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АҢДАТПА 

Бұл құжатта ПАРБ.00049-02 Сервер ГАЖ (Сервер SE ГАЖ) (бұдан әрі – Сервер SE ГАЖ) 

бағдарламалық бұйымның компоненттерін орнату және теңшеу тәртібі туралы мәліметтер 

келтірілген. 

Сервер SE ГАЖ – ПАРБ.00048-02 күштік құрылымдар үшін «Оператор» ГАЖ (Оператор SE 

ГАЖ) пайдаланушыларының және ПАРБ.00008-02 Геоақпараттық жүйелердің конструкторы ГАЖ 

(Qt Designer үшін Конструктор ГАЖ) негізінде әзірленген қосымшалардың картографиялық 

деректеріне қашықтықтан қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін арналған бағдарлама. 

Сервер векторлық карталарға, растрларға және матрицаларға қашықтан қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді. Сервермен байланыс TCP/IP хаттамасы бойынша сокеттер механизмін 

пайдалану арқылы орнатылады. 

Деректерді серверде орналастыру деректерді заңсыз көшіруден және өзгертуден қорғауды 

қамтамасыз етеді. Пайдаланушы жұмыс үшін деректерді олардың шартты аттары (алиастары) 

бойынша таңдайды. Векторлық карталар қарап шығу үшін немесе қарап шығу мен редакциялау 

үшін ашық болуы мүмкін. Растрлар мен матрицалар есептеулерді қарап шығу мен орындау үшін 

ғана қол жетімді. Бұдан басқа, барлық деректер серверден – алмасу форматтарына, алмасу 

буферіне немесе басқа карталарға көшіру үшін жабық немесе ашық болуы мүмкін. 

Сервер SE ГАЖ бағдарламасының жұмысын басқару gisserver.xml параметрлер файлы 

арқылы жүзеге асырылады. 

Пайдаланушылардың тізімі, деректердің тізімі және олардың қасиеттері серверде 

gisserver.xml параметрлер файлында сақталады. Параметрлер файлын құруды және редакциялауды 

сервер әкімшісі орындайды. 
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1  БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1.1  Сервер SE ГАЖ бағдарламасының тағайындалуы және негізгі функциялары  

Өнімдердің өзара байланыс схемасы 1-суретте көрсетілген. 

 

 

1-сурет Сервер SE ГАЖ-бен өзара байланыс схемасы 

Деректерді серверде орналастыру деректерді заңсыз көшіруден және өзгертуден қорғауды 

қамтамасыз етеді. Пайдаланушы жұмыс үшін деректерді олардың шартты аттары (алиастары) 

бойынша таңдайды. Векторлық карталар қарап шығу үшін немесе қарап шығу мен редакциялау 

үшін ашық болуы мүмкін. Растрлар мен матрицалар есептеулерді қарап шығу мен орындау үшін 

ғана қол жетімді. Бұдан басқа, барлық деректер серверден – алмасу форматтарына, алмасу 

буферіне немесе басқа карталарға көшіру үшін жабық немесе ашық болуы мүмкін. 

Сервер SE ГАЖ Сервер SE ГАЖ-да ашылған растрлық және матрицалық деректердің 

өзгеруінің бақылауын және олардың клиентте синхронды жаңартылуын қолдайды. Картаны ашқан 

кезде карта мен сыныптауыштың сәйкестігін тексеру және сыныптауышты ауыстырған кезде 

картаның объектілерін автоматты түрде қайта кодтау қамтамасыз етіледі. Бұл клиенттің жұмыс 

орындарындағы және қосылған web-сервистердегі кітапханаларды автоматты түрде жаңартумен 

серверде шартты белгілер кітапханасын жаңарту процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. 

Сервер SE ГАЖ автоматты түрде қағытпалаумен, резервтік көшірумен және деректерді 

қорғаумен кеңістіктік деректерді үлестірілген сақтау мен өңдеу үшін өзара көп деңгейлі қосылуын 

қолдайды. Мұндай архитектура деректерді жіберу желісін жүктеуді ондаған есе төмендетеді, 

деректерге қол жетімділікті жеделдетеді және жұмыстың сенімділігін жоғарылатады. Деректерді 

жіберу желілеріне жүктемені төмендетуге сұратуларды кэштейтін және деректерді автоматты 
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түрде қағытпалауды орындайтын аралық Сервер SE ГАЖ арқылы пайдаланушылардың жеке 

топтарының қол жетімділігі есебінен қол жеткізіледі. 

Бір деректер Сервер SE ГАЖ-ға қосылған пайдаланушылардың кез келген санына өңдеу 

үшін қол жетімді. Пайдаланушылардың біреуі картаны редакциялау кезінде деректер осы 

картамен, соның ішінде экранда да жұмыс істейтін барлық пайдаланушыларда автоматты түрде 

жаңартылады. Бір объектіні бірнеше қолданушылар бір уақытта редакциялаған кезде, объекті 

редакциялаудың соңғы операциясының нәтижесінде алған сол күйінде болады. Деректерді 

жаңарту транзакцияларды орындау режимінде орындалады, бұл іркілістер кезінде қалпына 

келтіруді және кез келген қадамға кері қайтаруды қамтамасыз етеді. 

Пайдаланушылардың тізімі, деректердің тізімі және олардың қасиеттері серверде 

gisserver.xml параметрлер файлында сақталады. Параметрлер файлын құруды және редакциялауды 

сервер әкімшісі қашықтан басқару бағдарламасының көмегімен орындайды. Құпиясөздер тізімдері 

параметр файлында MD5 алгоритмі бойынша кодталған түрде сақталады. 

Деректерге қол жетімділіктің ағымдағы күйі сервердің жұмысының мониторингі 

бағдарламасында бейнеленеді. 

Сервер SE ГАЖ деректерді редакциялау операцияларын жеделдету және оларды орындау 

сенімділігін қамтамасыз ету үшін редакциялауға монополиялық қол жетімділікте векторлық 

карталарды ашады. Басқа қосымшалар векторлық карталарды тек оқуға ғана параллель түрде аша 

алады. Егер қандай болса да қосымша карталарды оларға Сервер SE ГАЖ жүгінге, яғни клиент 

векторлық картаны ашудың қателігі туралы хабарламаны алғанға дейін ашатын болса. 

Сервер SE ГАЖ операциялық жүйенің басталуы кезінде автоматты түрде іске қосылады 

және шектелмеген уақытта тәулік бойы жұмыс істей алады. 

 

1.2  Аппараттық-бағдарламалық құралдардың құрамына ұсынылатын талаптар 

Тезәрекеттікті жоғарылату үшін мультипроцессорлық жүйелік тақталарды қолданған және 

деректерді қол жетімділіктің жоғары жылдамдығымен әртүрлі физикалық дискілерге 

орналастырған мақсатқа сай. 

Жіберілетін деректердің үлкен көлемдеріне байланысты сервер мен клиент арасында жоғары 

жылдамдықты қосылуға ие болу қажет. Мысалы, бір сурет немесе матрица ондаған гигабайтты 

алуы мүмкін, ал бір клиент бірнеше мыңдаған растарлар мен матрицаларды аша алады. 

Ұсынылатын талаптар: 

 процессор Intel(R) Core(TM) i7 3,4 GHz және одан жоғарыдан нашар емес; 

 16 Гбайт жедел жадыдан кем емес; 

 қатқыл дискінің бір бөліміндегі бос орын: 1 Тбайттан бастап және одан жоғары; 

 желілік тақта Ethernet 1 Гбит/с және одан жоғары; 

 1.6 нұсқалы «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 ОЖ; 

 web-интерфейс арқылы Сервер SE ГАЖ-ды қашықтықтан басқаруды орындау үшін 

«Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 ОЖ құрамынан Apache web-сервері болу 

қажет; 

 «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 ОЖ құрамынан PostgreSQL ДББЖ. 

 

1.3  Сервер SE ГАЖ дистрибутивінің құрылымы  

Сервер SE ГАЖ дистрибутиві компакт-дискіге жазылады және мыналарды қамтиды: 

1) Пайдалану құжаттамасы: 

 00049-02 20 01 KZ_ПҚ тізімдемесі.pdf; 

 00049-02 31 01 KZ _Қолдануды сипаттау.pdf; 

 00049-02 32 01 KZ _Жүйелік бағдарламашының нұсқаулығы.pdf; 

 00049-02 34 01 KZ _Оператордың нұсқаулығы.pdf. 

2) gisserver.deb – орнату модулі; 

3) readme.txt – бағдарламалық бұйымның нұсқасы туралы мәліметтер. 
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2  «ASTRA LINUX SPECIAL EDITION» ОЖ КОМПОНЕНТТЕРІН ОРНАТУ ЖӘНЕ 

ТЕҢШЕУ 

2.1  APACHE-ні және PHP интерпретаторын орнату және теңшеу 

Орнату Fly терминалы арқылы пәрмендерді ретімен орындау бойынша жүзеге асырылады. 

1)  Төмендегі пәрменмен web-сервер apache2-ні және модульдері бар php интерпретаторын 

орнату: 

sudo apt-get install libapache2-mod-php php-gd php-mbstring php-pgsql php-xml php-xmlrpc 

2) Төмендегі пәрменмен РАМ қуаттау модулінің пакетін орнату: 

sudo apt-get install libapache2-mod-authnz-pam 

sudo a2enmod auth_pam 

3) Виртуалды хосттардың конфигурациялық файлында РАМ арқылы анықтап тану мен 

қуаттаудың пайдалануын көрсету. 

Конфигурациялық файлдың мысалы /etc/apache2/sites-available/000-default.conf: 

<Directory /> 

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 

 AllowOverride None 

 AuthType Basic 

 AuthName «PAM authentication» 

 AuthBasicProvider PAM 

 AuthPAMService apache2 

 Require valid-user 

</Directory> 

 

<Directory /var/www/html/> 

 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 

 AllowOverride None 

 AuthType Basic 

 AuthName «PAM authentication» 

 AuthBasicProvider PAM 

 AuthPAMService apache2 

 Require valid-user 

</Directory> 

4) /etc/apache2/envvars конфигурациялық файлында әдепкі қалпы бойынша жүйелік locale-ні 

пайдалану үшін жолды «түсініктеме беру»: 

./etc/default/locale 

5) Пайдаланушылардың БД-дан ақпаратты және мандаттық белгілер туралы мәліметтерді 

оқуға құқықтар беру: 

usermod -a -G shadow www-data 

setfacl -d -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -R -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -m u:www-data:rx /etc/parsec/macdb 

6) Іске қосылған серверде конфигурацияны қолдану үшін web-серверді қайта қосуды 

орындау: 

sudo systemctl restart apache2 

7) Атынан жұмыс жасалатын пайдаланушының жүйесіне қосу және ол үшін құпиясөзді 

белгілеу: 

useradd <имя_пользователя> 

passwd <имя_пользователя> 

8) Қауіпсіздік саясатын басқару утилитасын іске қосу: 

fly-admin-smc 
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9) «Пайдаланушылар және топтар – Пайдаланушылар – Жергілікті пайдаланушылар – 

<пайдаланушының_аты>» мәзірінің тармағын таңдау. «Қосымша атрибуттар» қосымша 

бетінде «Мандаттық атрибуттар» тобында «Минималды деңгей» және «Максималды 

деңгей» тармақтарын орнату. Пайдаланушының желілік сервистермен қалыпты жұмысын 

қамтамасыз ету үшін тиісінше утилиталардың көмегімен оның мандаттық деңгейлері мен 

санаттарының ауқымдары, тіпті егер оған 0-ден жоғары деңгейлер мен санаттар қол жетімді 

болмаса да, айқын түрде берілуі керек. Қосымша ақпарат алу үшін РУСБ.10015-01 97 01-1 

«Astra Linux Special Edition» арнайы мақсаттағы операциялық жүйе. ҚҚК нұсқаулығы. 1-

бөлім» құжатының «КБЕ мандаттарын басқару құралдары» тармағында келтірілген. 

10) Пайдаланушы мен құпиясөзді қосу, анықтап тану типін көрсету. 

/var/www/html/GISAdministrator/adminlist.php конфигурациялық файлының мысалы 
 

//Анықтап тану типі 

$AuthenticationType = 0; 
 

 //Бас әкімшілер 

 $adminlist = array("admin"=>"21232F297A57A5A743894A0E4A801FC3"); 
 

2.2  Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған PostgreSQL-ді және PostGIS 

кеңейтуді орнату және теңшеу 

Орнату және теңшеу сипаттамалары 9.6 нұсқалы PostgreSQL үшін келтірілген. Орнату Fly 

терминалы арқылы пәрмендерді ретімен орындау бойынша жүзеге асырылады. 

1) Төмендегі пәрменмен PostgreSQL ДББЖ-ны және PostGIS кеңейтуді орнату: 

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib postgis 

2) postgresql.conf конфигурациялық файлында «тыңдалатын» мекенжайларды көрсету. 

Мысалы, /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf конфигурациялық файлы үшін: 

listen_addresses = '*' 

3) pg_hba.conf конфигурациялық файлында РАМ арқылы қуаттаудың теңшеуін қосу. 

Мысалы, /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf конфигурациялық файлы үшін: 

# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD 

# ""local"" is for Unix domain socket connections only 

local   all             all                                     peer 

# IPv4 local connections: 

host    all             all             127.0.0.1/32            ident 

host    all             all             192.168.0.0/16          pam 

host    all             all             172.21.0.0/16          pam 

# IPv6 local connections: 

host    all             all             ::1/128                 ident 

4) PAM арқылы қуаттаудың дұрыс жұмыс істеуі үшін PostgreSQL ДҚБЖ (әдепкі қалпы 

бойынша – postgres) жұмыс істейтін пайдаланушыға пайдаланушылардың ДБ-дан 

ақпаратты және мандаттық белгілер мен артықшылықтар туралы мәліметтерді оқуға 

құқықтар беру керек: 

usermod -a -G shadow postgres 

setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -m u:postgres:rx /etc/parsec/macdb 

setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb 

setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb 

setfacl -m u:postgres:rx /etc/parsec/capdb 

5) Іске қосылған серверде конфигурацияны қолдану үшін ДББЖ қайта қосуды орындау: 

sudo systemctl start postgresql. 
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3  СЕРВЕР SE ГАЖ-ДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ТЕҢШЕУ  

Жұмысты бастау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет: 

1) операциялық жүйені жүктеу; 

2) суперпайдаланушы (root) режиміне кіру; 

3) CD-жетекке орнату арқылы дискіні салу және оны төмендегі пәрменмен монтаждау: 

mount /mnt/cdrom 

4) Сервер SE ГАЖ-ды орнату үшін төмендегі орнату командасын орындау: 

dpkg -i /mnt/cdrom/gisserver.deb 

5) орнатқаннан кейін /var/Panorama/gisserver/ директориясына қол жетімділік құқығын 

тексеру және толық құқықтар болмаған кезде, оларды төмендегі пәрменнің көмегімен 

беру керек: 

sudo chmod –R 777 /var/Panorama/gisserver 

 

3.1  «Astra Linux Special Edition» ОЖ-дегі тұйық бағдарламалық орта режимінде 

жұмыс  

Сервер SE ГАЖ-дың тұйық бағдарламалық орта режимінде 1.6 нұсқалы «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01 ОЖ-де жұмыс істеуі үшін келесі әрекеттерді орындау керек: 

1) пакетті орнату: 

sudo apt-get install astra-digsig-oldkeys; 

2) /usr/gisserver/KB_Panorama_pub_key.gpg әзірлеушінің («Панорама» КБ АҚ) ашық 

қолтаңба кілтін /etc/digsig/keys/legacy/keys директрийіне орналастыру: 

cp /usr/gisserver/KB_Panorama_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/keys 
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4  СЕРВЕР SE ГАЖ ЛИЦЕНЗИЯСЫН ТЕҢШЕУ  

Сервер SE ГАЖ бағдарламалық бұйымы электронды кілттің (USB тасушы) көмегімен немесе 

компьютердің параметрлеріне байланыстырудың және белсендірудің көмегімен рұқсат етілмеген 

пайдаланудан қорғалған. 

Сервер SE ГАЖ лицензиясының түрін теңшеу үшін мына батырманы басу керек: 

 
Бекітілген аппараттық лицензия (USB кілті) – лицензиясы бар USB кілті қажет. 

Бекітілген лицензия (тіркеу кілті) – тіркеу деректері негізінде сервисті компьютердің 

параметрлеріне байланыстыруды көздейді. 

 

4.1  Тіркеу кілті типті лицензияны тіркеу тәртібі: 

Бекітілген бағдарламалық лицензияны пайдалану кезінде тіркеу кілтін тіркеу қажет. Ол үшін 

лицензия түрін теңшеу терезесінде «Тіркеу» батырмасын басу керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тіркеу кілті лицензиясы бағдарламалық жасақтаманы кейіннен 

белсендіру үшін компьютердің компоненттерінің сериялық нөмірлері туралы ақпаратты 

пайдаланады. Байланыстыру ретінде аналық тақтаның параметрлері, қатқыл дискінің 

параметрлері, жедел жадының өлшемі және т.б. пайдаланылады. Тіркеу процесінде бағдарлама 

компьютердің орнатылған құрамдас бөлшектеріне және орнатылған ОЖ параметрлеріне 

бірмағыналы сәйкес келетін бақылау мәнді (panorama.reg) тудырады. Олар өзгерген кезде 

лицензияны (тіркеу кілтін) тіркеу процесін жаңадан өту керек. 

 

 

2-сурет Лицензия түрін теңшеу 

«Тіркеу кілті» өрісіне Бекітілген лицензиясы (тіркеу кілті) бар бағдарламалық жасақтамаға 

лицензиялық шарттан кодты енгізу қажет. 
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«Белсендіру файлын алу үшін электрондық поштаның мекенжайы» өрісінде клиенттің 

электрондық поштасының мекенжайын көрсетуге болады (қажет болған кезде бұл өрісті бос 

қалдыруға болады). 

 

 

3-сурет Тіркеу файлын құру 

Өрістерді толтырғаннан кейін «Тіркеу» батырмасын басу керек. 

Тіркеу кілтінің түріне байланысты бағдарлама сәтті тіркеу туралы немесе белсендіру файлын 

қосымша алу қажеттілігі туралы хабарлайды. Ол үшін алынған тіркеу файлын panorama@gisinfo.ru 

электрондық пошта мекенжайына жіберу керек. Және де «Тіркеу кілті типті лицензияны 

белсендіру тәртібі» тармағын қосымша орындау керек. 

 

 

4-сурет Тіркеу файлын алу 
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4.2  Тіркеу кілті типті лицензияны белсендіру тәртібі 

Тіркеу кілті типті лицензияны белсендіру үшін лицензияның түрін теңшеу терезесінде 

«Белсендіру» батырмасын басу керек. 

 

 

5-сурет Лицензияның түрін теңшеу 

Содан кейін өткізгіште тіркеу кілтін тіркегеннен кейін электрондық пошта арқылы алынған 

LIC кеңейтуі бар файлды таңдау керек. 

 

 

6-сурет Белсендіру файлын таңдау 
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7-сурет Лицензияны белсендіруді іске қосу 

Процедураны аяқтау үшін «Белсендіру» батырмасын басу керек. Сәтті белсендіру кезінде 

белсендіру туралы хабарлама және лицензияның нөмірі туралы ақпарат пайда болады. 

 

 

8-сурет Лицензияны белсендіруді аяқтау 

4.3  Сәйкестендіру нөмірі типті лицензияны белсендіру тәртібі (бақылау сомасын 

тіркеу) 

Сәйкестендіру нөмірі типті лицензияны белсендіру (бақылау сомасын тіркеу) үшін 

лицензияның түрін теңшеу терезесінде «Тіркеу» батырмасын басу керек. 
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9-сурет Лицензияның түрін теңшеу 

«Тіркеу кілті» өрісіне бағдарламалық жасақтамаға лицензиялық шарттан кодты енгізу керек. 

 

 

10-сурет Нөмірді және бақылау сомасын алу 

Бағдарламада лицензияның нөмірі мен бақылау сомасын алғаннан кейін «Панорама» КБ АҚ-

ға хабарлау керек және жауапта тіркелу үшін нөмірді аласыз. 
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11-сурет Бақылау сомасын тіркеу 

Процедураны аяқтау үшін «Белсендіру» батырмасын басу, сәйкестендіру нөмірі белсендіру 

типін таңдау (бақылау сомасын тіркеу) және «Панорама» КБ АҚ-дан алынған нөмірді енгізу керек. 

 

 

12-сурет Лицензияны белсендіруді аяқтау 
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5  ЭЛЕКТРОНДЫ ҚОРҒАНЫШ КІЛТІН ҚОСУ ДИАГНОСТИКАСЫ 

«Astra Linux Special Edition» ОЖ-де электрондық қорғаныс кілтінің қосылуын 

диагностикалау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет: 

1) Виртуалды машинаны пайдаланған кезде қорғаныс кілті оған виртуалдандыру 

құралдарының (мысалы, VirtualBox) көмегімен қосылғандығына көз жеткізу; 

2) Файлдық жүйеде udev-ережелерінің файлы бар екеніне көз жеткізу 

/etc/udev/rules.d/95-grdnt.rules 

3) Қорғаныс кілтті операциялық жүйемен төмендегі пәрменнің көмегімен анықталғанын 

тексеру: 

sudo lsusb 

Bus 003 Device 004: ID 0a89:0008 

Пәрменнің шығысында ID 0a89:0008 сәйкестендіргіші бар құрылғы болуы керек. 

4) Электрондық кілт үшін жасалған құрылғының файлында топ үшін жазылу құқықтары бар 

екенін тексеру: 

ls -l /dev/bus/usb/003/004 crw-rw-rw- 1 root root /dev/bus/usb/003/004 

Шинаның нөмірі (003) мен құрылғының нөмірі (004) lsusb пәрменінің шығысынан 

алынды 

/var/Panorama/gisserver/gisserver.ini файлында NET= мәні түрінде лицензияның типі 

көрсетілген: 

USB кілт (NET=3) 

USB кілт Micro (NET=5) 

Тіркеу кілті (NET=8) 

5) Жүйелік шақырулардың көмегімен бағдарлама қандай файлдарға жүгінетінін, ол қандай 

желілік порттарды пайдаланатынын, оған қандай ресурстар қажет екенін, жүйе оған 

қандай қателіктерді қайтаратынын түсінуге болады. Осының бәріне strace пәрмені жауап 

береді. Strace пәрмені бағдарлманың орындау кезінде жүйеге жіберетін барлық жүйелік 

шақыруларын, олардың параметрлері мен орындалу нәтижелерін көрсетеді. Бірақ қажет 

болған кезде әлдеқашан іске қосылған процеске қосылуға болады. 

Strace пәрменін қолдану үшін usr/gisserver/gsservice.bat файлынан төмендегі жолды табу: 

nohup $SCRIPT_DIR/gsservice.exe &> /dev/null & 

және  

–fd – strace пәрменінің параметрлері; 

 /var/tmp/strace.log – хаттама файлының орналасуы 

көрсетілген төмендегі жолға ауыстыру керек: 

nohup strace -fd $SCRIPT_DIR/gsservice.exe &> /var/tmp/strace.log &. 

 

Журнал үзіндісінің мысалы: 

strace: [wait(0x00857f) = 1338] WIFSTOPPED,sig=133 

[pid1338]open("/var/Panorama/gisserver/log/gisserver.20201101.log", 

O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0666strace: [wait(0x00857f) = 1338] WIFSTOPPED,sig=133 

) = 14 

strace: [wait(0x00857f) = 1338] WIFSTOPPED,sig=133 

[pid  1338] stat("/var/Panorama/gisserver/log/gisserver.20201101.log", strace: [wait(0x00857f) = 

1338] WIFSTOPPED,sig=133 
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