dažādi vērtību pieraksti. Vienkāršajām
vērtībām, kā, piemēram, nosaukums (elements NOSAUK), XML elementā norādīts tieši tas pats, kas redzams
Horizon. Atsaucēm uz citām vērtībām, kā, piemēram, klienta valsts (elements PK_VALSTS) "Latvija", vērtība
pierakstīta kā saite uz citu resursu /rest/TdmBLValsts/4. Tas nozīmē, ka konkrētajam laukam vērtība ir
atsauce (angliski foreign key) uz konkrētu valsts ierakstu ar primāro atslēgu 4. Šāda resursa adresēšana ļauj
zināt gan atsauces ieraksta vērtību (4), gan arī to, kurā klasifikatorā vērtība meklējama (TdmBLValsts). Vēl var
būt pārskaitāmā tipa vērtība, kā norēķinu veids (elements DBKRPAZ), kur iespējamas tikai dažas vērtības,
piemēram, 1 – "Debitors".
Vēršoties pie klases pamata resursa, var uzzināt, kādi vēl apakšresursi klasei ir pieejami.
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7. attēls "Klienta resurss"

Vispirms ir interesanti šie pieminētie resursi:
1. /rest/TDdmCustomer/{pk} – jau pieminētais resurs entītes datu iegūšanai pēc tās primārās atslēgas
vērtības;
2. /rest/TDdmCustomer/TDdmCustomer.xsd – entītes datu XML reprezentāciju skaidrojošā XML shēma
(XSD);
3. /rest/TDdmCustomer/TDdmCustomer.wadl – klases resursa, apakšresursu un iespējamo operāciju
skaidrojums WADL (angliski Web Application Definition Language) formātā;
4. /rest/TDdmKlSar – klienta entītei atbilstošais kolekciju resurss.
XML shēma (XSD) ir formāls pieraksts XML lietotajam formātam. Tas definē, kādi elementi XML failā ir
iespējami un skaidro vērtību tipus un ierobežojumus. XSD apakšresursa vārds vienmēr sakrīt ar objekta klases
vārdu. Tā, vēršoties pie klienta kartiņas XML shēmas resursa, varam iegūt lietotās XML reprezentācijas
struktūras skaidrojumu.
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8. attēls "Entītes XML shēma (XSD)"

XML shēmā atrodama informācija par to, kādi lauki klienta kartiņai var būt un kāda tipa tie ir. Klienta kartiņas
shēma skaidro, ka elements PK_DOKT ir atsauce uz citu resursu /rest/TdmDocType. Vienkāršai vērtībai
elementā KODS pieļaujama līdz 15 simbolu gara teksta vērtība. Elementam TIPS, savukārt, tikai dažas
noteiktas vērtības, piemēram, vērtība 3 nozīmē "Privātpersona", bet 6 – "Uzņēmums".
Klienta kartiņas resursa /rest/TDdmCustomer pamatinformācijas lapā ir arī informācija par to, ka atbilstošais
kolekciju resurss ir /rest/TDdmKlSar. Jebkuram entītes resursam atbilstošo kolekcijas resursu var noskaidrot
XML saturam pielietojot vienkāršu XPath vaicājumu /resource/link/href[@rel='collection']/text()
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3.2

Entīšu kolekcijas resurss

Klientu kartiņu kolekcijas resurss /rest/TDdmKlSar līdzīgi kā entītes resurss sniedz pamata informāciju par
iespējamiem apakšresursiem.

9. attēls "Entīšu kolekcijas resurss"

Galvenā kolekcijas resursa lapā atrodamā informācija ir:
1. Kolekciju resursa nosaukums. Šajā gadījumā tas ir "Klientu izvēles saraksts";
2. Kā saucas konkrētā kolekciju resursa elementi, kuros atrodama primārās atslēgas (elements
K.PK_KLIENTS) un entītes koda (elements K.KODS) vērtības;
3. Apakšresurss /rest/TDdmKlSar/query datu pieprasījumu veikšanai;
4. Apakšresurss /rest/TDdmKlSar/TDdmKlSar.xsd satur iespējamo datu pieprasījumā iekļaujamo lauku
skaidrojumu kā XML shēmu;
5. Apakšresurss /rest/TDdmKlSar/criteria satur informāciju par citiem konkrētajai kolekciju klasei
iespējamiem atlases kritērijiem papildus filtrēšanai pēc jebkura lauka, tāpat kā tas ir Horizon.
Tālāk piemērs datu pieprasījumam /rest/TDdmKlSar/query?
columns=K.KODS,K.NOSAUK&filter=K.PK_KLIENTS eq 96
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10. attēls "Entīšu kolekcijas datu piemērs"

Datu pieprasījumā norādīts filtrs, lai tiktu atlasīts ieraksts ar noteiktu lauka PK_KLIENTS vērtību 96. Tāpat
pateikts, ka vaicājumā jāiekļauj klienta kartiņas koda un nosaukuma laukus (K.KODS un K.NOSAUK).
Papildus vienmēr jebkurā vaicājumā būs iekļauti primārās atslēgas (K.PK_KLIENTS) un counter lauki.
Horizon sarakstā iekļaujamās kolonnas norāda, izmantojot izskata logu, kurā hierarhiska saraksta veidā
pārskaitītas visas kolonnas.
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11. attēls "Datu vaicājumā iekļautās kolonnas"

Iespējamie lauki ir grupēti atbilstoši tabulai, no kuras tie tiek atlasīti. Katram šai tabulai ir nosaukums un
virsraksta kods. Vienkāršākai uztverei pirmā līmeņa klienta elements tiek rādīts vienā līmenī ar visiem pārējiem
otrā līmeņa saistītajiem objektiem.
Kolekciju resursa XML shēma precīzi atkārto ar faktisko struktūru saistīto elementu hierarhisko struktūru.

12. attēls "Entīšu kolekcijas XML shēma"

Pirmā līmeņa Klientu tabulas lauki tiek grupēti, izmantojot XML elementu <K>. Tālāk lauki no katras saistītās
tabulas ir pieejami zem attiecīgā grupējošā XML elementa atbilstoši tabulas tehniskajam kodam. Tā kā
Horizon kolekciju objekti tiek konstruēti no vairākiem entīšu objektiem, arī visi klientu kartiņu kolekcijai
iespējamie lauki nav atrodami kolekcijas shēmā, bet gan tās izmantotajās entīšu shēmās atbilstoši
izmantotajām entīšu shēmām.
Kolekciju resursa datu vaicājumam rezultātā iekļaujamās kolonnas norāda, pārskaitot tās HTTP parametrā
columns. Piemēram, šāda rinda columns=K.TIPS,K.KODS,K.NOSAUK,K.DBKRPAZ,K.REG_NR nodrošinās
kolekciju resursa atbildē tās pašas datu vienības, kuras redzamas augstāk Horizon klientu saraksta piemērā.
Kolekciju resurss nodrošina tādas pašas datu atlases iespējas, kādas ir iespējamas Horizon.
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13. attēls "Entīšu kolekcijas filtra nosacījumi"

Horizon klientu saraksts ir nofiltrēts tā, lai tiktu atlasīti tikai uzņēmumi, kuru norēķinu veids ir debitors. Klientu
kolekcijas resursu var filtrēt analoģiski, izmantojot HTTP parametru.
filter=K.TIPS eq 3 and K.DBKRPAZ eq 1.
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4

Darbs ar entītes resursu

4.1

HTTP metožu lietojums dažādām CRUD operācijām

REST koncepcija paredz piekļuvi datiem organizēt, veidojot atbilstošus resursus. Katram resursam
izmantojamas HTTP protokola metodes (GET, POST) resursa CRUD (angliski create, read, update and delete)
operāciju nodrošināšanai. Tabulā redzams pārskaitījums dažādām operācijām ar klientu kartiņām.
HTTP
metode

Resurss

Skaidrojums
Jaunas entītes izveidošana (šobrīd nav vēl realizēts).

POST

/rest/TDdmCustomer

GET

/rest/TDdmCustomer/{pk} Entītes datu atlasīšana.

POST

/rest/TDdmCustomer/{pk} Entītes datu labošana.

DELETE

/rest/TDdmCustomer/{pk} Entītes dzēšana (šobrīd nav vēl realizēts).

GET

/rest/TDdmCustomer/
template/{pk}

Jaunas entītes sagataves datu iegūšana atbilstoši izvēlētajam
dokumentu tipam.

POST

/rest/TDdmCustomer/
template/{pk}

Jaunas entītes izveidošana.

4.2

Jaunas entītes izveidošana izmantojot sagatavi (dokumentu
tipi)

Horizon paredz jauna ieraksta izveidošanai izmantot iepriekš definētu dokumentu tipu. Pievienojot jaunu
ierakstu, lietotājs izvēlas vienu konkrētu dokumentu tipu no piedāvātā saraksta un tiek atvērta jauna ieraksta
izveidošanas forma ar aizpildītiem noklusētajiem datiem. Lietotājs aizpilda ievadlaukus nepieciešamajām
vērtībām un saglabā jauno ierakstu datubāzē.
REST interfeisā ir publicēti resursi identiska scenārija nodrošināšanai. Katram konkrētā dokumenta veidam
atbilstoši dokumentu tipam ir izveidots savs apakšresurss. Visiem definētajiem dokumentu tipiem atbilstošie
apakšresursi pārskaitīti entītes resursa pamata lapā.
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14. attēls "Entīšu sagatavju apakšresursi"

Katru dokumenta tipa apakšresursu raksturo saite uz apakšresursu, dokumenta tipa kods un dokumenta tipa
nosaukums. Dokumenta tipa nosaukums ir tas pats, ko var redzēt Horizon, veidojot jauna dokumenta ierakstu.
Parasti integrācijas risinājumiem veido savu dokumentu tipu, kuru identificē pēc tam dotā koda. Tas ļauj
samazināt sistēmu atkarības – kods ir vienkārši ievērojama vienošanās starp sistēmām. Savukārt kodam
atbilstošo sagataves resursu var atrast ar XPath vaicājumu, piemēram, šāds vaicājums atrod sagataves
resursu ar kodu CRM /resource/templates/link/href[@rel='CRM']/text()
No sagataves resursa ar GET metodi iegūst pilnu XML ar sagataves datiem. XML struktūrā vajadzīgajiem
elementiem aizpilda vērtības. Laukus, kuru lietotās vērtības nav zināmas, atstāj nemainītus. Iegūto XML failu ar
POST metodi nosūta tam pašam resursam, no kura iegūta sagatave. Operācijas rezultāts būs jaunizveidots
ieraksts. Operācijas atbildē būs iekļauta saite uz jaunizveidoto resursu.
Šāds scenārijs ļauj vizualizēt ārējā sistēmā jaunizveidoto ierakstu pirms saglabāšanas ar visām noklusētajām
vērtībām.
Vienkāršiem klasifikatoriem, kuriem nav iespējami dokumentu tipi, izveides scenārijs ir gandrīz identisks –
sagataves datus uzreiz iegūst no template apakšresursa ar GET metodi un saglabā ar POST metodi uz to
pašu template resursu.
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4.3

Jaunas entītes izveidošana (šobrīd nav vēl realizēts)

REST interfeisā paredzēts arī veids jaunas entītes izveidošanai ar vienu izsaukumu – neizmantojot dokumentu
sagataves. Jaunu ierakstu var izveidot, nosūtot POST tipa pieprasījumu, un entītes pamata resursam norādot
tikai zināmo lauku vērtības un jaunizveidojamā ieraksta dokumenta tipa kodu.
Piemērs: izveidot klientu – uzņēmumu ar nosaukumu "Jauns klients" un reģistrācijas numuru 123456789.
Ieraksta izveidošanas pieprasījums
POST /rest/TDdmCustomer HTTP/1.1
Content-Type: application/xml;charset=UTF-8
<resource>
<docType>CRM</docType>
<entity>
<TIPS>3</TIPS>
<NOSAUK>Jauns klients</NOSAUK>
<REG_NR>123456789</REG_NR>
</entity>
</resource>

Atbildes kods 201 liecina par veiksmīgu jaunas entītes izveidošanu, kuras primārās atslēgas vērtība ir 18938.
Ieraksta izveidošanas atbilde
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
Date: Mon, 28 Jul 2014 09:33:42 GMT
Organization: 2, "SIA Kalns"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<result>
<link>/rest/TDdmCustomer/18938</link>
</result>

4.4

Esošas entītes datu labošana

Par darbu ar konkrētu entīti atbild apakšresurss pēc entītes primārās atslēgas vērtības, piemēram, /rest/
TDdmCustomer/18938. GET metode izmantojama, lai saņemtu konkrētās entītes datus, bet POST metode, lai
saglabātu entītes datu labojumus. Izmaiņu saglabāšanu var veikt, sūtot visus saņemtos XML elementus kopā
ar dažiem mainītajiem, bet var sūtīt arī tikai tos elementus, kuri tikuši mainīti. Ja XML failā elements nav
norādīts, entītes lauks mainīts netiks. Ja XML failā lauks ir norādīts, entītei tiks lietota norādītā vērtība. Ja XML
failā lauks ir norādīts, taču vērtību nesatur (tukšs elements), entītes lauka vērtība tiks dzēsta.
Minimālais norādāmo datu komplekts nosūtāmajā XML failā ir entītes primārā atslēga (dublē resursu, uz kuru
veic POST metodi) un saņemtā counter elementa vērtība. Counter lauks tiek izmantots, lai atpazītu
konkurentos labojumus datubāzē. Ja kopš labošanas uzsākšanas (pēc veiktās GET operācijas uz resursu),
entītei ir veikti labojumi, datubāzē counter lauka vērtība būs pieaugusi. Saglabājot mainītos entītes datus,
norādītajai counter lauka vērtībai ir jāsakrīt ar to, kāda saglabāšanas brīdī ir datubāzē. Kamēr vērtības sakrīt,
veiksmīga saglabāšana ir iespējama. Taču, ja vērtības atšķiras, izmaiņas saglabātas netiks un HTTP atbildē
būs 500 atbildes kods kopā ar kļūdas paziņojumu.
Piemērs: klienta kartiņas – uzņēmuma "Jauns klients" reģistrācijas numura labošana.
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Ieraksta labošanas pieprasījums
POST /rest/TDdmCustomer/18938 HTTP/1.1
Content-Type: application/xml;charset=UTF-8
<resource>
<entity>
<COUNTER>0</COUNTER>
<PK_KLIENTS>
<href rel="self">/rest/TDdmCustomer/18938</href>
</PK_KLIENTS>
<REG_NR>000000001</REG_NR>
</entity>
</resource>

Atbilde satur tikai veiksmīgas darbības kodu 200.
Ieraksta labošanas atbilde
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 28 Jul 2014 09:54:24 GMT
Organization: 2, "SIA Kalns"

4.5

Entīšu XML datu struktūras

REST interfeiss nodrošina resursus ar datu XML reprezentācijā lietoto elementu skaidrojumu. Lietoto datu
struktūru skaidrošanai izmanto XML Schema (XSD) standartu.
Katrai klasei atbilstošais XML shēmas apakšresurss sakrīt ar klases vārdu kopā ar paplašinājumu "xsd",
piemēram, "Ekonomiskā būtība" resursa shēma pieejama kā /rest/TEkButBL/TEkButBL.xsd.
Visi Horizon objekti būvēti no tabulveida datu struktūrām. Objektiem var būt vairāki veidojošie elementi,
piemēram, master–detail attiecību veidojot, master elements ir tabula ar vienu rindiņu, bet detail elements ir
tabula ar vairākām rindiņām. Master elementu ar detail elementu saista attiecība 1:n. Objektiem var būt arī
elementi, kuri pret pamata master elementu attiecas ar 1:1 – šajā saistītajā elementā var būt tikai viena
rindiņa.
Ekonomiskā būtība ir vienkāršs elements, kuram ir iespējams tikai viens pamata elements.

15. attēls "Entītes XSD pamata kompleksais tips"

Pamata elementa kompleksā tipa vārds veidojas pēc shēmas KlasesVardsEntity. Kompleksais tips skaidro,
no kādiem tabulveida elementiem entīte veidojas un kādās attiecībās saistītie elementi ir ar pamata elementu.
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16. attēls "Entītes XSD tabulveida elementa rindiņa"

Tabulveida struktūras kompleksais tips skaidro, kādi lauki katrā elementā ir iespējami, to tipus un
nosaukumus.
Tipa skaidrojums var liecināt, ka lauks ir atsauce uz citu entīti. Piemēram, lauks PK_GRUPA ir atsauce uz
ekonomisko būtību grupas resursu /rest/TEkButGrupaBL.
Tips var liecināt, ka laukam iespējama vienkārša vērtība atbilstoši kādam no pamata tipiem. Piemēram, lauks
NOSAUK ir teksta tipa lauks ar maksimālo garumu 100 simboli.
Pārskaitāmais tips nosaka, ka laukam iespējamas tikai dažas noteiktas vērtības. Piemēram, lauka IITIPS
iespējamās vērtības skaidro vienkāršais tips TEkButBLIITIPSType.
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17. attēls "Entītes XSD vienkāršie tipi"

Shēmas beigās atrodami visi lietotie vienkāršie tipi. Piemēram, tips Size100StringType nosaka, ka vērtībai
jāatbilst tipam xsd:string un maksimālais vērtības garums nedrīkst pārsniegt 100 simbolus. Savukārt tips
TEkButBLIITIPSType atļauj lietot tikai vērtības 0 vai 1.

5

Darbs ar entīšu kolekcijas resursu

5.1

Pamata filtrēšana

Nodaļā Entīšu kolekcijas resurss 13. attēlā ir piemērs filtrēšanas nosacījumiem.
Piemērā horizon klientu saraksts ir nofiltrēts tā, lai tiktu atlasīti tikai uzņēmumi, kuru norēķinu veids ir debitors.
REST interfeisā nosacījumus norāda, izmantojot pieprasījuma parametru filter. Piemēram, filter=K.TIPS eq
3 and K.DBKRPAZ eq 1.
Nosacījumus var veidot, izvēloties lauku, kuram veido nosacījumu, nosacījuma operāciju un, ja nepieciešams,
vienu vai vairākas konstantes kā nosacījuma parametrus. Katrs nosacījums tiek apvienots ar nākamo,
izmantojot loģisko UN. Filtriem ir paredzēta iespēja vienas loģiskās operācijas vietā iekļaut vairākas savstarpēji
saistītas operācijas ar loģisko VAI nosacījumu. Horizon aplikācijā to dara, veidojot nosacījumu grupu - uzrāda
visiem grupas ierakstiem vienu un to pašu grupas identifikatoru. REST interfeiss nodrošina iespēju, veidot
nosacījumus ar identisku sarežģītību.
Piemēram, var izveidot šādu nosacījumu (nosacījums1 VAI nosacījums2) UN nosacījums3. Norādot
sarežģītāku nosacījumu, REST interfeiss ziņos par kļūdu.
Interfeisā ir iekļauta automātiska apstrāde, lai nosacījumu formā (nosacījums1 UN nosacījums2) VAI
nosacījums3 automātiski konvertētu par (nosacījums1 VAI nosacījums3) UN (nosacījums2 VAI
nosacījums3).
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Datuma vērtības konstantes jānorāda atbilstoši standartam ISO 8601. Piemēram 2013-08-07T12:04:20.000
+03:00 vai 2013-08-07.
Teksta konstantes norāda iekļautas apostrofos. Gadījumā, kad teksta konstantē kā vērtību vajag iekļaut
apostrofu, tas jānorāda divreiz, piemēram, 'McDonald''s'.
Filtra nosacījumus jākodē atbilstoši specifikācijai RFC 1738. Tas nozīmē, ka " " pieprasījuma filtra nosacījumā
jāsūta kā "%20". Tīmekļa pārlūki šo kodēšanu veic automātiski.
Operāc
ija

Operācija REST

Skaidrojums

=

field eq value

Lauka vērtība vienāda ar uzdoto vērtību

<>

field ne value

Lauka vērtība nav vienāda ar uzdoto vērtību

<

field lt value

Lauka vērtība mazāka par uzdoto vērtību

<=

field le value

Lauka vērtība ir mazāka vai vienāda ar uzdoto vērtību

>

field gt value

Lauka vērtība lielāka par uzdoto vērtību

>=

field ge value

Lauka vērtība ir lielāka vai vienāda ar uzdoto vērtību

IR
TUKŠS

isnull(field)

Laukam nav vērtības

NAV
TUKŠS

not isnull(field)

Laukam ir vērtība

SĀKAS
AR

startswith(field,
'value')

Tikai teksta laukam. Lauka vērtība sākas ar norādītajiem simboliem (var
norādīt šablonu)

PĒC
like(field,
ŠABLON 'value')
A

Tikai teksta laukam. Lauka vērtība atbilst norādītajam šablonam

NAV
not like(field,
PĒC
'value')
ŠABLON
A

Tikai teksta laukam. Lauka vērtība neatbilst norādītajam šablonam

NESĀKA not startswith
S AR
(field, 'value')

Tikai teksta laukam. Lauka vērtība nesākas ar norādītajiem simboliem (var
norādīt šablonu)

BEIDZA endswith(field,
S AR
'value')

Tikai teksta laukam. Lauka vērtība beidzas ar norādītajiem simboliem

STARP

Tikai datuma laukiem. No viena norādītā datuma līdz otram norādītam
datumam

between(field,
value1, value2)

ŠODIEN dtoday(field)

Tikai datuma laukam. Tikai ar šodienas datumu

PĒDĒJĀ dlast(field, n)
S

Tikai datuma laukam. Laika periods - pēdējās n dienas, skaitot no šodienas
(n dienu skaits)

NĀKAMĀ dnext(field, n)
S

Tikai datuma laukam. Laika periods - nākošās n dienas, skaitot no šodienas
(n dienu skaits)

PIEDER childof(field, 1)

Tikai laukam, kas ietilpst hierarhiskā sarakstā. Atlasīt laukus, kuri pieder
norādītajam hierarhiskajam līmenim vai kādam no tā apakšlīmeņiem

NEPIED not childof(field, Tikai laukam, kas ietilpst hierarhiskā sarakstā. Atlasīt laukus, kuri nepieder
ER
1)
ne norādītajam hierarhiskajam līmenim, ne tā apakšlīmeņiem
IEKĻAU parentof(field, 1) Tikai laukam, kas ietilpst hierarhiskā sarakstā. Atlasīt laukus, kuri pieder
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Operāc
ija
J

5.2

Operācija REST

Skaidrojums
kādam no norādītā hierarhiskā līmeņa virslīmeņiem

Papildus filtrēšana – parametri

Horizon sarakstos datu atlasei vienkāršo nosacījumu lappusē mēdz būt dažādi ievadlauki. Šie ievadlauki ir
atšķirīgi katram sarakstam.
Piemēram, līgumu atlikumus var noskaidrot, izmantojot atskaiti Atskaites -> Līgumi -> Līgumu atlikumi.
Katram vienkāršajam nosacījumam atbilst savs parametrs.

18. attēls "Vienkāršo nosacījumu filtra lappuse"

Zemāk attēlā redzami atlasītie dati Horizon.
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19. attēls "Horizon vienkāršo nosacījumu atlases datu piemērs"

REST interfeisā ir publicēta arī informācija par atskaites atbalstītajiem parametriem. Informācija pieejama
apakšresursā criteria. Piemēram, līgumu atlikumu atskaitei resursā /rest/TdmLigAtlSL/criteria
identificēti šādi parametri.

20. attēls "Atskaites parametru resurss"

Horizon, piemēram, atbilstošus datus REST interfeisā var iegūt ar pieprasījumu /rest/TdmLigAtlSL/query?
UzDatums=2016-01-01&columns=KLIG.NUMURS,KLIG.DNV.SUMMA_DB_PV,KLIG.DNV.SUMMA_KR_PV
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21. attēls "REST interfeisa vienkāršo nosacījumu atlases datu piemērs"

5.3

Papildus filtrēšana – kritēriji

Horizon papildus parametriem iespējama vēl viena filtrēšanas iespēja - kritēriji. Šai iespējai nav vizuāli redzama
analoga Horizon GUI.
Kolekciju objektiem kritēriji ir programētāju realizēti kodā iešūti atlases nosacījumi. Kritērijiem var būt
parametri. Kritērijiem var būt sinonīmi, kuri ieslēdz vienu vai vairākus citus kritērijus. Kritēriji šobrīd automātiski
skaidroti netiek. Par to pielietošanu var uzzināt FMS integratoru atbalsta forumā kā risinājumu konkrētajai
vajadzībai.
Piemēram, lietojot FTG tehnoloģiju, j avadoc dokumentācijā klasei TadmSamvSar iekļauts šāds piemērs: atvērt
samaksas veidu sarakstu filtrētu pēc grupas.
TadmSamvSar list=(TadmSamvSar)client.getRemoteObject("TadmSamvSar");
list.setColumnRequired("KST_KODS,KST_NOSAUK,APR_NOSAUK,KST_PK_GRUPA,KST_M_TIPS", true);
list.setCriteriaParam("PK_GRUPA", "102");
list.open("GRUPA");
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REST analoģisks izsaukums ir /rest/TadmSamvSar/query?
criteria=GRUPA&PK_GRUPA=102&columns=KST.KODS,KST.NOSAUK,KST.PK_GRUPA,KST.M_TIPS

22. attēls "Kolekcijas datu atlase ar kritērija veida nosacījumu"

Par lietoto kritēriju GRUPA resursā /rest/TadmSamvSar/criteria pieejama šāda informācija:

23. attēls "Kolekcijas kritēriju skaidrojums"
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5.4

Kolekciju XML datu struktūras

Arī entīšu kolekciju resursa datu struktūra tiek skaidrota ar XML Shema resursu.
Horizon jebkurš saraksts tiek veidots kā pamata datu vienība, piemēram, ekonomiskā būtība <EkB>, atbilstoši
kurai organizēti lietoto klasifikatoru elementi, piemēram, grupa <Gr>.

24. attēls "Saraksta kolonnas"

Lai arī Horizon kolonnu hierarhiskajā skatā abi elementi attēloti vienā līmenī, faktiskā organizācija ir hierarhiska
jau, sākot ar pirmo līmeni. Struktūras sākumā ir lauki no pamata elementa, grupēti ar <GEK>, bet saistītā
grupu klasifikatora vērtības ir zemāk elementā <GEKGRP>.
Datu piemērs, vēršoties pie resursa /rest/TekButSL/query?
columns=GEK.PAMV_ID,GEK.KODS,GEK.NOSAUK,GEK.GEKGRP.KODS,GEK.GEKGRP.NOSAUK.
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25. attēls "Kolekcijas objekta datu hierarhiskais skatījums"

Lietotie lauki skaidroti resursa XML shēmā. Piemēram, resurss, /rest/TekButSL/TekButSL.xsd skaidro
ekonomisko būtību kolekcijas iespējamos laukus.
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26. attēls "Kolekcijas objekta XML shēma"

Kolekciju resursa XML shēmas uzdevums ir skaidrot visus laukus, kuri varētu tikt iekļauti datu pieprasījumā.
Tā kā kolekciju objekts tiek veidots no tādiem pašiem tabulveida elementiem kā entītes objekts, arī, skaidrojot
iespējamo struktūru, tiek izmantotas atsauces uz struktūrām atbilstošo entīšu shēmu resursiem. Piemērā
redzama relatīvā atsauce uz ekonomisko būtību grupu entītes shēmas resursu /rest/TEkButGrupaBL/
TEkButGrupaBL.xsd.

6

Autentifikācija

Darbam ar REST interfeisu nepieciešams identificēt lietotāja kontekstu. Katram REST interfeisa lietotājam
nepieciešams izveidot Web lietotāju (Sistēma → Administrēt → WEB lietotāji). Autentificēšanās REST
interfeisā šobrīd iespējama tikai atbilstoši HTTP Basic Authentication. Bez autentificēšanās pieejams REST
interfeisa ieejas punkts (lapa, kurā pārskaitīti visi sistēmā pieejamie pirmā līmeņa resursi) un resurss /rest/
global .
REST interfeisa pamata resursi:
Resurss
/rest

Skaidrojums
REST Interfeisa ieejas punkts. Pārskaitīti visi sistēmā pieejamie pirmā līmeņa
resursi. Autentifikācija nav nepieciešama.

/rest/global

Horizon sistēmas informācija bez autentifikācijas. Var uzzināt sistēmas versiju
un lejuplādēt FTG interfeisa klienta puses bibliotēku. Autentifikācija nav
nepieciešama.

/rest/system

Horizon sistēmas informācija. Var piekļūt sistēmas konfigurācijas parametru
vērtībām Sistēma → Uzstādījjumi → Uzskaites parametri.

/rest/user

Informācija par lietotāju - firmas, kurām lietotājs drīkst pieslēgties, lietotājam
piesaistītie Horizon objekti un iespēja sesijai pārslēgt aktīvo organizāciju.

/rest/TDdmCustomer

Jebkurš entītes vai entīšu kolekcijas resurss. Resursa piemērā klienta kartiņas
(TDdmCustomer) resurss.
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Horizon var uzturēt informāciju vairākām organizācijām. Horizon pieslēgšanās brīdī lietotājs izvēlas, ar kuras
organizācijas datiem strādās. Web lietotājam var norādīt sarakstu ar organizācijām, kurām viņš drīkst
pieslēgties. Viena no organizācijām tiek norādīta kā noklusētā. Pieslēdzoties REST HTTP interfeisam ar Basic
Authentication, tiek izveidota darba sesija ar pieslēgumu noklusētajai organizācijai. Pēc pieslēgšanās sesijai
var pārslēgt aktīvo organizāciju. Jāpievērš uzmanība, ka visi entīšu resursi, kuru adresē iekļautas noteiktas
primārās atslēgas vērtības, ir derīgi tikai konkrētās organizācijas kontekstā. Citai organizācijai būs citi dati ar
citām primāro atslēgu vērtībām. Lai labāk varētu kontrolēt, ar kuru organizāciju šobrīd notiek darbs, jebkura
pieprasījuma atbildes galvenē (angliski headers) tiek iekļauta informācija par šobrīd aktīvo organizāciju.
Aktīvās organizācijas galvenes piemērs
Organization: 2, "SIA Kalns"

7

Kļūdu apstrāde

Katra pieprasījuma rezultātu raksturo atbildes kods. Atbildē varētu būt kāds no veiksmīga pieprasījuma
atbildes kodiem, piemēram, 200 OK vai 201 Created. Taču kļūdas gadījumā būs kāds no kļūdas kodiem,
piemēram 500 Internal Server Error vai 400 Bad Request un atbildes saturā precīzāks kļūdas skaidrojums.
Piemēram, kļūdains pieprasījums datu labošanai.
Kļūdains ieraksta labošanas pieprasījums
POST /rest/TDdmCustomer/18938 HTTP/1.1
Content-Type: application/xml;charset=UTF-8
<resource>
<entity>
<COUNTER>0</COUNTER>
<PK_KLIENTS>
<href rel="self">/rest/TDdmCustomer/189389</href>
</PK_KLIENTS>
<REG_NR>000000001</REG_NR>
</entity>
</resource>

Atbilde ar kļūdas situācijas skaidrojumu.
Neveiksmīgas labošanas atbilde
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
Date: Mon, 28 Jul 2014 10:03:20 GMT
Organization: 2, "SIA Kalns"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<error>
<class>Exception</class>
<message>Ieraksts ir mainījies kopš nolasīšanas.
Pārlasiet to, lai redzētu izmaiņas!</message>
</error>
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8

Web lietotāja pievienošana

Horizon WEB lietotāju konfigurēšana tiek veikta RVS Horizon WEB lietotāju sarakstā, kurā glabājas visi
lietotāju pieejas vārdi un paroles.
Horizon WEB lietotāji var būt gan konkrētās iestādes darbinieki, gan citas personas, kas nav iestādes
darbinieki.
Katram Horizon WEB lietotājam tiek veidota sava pieeja Horizon WEB sistēmai, identificējot personu ar
pieejas vārdu.
WEB lietotāju saraksts RVS Horizon pieejams izvēlnē: Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāj i.
Jaunu WEB lietotāju iespējams pievienot:
- manuāli, WEB lietotāju sarakstā nospiežot pogu Jauns un aizpildot ievadformu WEB lietotāji, kas aprakstīta
zemāk.
- automātiski, ģenerējot no RVS Horizon Personu saraksta (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas
kartiņas) - iezīmē lietotājus un izvēlnē izvēlas darbību Veikt operācij u -> Izveidot WEB lietotāj us.

27. attēls "Web lietotāja forma"

Pievienojot jaunu lietotāju, ievadlogā jāievada:
Pieejas vārds - lietotāja identifikācijas vārds. Lai izmantotu Windows domēna autorizēšanos, WEB lietotāja
pieejas vārdam jāsakrīt ar domēna lietotāja vārdu un jābūt norādītam ar domēna prefiksu. Piemēram, norādot
pieejas vārdu „DOMAIN\LIETOTAJS”, „DOMAIN” ir Windows domēna vārds un „LIETOTAJS” ir lietotāja vārds.
Sistēma neatbalsta lietotāja vārdu, izteiktu e-pasta formā.
Horizon lietotājs - WEB lietotājam piesaistītais Horizon lietotājs (RVS Horizon izvēlne Sistēma ->
Administrēt -> Lietotāji). Atbilstoši piesaistītajam Horizon lietotājam tiek noteikta WEB lietotāja loma un
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tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus. Vienam Horizon
lietotājam var būt piesaistīti vairāki WEB lietotāji. Ja nepieciešams, Horizon lietotāju reģistrs jāpapildina, lai
iekļautu attiecīgajai WEB lietotāja lomai nepieciešamo tiesību komplektu.
Jānorāda arī pārējā nepieciešamā informācija (sīkāk sk. Horizon WEB helpu).
WEB lietotāja autorizācija notiek, izmantojot norādīto pieejas vārdu un paroli un nospiežot pogu Pievienoties.
Ja lietotājs pieslēdzas Horizon WEB, izmantojot Windows autentifikāciju, Horizon WEB autorizēšanās logā
jānorāda lietotāja pieejas vārds <DOMAIN\LIETOTAJS> un jānospiež poga Windows autentifikācija. Ja lietotājs
tiek identificēts, notiek autorizēšanās sistēmā.
Pieslēdzoties Horizon WEB attālināti (ja to pieļauj iestādes iekšējie drošības noteikumi), Horizon WEB
autorizēšanās logā jāievada lietotāja pieejas vārds <DOMAIN\LIETOTAJS>, parole, ko lietotājam nosūtījis
sistēmas administrators un jāspiež poga .
Ja tiek izmantota attālinātā pieslēgšanās sistēmai, jādefinē Horizon WEB drošības uzstādījumi.
WEB lietotājus nav paredzēts dzēst. Ja tiek izbeigtas darba attiecības ar darbinieku vai tiek pieņemts lēmums
darbiniekam liegt pieeju Horizon WEB, jānoņem pazīme Aktīvs. Ja darbiniekam mainās vārds/uzvārds, tad
WEB lietotāja, atbildīgās personas un pamatlīdzekļu lietotāja kartiņās manuāli jāveic izmaiņas, bet sasaiste ar
personas kartiņu nepazūd (skat. WEB lietotāju un Personu sasaiste).

Web lietotāja automātiskā ģenerēšana
WEB lietotāju iespējams pievienot automātiski, ģenerējot no RVS Horizon Personu saraksta (Pamatdati ->
Personāla uzskaite -> Personas kartiņas).
Personu kartiņu sarakstā iezīmē lietotājus un izvēlnē Darbības izvēlas darbību: Veikt operācij u -> Izveidot
WEB lietotāj us.
Tiek atvērts logs Veidot WEB lietotājus.

28. attēls "Web lietotāju masveida izveidošana"

Aizpilda lauku Horizon lietotājs - WEB lietotājam/lietotājiem piesaistītais Horizon lietotājs (RVS Horizon
izvēlne Sistēma -> Administrēt -> Lietotāj i).
Atbilstoši piesaistītajam Horizon lietotājam tiek noteikta WEB lietotāja loma un tiesības, kas nosaka
pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus.
Lai WEB lietotājs/lietotāji varētu izmantot Windows domēna autorizēšanos, jāatzīmē izvēles rūtiņa Prefikss un
blakus laukā jāievada domēna prefikss DOMAIN\ . Pēc ģenerācijas varētu būt manuāli jākoriģē izveidotie
pieejas vārdi, kas izveidojas formātā „DOMAIN\LIETOTAJS”, „DOMAIN” ir Windows domēna vārds un
„LIETOTAJS” ir lietotāja vārds.
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Nospiežot pogu Labi, tiek izveidoti Horizon WEB lietotāji, kas redzami sarakstā Horizon WEB lietotāji.
Ja netiek izmantota Windows autentifikācija, tad visiem uzģenerētajiem lietotājiem katram atsevišķi ievadformā
Horizon WEB lietotājs manuāli jānomaina paroles.

9

Padomi un ieteikumi

Ieraksta izveidošanai - divas iespējas
REST interfeiss piedāvā iespēju jaunos ierakstus izveidot divējādi:
1. Izmantot sagataves resursu (Jaunas entītes izveidošana izmantojot sagatavi (dokumentu tipi)). Metodi lieto,
ja nepieciešams uzzināt noklusētās vērtības pirms saglabāšanas, piemēram, ģenerētu unikālu dokumenta
numuru. Sākotnējo variantu ņem no sagataves, papildina to ar vajadzīgajām vērtībām, saglabājot citas
noklusētās vērtības un nosūta visu jauna ieraksta izveidošanai.
2. Uzreiz izveido ierakstu (Jaunas entītes izveidošana (šobrīd nav vēl realizēts)) nododot dokumenta tipa kodu
un zināmās lauku vērtības. Metodi var lietot visiem gadījumiem, kad pamata vajadzība ir nodot uz Horizon
ārpus tā radušos datus.

Dokumentu tips - integrācijas risinājumam savs
Lai arī REST interfeisā var izmantot jebkuru sistēmā izveidotu dokumenta tipu, labāk ir integrācijas
risinājumam izveidot savu. Parasti Horizon grāmatveži ar integratoriem vienojas par dokumenta tipa kodu.
REST interfeiss paredz iespējas lietot dokumentu tipus, zinot tikai tā kodu.

Ierakstu identifikatori Horizon interfeisā
REST interfeisā visas entītes tiek adresētas pēc tā primārās atslēgas vērtības. Lietderīga ir iespēja uzzināt
katram ierakstam tā primārās atslēgas vērtību Horizon sarakstos. Pievienojot atslēgu -s un darbinot Horizon
aplikāciju, ir pieejama iespēja sarakstu kolonnās ielikt lauku "Sistēmas ID".
FTG20.exe -s

Entīšu identifikatori
REST interfeisā katrs resurss tiek unikāli identificēts. Konkrētas entītes resursa adrese ir, piemēram, /rest/
TDdmCustomer/18938 . Ieteicams šo resursa identifikatoru visu kopā arī lietot, lai identificētu konkrētu entīti,
nevis tikai primārās atslēgas vērtības daļu 18938.
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