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Rekstrarhandbók 
Allar leiðbeiningar í þessari handbók miðast við að verið sé að setja upp kerfið á 64 bita 

Ubuntu vél. 

 

Uppsetning á hugbúnaði 
Ferlið sem við þurftum að fara í gegnum tengdu uppsetningu á kerfinu var eftirfarandi: 

 

1. Uppsetning á java. 

 

1.1. Athuga hvort java sé þegar uppsett.  

Opnaðu terminal og keyrðu eftirfarandi skipun.  

java -version 

 

Ef java er uppsett mun terminalinn skila þér til baka ‘java version 

“1.8.0_45-b14”’ (eða önnur útgáfa). Ef svo er má hoppa yfir í lið 2.1. 

 

1.2. Annars keyra eftirfarandi skipanir í terminal: 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

sudo apt-get update  

sudo apt-get install oracle-java8-installer 

 
Nú ætti java að vera uppsett á tölvunni. 

 
2. Uppsetning á Cognitec hugbúnaðinum. 

 

2.1. Uppsetning á Cognitec FaceVACS 

 

Leiðbeiningarnar munu miðast við það að hugbúnaðurinn sé settur upp í /opt 

eins og gert er í scriptunni. 
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Opnaðu terminal og keyrðu eftirfarandi skipun: 
touch cog_intsall.sh 

 
Þetta býr til keyranlega skrá með nafninu ‘cog_install’.  
 
Opnaðu næst skránna með uppáhalds text-editornum þínum og paste-aðu 
eftirfarandi kóða inn í það. Vistaðu síðan skránna.  

#!/bin/bash 
 
#Install Cognitec SDK 
URL=http://download.cognitec.com/facevacs/fvsdk8980-linux-setup-86190316.tar.gz 
SDK=FVSDK_8_9_8 
 
wget -O /tmp/cognitec-sdk.tar.gz "$URL" 
sudo tar -zxvf /tmp/cognitec-sdk.tar.gz -C /opt 
rm /tmp/cognitec-sdk.tar.gz 
sudo /sbin/ldconfig -n /opt/$SDK/lib/x86_/64/share 
sudo sed -i "s/MAINDIR/\/opt\/$SDK/g" /opt/$SDK/etc/frsdk.cfg 
sudo bash -c "echo 
LD_LIBRARY_PATH=\"/opt/$SDK/lib/x86_64/gcc-4.6-ipp:/opt/$SDK/lib/x86_64/share\" 
>>/etc/environment" 

 
Scriptan mun sjá um að sækja búnaðinn, setja hann upp í /opt, stilla frsdk.cfg  
og setja inn environmental path sem hugbúnaðurinn þarf að notast við. 

 
Eftir þetta þarf að bæta við eftirfarandi í .bashrc í heimamöppu notanda: 
(ATH. Nafnið á .bashrc getur verið mismunandi eftir því hvaða skel er verið að nota ) 

LD_LIBRARY_PATH=/opt/FVSDK_8_9_8/lib/x86_64/gcc-4.6-ipp:/opt/FVSDK_8_9_8/lib/x86_64/share 
export LD_LIBRARY_PATH 

 
 

2.1.1. Búa til Hardware key fyrir Cognitec leyfi.  
(ATH. Ef leyfi er til fyrir vélina sem setja á hugbúnaðinn á má sleppa þessu skrefi) 

Ef ekki er búið að sækja um leyfi fyrir FaceVACS hjá Cognitec þá þarf 
að keyra þessa skrá og senda úttakið með leyfisumsókninni. 
 
Opnaðu terminal og keyrðu eftirfarandi skipanir: 

cd /opt/FVSDK_8_9_8/bin/x86_64/ 
./hwkey 

 
 

2.2. Setja inn Cognitec leyfi. 

Til að virkja leyfið þarf að keyra eftirfarandi skrá í terminal og vitna í frsdk.cfg og 

skránna sem leyfið sem kom í (skiptu <path> út fyrir slóðina á leyfisskránna). 
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liccopy -f /opt/FVSDK_8_9_8/etc/frsdk.cfg -l <path> 

 
ATH. Það gæti þurft rótar réttindi til þess að setja leyfið inn. Ef ekki er hægt að setja leyfið inn með 
því að keyra skipunina með sudo, er hægt að gera sudo bash til að fara inn bash skelina með 
rótarréttindi og keyra skipunina þaðan. 
 
ATH 2. Ef klasasafnið sem Cognitec styðst við finnst ekki þegar verið er að reyna að keyra skipanir 
tengdar búnaðinum getur þessi lína mögulega bjargað því: 

/sbin/ldconfig -n /opt/FVSDK_8_9_8/lib/x86_64/share 

 

Þegar þessum skrefum er lokið á Cognitec búnaðurinn að vera uppsettur og 
virkur. 

 
 

3. Uppsetning á MySQL 

 

MySQL vefþjónn er settur upp með eftirfarandi skipun í terminal: 

sudo apt-get install mysql-server 
 

(Á meðan á uppsetningu stendur verður beðið um að velja lykilorð fyrir root-notanda.)  

Þegar uppsetningu er lokið á MySQL serverinn að keyra sjálfkrafa. Hægt er að athuga 

hvort serverinn er í gangi með eftirfarandi skipun í terminal: 

sudo netstart -tap | grep mysql 

 

Ef serverinn er ekki að keyra rétt er hægt að keyra eftirfarandi skipun í terminal: 

sudo service mysql restart 

 
 
 
4. Uppsetning á Apache Tomcat webserver 
 

Tomcat er sóttur með eftirfarandi skipun: 

wget 
http://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.0.21/bin/apache-tomcat-8.0.21.tar.gz 

 

Afþjappaðu Tomcat: 

tar xvzf apache-tomcat-8.0.21.tar.gz 
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Eftir að skráin hefur verið afþjöppuð má henda apache-tomcat-8.0.21.tar.gz 

 

Færðu Tomcat þangað sem hann mun vera keyrður: 

mv apache-tomcat-8.0.21 /opt/tomcat 

 

Keyrðu startup scriptuna sem mun sjá um að keyra upp Tomcat 

sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh 

 
 
 
5. Keyra upp war skrárnar 
 

Það eru tvær .war skrár sem þarf til þess að setja upp kerfið. ROOT.war og 
partnerAPI.war. 
 
Færðu báðar skrárnar þangað sem tomcat mun sjá um að keyra þær: 

sudo mv ROOT.war /opt/tomcat/webapps/ROOT.war 
sudo mv partnerAPI.war /opt/tomcat/webapps/partnerAPI.war 

 
Tomcat mun sjá um að afþjappa war-skrárnar og búa til möppur sem heita sömu 
nöfnum og skrárnar “partnerAPI” og “ROOT”. 
 
 

6. Tengja vefsíðurnar við MySql gagnagrunn 
 

Inni í báðum þessum möppum er að finna skrá sem heitir persistence.xml. Hún segir 
vefsíðunum hvar gagnagrunninn sem á að tala við sé að finna. 
 
 
Skrárnar má finna á eftirfarandi slóð: 

ROOT: 
/opt/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/META-INF/ 
 
partnerAPI: 
/opt/tomcat/webapps/partnerAPI/WEB-INF/classes/META-INF/ 
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Inni í persistence.xml skaltu finna eftirfarandi textabút: 
    <properties> 
      <property name="javax.persistence.jdbc.url" value=" <path to MySql server> "/> 
      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value=" <username> "/> 
      <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 
      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value=" <password> "/> 
    </properties> 
  </persistence-unit> 

 
Breyttu eftirfarandi: 

 

<path to MySql server> er slóð til að tengjast gagnagrunninum. Dæmi: 

‘jdbc:mysql://localhost:3306/myDatabase?zeroDateTimeBehavior=convertToNull’ 

 

<username> er notandanafn til að skrá sig inn. 

 

<password> er lykilorð notandans. 

 

Nú ættir þú að vera með eftirfarandi uppsett hjá þér: Java, Cognitec hugbúnaðinn, MySql og 

Tomcat. 
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