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ANOTACIJA 
 

Nataļjas Petuhovas promocijas darbs "Temporālie datu modeļi dzelzceļa 

transporta informācijas sistēmās". Darba zinātniskais vadītājs habilitētais 

inženierzinātņu doktors, profesors Jevgeņijs Kopitovs. 

Šajā darbā ir sniegti temporālo datu izmantošanas dzelzceļa transporta 

informācijas sistēmās (IS) pētījumu rezultāti, kurus autors ir veicis laika posmā no 

2001. līdz 2010. gadam. Kā pētījumu rezultātu pielietojuma objekts ir izvēlētas Va/s 

"Latvijas dzelzceļš"  (LDz) izmantotās IS. Iegūtajiem rezultātiem ir universāls 

raksturs un tie var tikt izmantoti citos transporta uzņēmumos. Darbā ir izpētīta 

temporālo IS specifika, nosprausti un klasificēti galvenie IS uzdevumi, kas saistīti ar 

temporālo datu uzskaiti un apstrādi LDz; noteiktas problēmas, kas parādās šo 

sistēmu ekspluatācijā un to projektēšanā. 

Tiek apskatītas temporālo objektu attēlošanas problēmas datu bāzē, kā arī to 

veseluma un savstarpējās mijiedarbības nodrošināšana.  Tika izpētītas laika principu 

realizācijas īpatnības relāciju datu modeļa ietvaros un piedāvāts temporālo datu 

modelis ar abstraktu objekta identifikatoru. Kā arī tika izpētīta šī modeļa 

savietojamība ar eksistējošām IS. Darba gaitā tika ieviesta jauna temporāla forma  

Historical-Overlapped, kas ņem vērā temporālā objekta versiju maiņas īpašo 

režīmu, kas savukārt ir raksturīgs dažādiem dzelzceļa transporta procesiem. Tika 

izstrādāts temporālā objekta modelis, kam piemīt periodiskums un atkarība no 

kalendāra. Tika izpētīts temporālā objekta aktuālās versijas noteikšanas uzdevums. 

Šī uzdevuma atrisināšanai tika piedāvātas divas alternatīvas metodes: loģisko 

noteikumu metode un temporālo elementu metode. Tika izstrādāta metode piekļuves 

norobežošanai pie relāciju sistēmu datiem relācijas korteža līmenī, ar kuras 

palīdzību tiek risināta piekļuves vadības problēma pie dažāda laika periodu 

temporāliem datiem. Tiek piedāvāta datu transformācijas metode, ar kuru tiek 

atrisināta sarežģītu aprēķinu problēma veicot analītiskos pieprasījumus. Tika 

izpētīta temporālās komponentes loma datu bāzu noliktavu pārvaldības procesos. 

Tika sniegti iegūto rezultātu pielietošanas piemēri praktisku uzdevumu 

risināšanā. Pētījumu rezultāti ir pielietoti Latvijas dzelzceļa informatīvajās sistēmās.  
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1. DARBA AKTUALITĀTE 

Lielākā daļa no procesiem transporta sistēmās ir atkarīgi no laika. Laika 

komponenti izmanto transporta uzņēmuma darbības plānošanas un prognozēšanas 

uzdevumos, gandrīz visos analītiskajos un operatīvajos uzdevumos, tādēļ rodas 

nepieciešamība informācijas sistēmās izmantot dažādos laika momentos mērītus 

datus. Daži datu veidi, kurus sauc par temporāliem datiem, ir aktuāli tikai noteiktā 

laikposmā, tie ir saistīti ar konkrētiem laika brīžiem (laikspiedoliem), vai laika 

intervāliem. No pareizas temporālo datu organizācijas uzņēmuma datu bāzē un no 

piekļuves tiem lielā mērā ir atkarīga transporta uzņēmuma informācijas sistēmu 

efektivitāte. 

Katram transporta veidam ir savas specifiskas īpašības, kuras jāņem vērā 

izstrādājot informācijas sistēmas, kas izmanto temporālos datus. Šo datu izmantošana 

sevišķi aktuāla ir dzelzceļa transportā, ar saviem stingrajiem kustības sarakstiem, ko 

rada fiziski ierobežots transporta tīkls, nepieciešamība veikt daudzskaitlīgas izmaiņas 

kustības sarakstā, kurā ir liels skaits starpstaciju, pasažieru un kravas vilcienu 

kustības sarakstu mijiedarbības plānošana. Protams, izstrādāt datu bāzes, kas raksturo 

dzelzceļa transporta sistēmas stāvokli jebkurā iepriekšējā laika momentā ir ļoti 

sarežģīts un zināšanu ietilpīgs uzdevums, kā rezultātā, neskatoties uz pastāvīgo 

Latvijas dzelzceļa informācijas sistēmu attīstību, lietotājiem diezgan bieži ir 

nopietnas grūtības iegūt vajadzīgos datus, kas raksturo glabājamo objektu stāvokli 

dažādos laika momentos. Raksturīgi, ka informācijas sistēmu datu bāzēs tiek 

saglabātas tikai rādītāju paraugvērtības, un bieži vien vienkārši to laikā vidējotās 

vērtības. Šajā sakarā ir nepieciešams iegūt datus no dažādiem avotiem, veikt 

aproksimāciju, ekstrapolāciju, kā rezultātā izmantojamā datu kopā tiek ieviests daudz 

pieņēmumi un kļūdu. 

Pēc autora domām tāds stāvoklis ar datiem ir saistīts ar to, ka informācijas 

sistēmās tiek izmantots klasisko relācijas datu bāzes princips, kas nav orientēts uz 

visu objektu izmaiņu glabāšanu un neatbalsta to daudzu versiju uzglabāšanu. Veiktais 

esošo un izstrādājamo LDz sistēmu pētījums parādīja, ka temporālie principi tiek 

izmantoti neefektīvi. Šie trūkumi izpaužas šādi: 

 temporālo objektu modeļu nepilnība un zema aprakstošā komponente; 

 fiziska disku vietas neekonomiska izmantošana;  

 zema temporālo objektu mijiedarbība; 

 zema datu bāzes paplašināmība; 

 augsta datu bāzes izstrādes darbietilpība; 

 datu integritātes nodrošināšanas problēmas; 

 problēmas nodrošināt piekļuvi datiem; 

 problēmas nodrošināt datu konfidencialitāti. 

Analītiskajās datu bāzēs šo trūkumu sarakstu var papildināt ar:  

 efektīvu temporālo datu apstrādes aparāta trūkumu, kā rezultātā liels 

informācijas potenciāls ir slēpts uzkrātos datos; 
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 datu sagatavošanas analīzei procesu nepilnības, kuras nav orientētas uz 

temporālo datu raksturu un kuriem rodas problēmas piekļūt un nodrošināt 

to integritāti. 

Vēl viens faktors, kas kavēja temporālo datu bāzes tehnoloģijas attīstību 

daudzus gadus, bija liels pieprasījums pēc resursiem, kas atbalstītu daudzversiju 

objektu glabāšanu. Taču ņemot vērā datortehnoloģijas straujo attīstību, šis faktors 

zaudēja savu nozīmi. Tomēr ir vairāki citi faktori, kas kavē temporālo datubāzi 

izmantot lielos uzņēmumos, piemēram, Va/s „ Latvijas dzelzceļš”. Tie būtu šādi: nav 

vienota standarta, temporālo datu apstrādē; temporālo datu specifika uzņēmumu 

sistēmās; sistēmu izstrādātājiem nav iemaņu darbā ar temporālajiem datiem; 

pieaugušas prasības attiecībā uz viengabalainību, pieejamību un datu 

konfidencialitāti, u.c. 

Šie apstākļi pierāda šī darba aktualitāti, kas vērsts uz to, lai uzlabotu temporālo 

datu efektivitāti izmantojot tos LDz informācijas sistēmās. 

2. TĒMAS IZSTRĀDES LĪMENIS 

Temporālo datu pārvaldīšana dzelzceļa transporta uzņēmuma informācijas 

sistēmās ir komplicēts uzdevums, tādēļ pētījums tiek veikts dažādos virzienos:  

1. Dzelzceļa transporta informācijas sistēmu izstrāde un projektēšana; 

2. Temporālo informācijas sistēmu un datu bāzu projektēšana: standarti, 

metodes, modeļi un pieejas;  

3. Operatīvo un analītisko temporālo datu apstrāde; 

4. Temporālo datu drošības nodrošināšana. 

Par informācijas sistēmu izveidi un darbību dzelzceļa transporta nozarē ir 

rakstījuši tādi Krievijas autori kā E. Leckis, V. Pankratovs, V. Šarovs, J. Muhopads u.c. 

Viņu pētījumos ir izskatītas dažādu valstu dzelzceļu informācijas sistēmas, parādīta to 

darbības specifika un kompleksums veicot informatizāciju, kā arī sniegti darbības 

modeļi mikro un makro līmeņos. Atzīmējot laika faktora svarīgumu, autori tomēr 

nepiedāvā savu specifisku risinājumu šajā sfērā, orientējoties uz klasiskām pieejām.  

 Starp pētījumiem, kuri  veikti pielietošanai Latvijas dzelzceļa IS, der atzīmēt 

V. Demidova promocijas darbu (2006.g.), kurš vērsts uz lēmumu pieņemšanas 

sistēmu efektivitātes paaugstināšanas pētījumiem dzelzceļā, izmantojot informatīvā 

nodrošinājuma sistēmu procesu darbības un struktūras pilnveidošanu.  Šajā darbā ir 

piedāvāti modeļi, kuri apraksta: dzelzceļa transporta tīklu topoloģiju un pasažieru 

pārvadājumu procesu, izstrādāti modeļi un metodes datu attēlošanai un pārveidošanai 

apskatāmajās informatīvi analītiskajās sistēmās, tai skaitā datu virtuālie varbūtību 

modeļi, hierarhiski saistīto attēlojumu metode, konceptuālie dzelzceļa pārvadājumu 

prognozēšanas modeļi u.c. Runājot par temporālo datu pielietojuma problēmu izpēti, 

atzīmēsim virkni uzdevumu risinājumu, kuri saistīti ar objektu stāvokļa izmaiņu 

vēstures uzkrāšanos un glabāšanu, kā arī līdzekļu sniegšanu to piekļuvei jebkurā laika 

momentā. Der veltīt uzmanību TDB izstrādes principu izveidei un dažu temporālās 

loģikas elementu realizācijai (šeit V. Demidovs un šīs disertācijas autors strādāja 

kopā   [3, 5, 12]). Kopsakarā jāpiemin, ka daudzas temporālo sistēmu problēmas, kas 
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rodas izstrādājot vai uzturot transporta IS, netika apskatītas V. Demidova darbā, to 

starpā vispirms atzīmēsim notikumu periodiskuma uzskaiti un īpašā kalendāra 

izmantošanu, temporālo datu veseluma un konfidencialitātes nodrošināšanu.   

Aktuālās problēmas un sasniegumi temporālo datu bāzu jomā ir apkopoti 

S. Kuzņecova un B. Kostenko kopējā darbā. Fundamentālo darbu vidū, kas veltīti 

temporālajām tehnoloģijām ir minami tādu zinātnieku, kā K. Deita (C. J. Date), 

H. Darvina (H. Darwen), N. Lorencosa (N. A. Lorentzos) un K. Jensena 

(C. S. Jensen) vārdi. Viņu kopdarbs “Temporal Data and the Relational Model”
1
 

veltīts datu glabāšanai un mijiedarbībai relāciju datu bāzes modeļa ietvaros. Taču 

šajos darbos autori pievēršas temporālo datu bāzu izstrādes vispārējiem jautājumiem 

un orientējas uz valodas Tutorial D izmantošanu. Tādējādi praktiski nav izskatīti 

jautājumi, kas ietver periodiskumu un īpašos kalendārus, kam transporta informācijas 

sistēmās ir ārkārtīgi liela nozīme, pirmkārt jau uzdevumos, kas saistīti ar kustības 

sarakstu izstrādi. 

Viens no visplašākajiem pētījumiem temporālo datu bāzu jomā ir K. Jensena 

darbu krājums, kas sarakstīts laika posmā no 1991. līdz 1999. gadam kopā ar 

daudziem citiem slaveniem autoriem, tādiem kā: J. Bair, R. Blujs (R. Bliuj), 

M. Bolens (M. H. Böhlen), R. Bussato (R. Busatto), D. Kliffords (J. Clifford), 

K. Dairesons (C. E. Dyreson), F. Grandi (F. Grandi), H. Gregersens (H. Gregersen), 

S. Hsu (S. Hsu), Т. Isakovičs (T. Isakowitz), Т. Kliffs Leungs (T. Y. Cliff Leung), 

L. Marks (L. Mark), S. Šaltenis (S. Šaltenis), G. Slivinskas (G. Slivinskas), J. Skits 

(J. Skyt), R. Snodgrass (R. T. Snodgrass), М. Su (M. D. Soo), A. Šteiners 

(A. Steiner), К. Torps (K. Torp). 2000. gadā šis darbu krājums tika publicēts kā 1300 

lappušu bieza disertācija. Lielākā daļa no šo darbu autoriem piedalījās pieprasījumu 

valodas TSQL2 un standarta SQL-3 specifikācijas izstrādes komisijā. Šīs valodas un 

standarta zināšanas ir nepieciešamas izstrādājot modeļus un metodes darbam ar 

temporālajiem datiem. 

Nepieciešams atzīmēt lielo starptautisko centru TimeCenter, kas nodarbojas ar 

temporālo lietojumprogrammu uzturēšanu tradicionālajās un jaunākajās datu bāzu 

pārvaldības sistēmu (DBPS) tehnoloģijas un kura personālu veido pasaulē vadošie 

zinātnieki šajā sfērā, ieguldījumu temporālo datu bāzu tehnoloģiju attīstībā. Starp šī 

centra darbiem ir atzīmējami P. Terenziani un viņa kolēģu darbi, kuros īpaša vērība ir 

likta uz laika gaitā atkārtojošos notikumu laika ierobežojumu apstrādi (tā sauktais 

periodiskums). Tajos tiek pētīta „simboliska” augsta līmeņa valoda periodiskuma 

attēlošanai, kas ir vairāk orientēts uz lietotāju, nekā matemātisku formulu valoda. 

Šajā darbā tiek apskatīts arī temporālais relāciju modelis, kurš nodrošina lietotāja 

definēto „simbolisko” periodiskumu (piemēram, „katra mēneša otrā pirmdiena”). 

Tiek noteikti temporālie papildinājumi relāciju algebras standartoperatoriem, tiek 

ieviesti jauni temporālie operatori un funkcijas, un piedāvāta uz laiku balstīta algebra, 

kas ir nepretrunīgs klasiskās algebras paplašinājums.  

Operatīvo un analītisko temporālo datu apstrādes realizācija pamatojas uz datu 

intelektuālās apstrādes un lēmumu pieņemšanas sistēmu pētījumiem, kā arī datu 

                                                 
1
 “Temporal Data and the Relational Model: A Detailed Investigation into the Application of 

Interval and, Relation Theory to the Problem of Temporal Database Management” 
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glabāšanas teoriju. Lielu ieguldījumu daudzdimensiju datu attēlošanas un klasisko 

pieeju izmaiņu mērījumos noteikšanas pamatu izveidē, snieguši šādu autoru darbi: 

B. Inmona (B. Inmon), R. Kimbala (R. Kimball), N. Pendsa (N. Pendse), 

T. Pedersena (T. Pedersen). 

Pētījumi, kas attiecas uz pēdējo bloku ir saistīti ar informācijas drošības 

problēmām. Šeit tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar diskrēcijas un mandātu 

drošības modeļiem. Atsevišķi šo modeļu izmantošanas aspekti datu bāzu sistēmās ir 

raduši atspoguļojumu šādu autoru darbos: N. Jukica, S.V.Vrbsky u.c. Informācijas 

drošības vispārējie aspekti ir attēloti: "Datorsistēmu drošības novērtēšanas kritēriji"
2
, 

"Eiropas valstu harmonizētie kritēriji"
3
, "Informācijas tehnoloģiju drošības 

novērtēšanas vispārējie kritēriji"
4
. 

Augsti novērtējot iepriekšminētos darbus nepieciešams arī atzīmēt, ka no 

izvēlētās tēmas pozīcijām tie nenodrošina daudzu problēmu risinājumu, kas rodas 

izmantojot temporālos datus dzelzceļa transporta informācijas sistēmās. No esošajiem 

pētījumiem, kas tiek veikti dzelzceļā, var atzīmēt virkni darbu, kuri saistīti ar šauru 

procesu optimizāciju, kuros tiek izmantots laiks. Piemēram kustības saraksta 

algoritma optimizācijas uzdevums. Taču tajos netika veikts komplekss pētījums par 

temporālo datu organizāciju un izmantošanu ņemot vērā transporta procesu specifiku. 

Tādēļ var uzskatīt, ka šajā darbā risināmā problēma piedāvātajā nostādnē tiek risināta 

pirmo reizi. 

3. PĒTĪJUMA MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Šī darba mērķis ir informācijas sistēmu izstrādes un funkcionēšanas procesu 

uzlabošana dzelzceļa transportā, izmantojot temporālo datu bāzu tehnoloģijas ar 

detalizētu temporālo datu modeļu un piekļuves datiem metožu izveides un 

izmantošanas analīzi. 

Atbilstoši izvirzītajam mērķim, autors ir nospraudis sekojošus uzdevumus: 

1. Temporālo informācijas sistēmu izstrādes īpatnību izpēte dzelzceļa transportā 

un risināmo problēmu identificēšana. 

2. Pētījumu temporālo datu bāzu un temporālo informācijas sistēmu izveides 

jomā kritiska analīze, esošo pieeju izvēle un to pamatojums praktiskam 

pielietojumam dzelzceļa informācijas sistēmās, kā arī šī pētījuma virzienu 

formulēšana 

3. Temporālo datu modeļu un to mijiedarbības ar temporāliem objektiem metožu 

izstrāde ņemot vērā datu apstrādes īpatnības dzelzceļa transportā.  

4. Temporālo datu aizsardzības metožu izstrāde, kas nodrošina paaugstinātas 

prasības informācijas sistēmu integritātei, konfidencialitātei un pieejai datiem. 

5. Relāciju datu manipulācijas rīku paplašinājuma izstrāde, kuri realizē temporālo 

datu transformāciju analītiskajās sistēmās. 

                                                 
2
 Trusted Computer System Evaliation Criteria, TCSEC, 1985 

3
 Information Technology Security Evaluation Criteria, ITSEC, 1991 

4
 Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, ISO/IEC 15408, 2009 
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6. Pētījumu rezultātu izmantošana praktisku uzdevumu risināšanai Latvijas 

dzelzceļa informācijas sistēmu izstrādē.  

4. PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA UN METODES 

Disertācijas pētījumi bāzējas uz: 

 procesu modelēšanas rezultātiem dzelzceļa transportā; 

 uz zinātniski pētniecisko darbu rezultātiem, kas veikti Transporta un sakaru 

institūtā un Va/s „Latvijas dzelzceļš” , kurā arī ir autors piedalījies; 

 uz autora pieredzi kas iegūta, tam piedaloties kā ekspertam, arhitektam, 

izstrādātājam dažādos informācijas sistēmu ieviešanas projektos datu bāzu 

un Web sistēmu jomā;  

 zinātnisku konferenču materiāliem, kurās autors pats piedalījies; 

 no zinātniskās literatūras, tehniskās dokumentācijas un periodiskajiem 

izdevumiem, kas veltīti šajā darbā apskatāmajām problēmām. 

Darbā izmantotās metodes ir sistēmas analīzes matemātiskās metodes, bula 

algebra, relāciju algebra un kopu teorija. 

5. DARBA ZINĀTNISKĀ NOVITĀTE 

Šis darbs ir veltīts daudzpusīgai temporālo informācijas sistēmu uzbūves un tās 

darbības jautājumu izpētei dzelzceļa transportā.  

Autors aizstāvēšanai sniedz sekojošus zinātniskos rezultātus: 

1. Sniegti temporālo datu bāzu uzbūves principi relāciju datu bāzes vidē, kuri ir 

adaptēti informācijas sistēmu funkcionēšanas apstākļiem dzelzceļā. 

2. Izstrādāti oriģināli modeļi un metodes darbam ar temporālajiem objektiem: 

 temporāls datu modelis ar abstraktu objekta identifikatoru; 

 temporālo relāciju modelis ar pārklājošiem dzīves laikiem Historical-

Overlapped; 

 temporālā objekta modelis, kam piemīt periodiskums un īpašais kalendārs; 

 izstrādāta lietotāja pagaidu vides nodrošināšanas metode; 

 temporālā objekta aktuālās versijas noteikšanas metode: loģisko noteikumu 

un temporālo elementu metode; 

 intervāla datu tipa datu transformācijas metode: 

 temporālo datu aizsardzības metode relāciju sistēmās relāciju korteža 

līmenī. 

6. DARBA PRAKTISKĀ UN PIELIETOJUMA VĒRTĪBA 

Darba praktiskā vērtība saistīta ar temporālo tehnoloģiju izstrādi un pielietošanu 

dzelzceļa transportā.  

Iegūtie rezultāti sniedz iespēju: 
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 Esošo dzelzceļu informācijas sistēmu datu bāzēm piešķirt temporālās 

īpašības un nodrošināt temporālu augšupejošu savietojamību (bez 

nepieciešamības modernizēt esošo programmnodrošinājumu); 

 Uzlabot temporālo objektu attēlojumu datu bāzēs un mijiedarbības metodes 

ar tiem; 

 Paaugstināt temporālo datu integritāti, pieejamību un konfidencialitāti; 

 Uzlabot temporālo datu transformācijas un analīzes procesus datu 

noliktavas, kuras tiek izmantoti dzelzceļā. 

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem ar aktīvu autora līdzdalību tika: 

 Izstrādāta Va/s “Latvijas dzelzceļa” interaktīva kustības saraksta sistēma; 

 Pilnveidota centralizētā Va/s “Latvijas dzelzceļš” klasifikatoru un 

kodifikatoru sistēma, kas tiek izmantota dažādās šī uzņēmuma informācijas 

sistēmās; 

 Modernizēta virkne Va/s “Latvijas dzelzceļš” informācijas apakšsistēmu, 

tajā skaitā finansu statistiskās informatīvi analītiskās pasažieru pārvadājumu 

sistēma, aparāt- un programmnodrošinājuma uzskaites sistēmas). 

7. DARBA APROBĀCIJA 

Pētījumu rezultāti tika nolasīti 16 zinātniskos un zinātniski praktiskās 

konferencēs Beļģijā, Izraēlā, Latvijā, Lietuvā un Krievijā, tajā skaitā: 

1. VI International Conference “TransBaltica 2001”. Riga, Latvia, June 7-8, 

2001; 

2. Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un 

tehnoloģija – solis nākotnē”, Transporta sakaru institūts, 2.-3. maijs, 

2002. gads, Rīga, Latvija; 

3. VII International Conference “TransBaltica 2002”. Riga, Latvia, June 12-14, 

2002; 

4. 43rd International Scientific Conference of Riga Technical University. Riga, 

Latvia, October 10-14, 2002; 

5. The International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication” RelStat’02. Riga, Latvia, October 17-18, 2002; 

6. Starptautiskā zinātniski tehniskā conference, kas veltīta Krievijas civilās 

aviācijas 80. gadadienai “Civilaviācija pašreizējas zinātnes, tehnikas un 

sabiedrības attīstības posmā”. MVCATU. Maskava, 17.-18. aprīlis, 

2003. gads; 

7. The International Conference on Modelling and Simulation of Business 

Systems: MOSIBUS 2003. Vilnius, Lithuania, May 13-14, 2003; 

8. Sixth International Conference on “Computing Anticipatory Systems” 

CASYS '03. Liège, Belgium, August 11-16, 2003; 
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9. The International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication” RelStat’03. Riga, Latvia, October 16-17, 2003; 

10. Sixth International Baltic Conference on Databases and Information Systems 

DB&IS 2004. Riga, Latvia. June 6-9, 2004; 

11. The International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication” RealStat’05. October 13-14, 2005. Riga, Latvia; 

12. Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un 

tehnoloģija – solis nākotnē”, Transporta un sakaru institūts, 15.-16. 

decembris, 2006. gads, Rīga, Latvija; 

13. The International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication” RelStat’07. October 24-27, 2007. Riga, Latvia. 

14. The International Conference “Modelling of Business, Industrial and 

Transport Systems” MBITS’08, May 7-10, 2008. Riga, Latvia.  

15. International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, 

Life Science and Operations Management, SMRLO’10, February 8-11, 

2010, Beer-Sheva, Israel. 

16. The 9th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering, 

JCKBSE'10, August 25-27, 2010, Kaunas, Lithuania. 

Autora darbi transporta nozares informācijas tehnoloģiju pilnveidošanas jomā ir 

saņēmuši:  

 pateicību par labāko zinātnisko darbu “Datu noliktavu izveides principi 

lēmumu pieņemšanu atbalstošās sistēmās dzelzceļa transportā” simpozijā 

"Social and Economic Systems, Model, Simulation, Agents, Decision 

Support". Sestā starptautiskā konference "Computing Anticipatory Systems" 

CASYS '03. 11.-16. augusts, 2003. gads. Lježa, Beļģija;  

 Kārļa Irbīša prēmiju (doktoranta stipendija) no Latvijas Zinātņu akadēmijas, 

A/s „Latvijas Gaisa Satiksme” un Latvijas izglītības fonda „Izglītībai, 

zinātnei un kultūrai” par darbu “Transporta informācijas sistēmu drošības 

paaugstināšana” 2005. gadā.  

8. PUBLIKĀCIJAS  

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem publicēti 27 [1 - 27] zinātniskie darbi, tai 

skaitā 17 zinātniskie raksti un 10 zinātnisko referātu tēzes. Tajos apskatītas 

informācijas sistēmu izstrādes problēmas transporta uzņēmumos un uzdevumi, kas 

saistīti ar temporālo datu bāzu projektēšanu un realizāciju. Darbos liela vērība 

pievērsta liela apjoma datu apstrādes metodēm, jautājumiem, kas saistīti ar temporālo 

datu integritātes, pieejas un konfidencialitātes. 

Autoram piedaloties tika izstrādātas 2 Va/s “Latvijas dzelzceļš” kustības 

saraksta informācijas sistēmas attīstības koncepcijas [29, 32] un divu sistēmu: „E-

rezervēšana starptautiskajos vilcienos” [28] un aparāt- un programmnodrošinājuma 

uzskaites sistēmas “APNIS” [31] tehniskie uzdevumi. 
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9. DARBA STRUKTŪRA  

Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, noslēguma un četriem pielikumiem. 

Tajā var atrast 80 attēlus un 8 tabulas, kopumā 164 lappuses. Literatūras sarakstā ir 

134 literatūras avoti. 

Ievadā tiek apskatīta darba aktualitāte, tiek formulēti pētījumu mērķi un 

uzdevumi, tiek parādīts zinātniskais jaunievedums un iegūto rezultātu praktiskā 

vērtība, kā arī sniegts īss darba saturs.  

1. nodaļā tiek aprakstīta dzelzceļa transporta informācijas sistēmu specifika, tiek 

atklāta laika un temporālo datu loma šajās sistēmās. Tiek pētīta temporālo datu 

izmantošanas evolūcija informācijas sistēmās, kā arī analizētas temporālo datu 

izmantošanas problēmas. Tiek identificēti un klasificēti uzdevumi informācijas 

sistēmās, kas saistīti ar temporālo datu uzskaiti un apstrādi. Tiek definēti izpētes 

uzdevumi. 

2. nodaļā tiek apskatīti temporālo datu bāzu teorijā izmantotie pamatjēdzieni. 

Tiek veikts programmatūras kritisks pārskats, kuros tiek realizēta temporālā 

tehnoloģija, tiek pamatota temporālo informācijas sistēmu izstrādes platformas 

izvēle. Tiek apskatīti objektu attēlošanas jautājumi temporālajās datu bāzēs, to 

integritātes nodrošināšana un mijiedarbības korektuma nodrošināšanas jautājumi. Tie 

definēti modeļi un metodes, kuras tiks izmantotas transporta informācijas sistēmās, 

kā arī tiek veikta to klasifikācija. Tiek noformulētas izvēlēto modeļu un metožu 

realizācijas problēmas, tiek sniegts šī pētījuma uzdevumu detalizēts izklāsts. 

3. nodaļā tiek apskatīti temporālo datu bāzu uzbūves principi relāciju vidē 

izmantojot šajā darbā ieteikto temporālo datu attēlošanas modeli ar abstrakto 

identifikatoru, kas izmanto temporālo loģiku. Īpaši vērība tiek pievērsta temporālo 

objektu specifisko īpatnību uzskaitei, kurām piemīt periodiskums un kurām piemīt 

īpašā kalendāra funkcija. Tiek ieviesta jauna temporālā forma Historical-Overlapped, 

kas ņem vērā temporālā objekta versiju maiņas īpašo režīmu. Tiek risināts jautājums 

par mijiedarbību ar temporāliem datiem. Tiek piedāvāta lietotāju pagaidu vides 

nodrošināšanas metode. Tiek risināts temporālā objekta aktuālās versijas noteikšanas 

uzdevums. Analītiskiem pieprasījumiem tiek piedāvāts intervālu datu 

transformācijas metode. Tiek risināta piekļuves pie temporāliem datiem vadības 

problēma.  

4. nodaļā tiek ilustrēts praktisks sniegto modeļu un metožu pielietojums ar 

darbojošās informācijas sistēmas piemēru Va/s “Latvijas dzelzceļš”. Tiek attēlota 

izstrādāto modeļu un metožu pielietošanas shēma vilcienu kustības saraksta 

interaktīvā sistēmā, tiek pētīti datu noliktavas procesi. Īpaša vērība tiek veltīta 

temporālo datu transformācijas procesiem. Tiek apskatīts izstrādāto metožu 

praktiskais finansu statistiskās informatīvi analītiskās pasažieru pārvadājumu sistēmā 

«APFIS».  

Noslēgumā sniegti darbā iegūtie galvenie rezultāti. 
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10.  GALVENO IEGŪTO REZULTĀTU APRAKSTS 

10.1. Modeļi un metodes darbam ar temporāliem datiem dzelzceļa transporta 

informācijas sistēmās 

Latvijas dzelzceļā tiek izmantotas daudzas informācijas sistēmas, kas 

izstrādātas dažādos laikos un izmanto dažādas tehnoloģijas. Tās visas zināmā mērā 

izmanto temporālos datus. Daļai no tiem ir īpašs atbalsts. Temporālā komponente 

parādās vai nu informācijas sistēmu procesos, kas tieši vai netieši mijiedarbojas ar 

datu laika dimensiju, vai apstrādājamos datos, kuri, lai arī tiem nav laika dimensijas, 

pēc būtības ir temporālie dati.  

LDz uzņēmuma informācijas sistēmu savstarpējā saistība ar objektiem, kuriem 

piemīt temporālas īpašības, kā arī to piederība kādam no temporālo datu veidiem, ir 

parādīta 1. att. Shēmā ir parādītas 17 dažādas sistēmas: APIKS-2, APNIS, APFIS, 

APOVS u.c. Tās ir funkcionāli sadalītas 4 pielietojuma apgabalos: kravu 

pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, ekonomika un finanses un infrastruktūras 

pārvaldība, kā arī normatīvā uzziņu sistēma. Šī darba gaitā tika izdalīti 3 temporālie 

datu veidi, kuri tiek izmantoti dzelzceļā: daudzversiju dati, uzkrātie vēsturiskie dati, 

laika rindas (sk. 1. att.), kuras apskatīsim detalizētāk.  

Daudzversiju dati – dati, kas attēlo objekta dažādus stāvokļus, attēlojot tos kā 

atsevišķu versiju kopas. Laika gaitā vairums objektu, kas piedalās dzelzceļa 

transporta informācijas sistēmu funkciju nodrošināšanā, tiek pakļauti izmaiņām: tiek 

mainīti vilcienu kustības maršruti, valūtu kursi, dzelzceļa pakalpojumu tarifi, 

energoresursu tarifi, dzelzceļa līniju dalīšana iecirkņos utt. Šo objektu iepriekšējie 

stāvokļi (versijas) ir nepieciešami dažādiem analītiskiem aprēķiniem un 

prognozēšanas uzdevumu risināšanai. Lai manipulētu ar versijām, kas aktuālas 

dažādos laika posmos, katrs objekta stāvoklis tiek saistīts ar noteiktu laika 

diapazonu – tā aktualitātes laiku. Tādi objekta stāvokļi (versijas) var attiekties ne 

tikai uz tagadni un pagātni, bet arī nākotni, piemēram: plānota tarifu maiņa, kustības 

saraksta izveide nākamajai sezonai.  

Uzkrātie vēsturiskie dati – dažādas operācijas, dokumenti un citi homogēni 

dati, kas pastāvīgi parādās sistēmā un tajā tiek uzkrāti (kvītis par pārdotajām 

biļetēm, veidlapas, operācijas ar kravām utt.). Šādi dati raksturo dzelzceļa 

pamatprocesu funkcionalitāti laika gaitā. Katrs šo datu eksemplārs nesaraujami 

saistīts ar konkrētu datumu vai laiku. Tieši šis laika faktors ir galvenā dimensija 

analītiskos aprēķinos. 

Laika secība – laikrindu temporālie dati. Tie ir dati, kas iegūti objekta 

novērojumu rezultātā, kas iegūti nepārtrauktā laika secībā vai pēc noteiktiem laika 

intervāliem (piemēram fiksējot vagonu ātrumu vai to atrašanās koordinātes). Šāda 

veida mērījumus var sakārtot hronoloģiskā secībā.  

Eksistē arī kombinētie temporālo datu veidi. Piemēram uzkrātos datos par 

pasažieru biļešu pārdošanu ir fiksēts ne tikai biļešu pārdošanas fakts, bet arī to 

pēdējās dzēšanas fakts, tādējādi tiek novērota objekta daudzversiju īpašība.  
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Temporālie dati

Pasažieru pārvadājumiKravu pārvadājumi

Infrastruktūra Ekonomika un finanses

SAVS

PV AMMAS

DISKOR

APOVS

ALSN

MySAP

Pārdošanas 

dati

Tehniskā nodrošinājuma 

darba vietās maiņas vēsture 

APNIS

Finansu operācijas

Kravu pārvadājuma procesa 

vagonu operāciju, kravu un 

dokumentu  vēsture

NIS

SPDB

DKDS

Nekustamā īpašuma 

objektu stāvoklis

Finansu periodi 

(slēgšana, atvēršana), 

līguma pamatlīdzekli 

Saraksts
Brauciena tarifi, 

atvieglojumi un 

piemaksas

NII

Dzelzceļa 

kodifikatora un 

klasifikatora dati

Pakalpojumu tarifi

Kompleks APIKS-2

BISK

KVC

APFIS

Express

SAR

Vilciena 

kustības 

noteikumi 

iecirkņos

Personāla un 

ierīču darbības 

novērtējums

Dokumentu 

versijas

Statistiskie 

rādītāji

Deklarācijas

Laikrindas un uzkrātie 

vēsturiskie dati 

Avārijas

Elektroenerģijas 

tarifi

Daudzversiju dati

Muitas 

nosacījumi

Valūtu kursi

 

 1. attēls. LDz informācijas sistēmās izmantotie temporālie dati 

Šo temporālo datu uzturēšanai nepieciešamas savas metodes un modeļi, daļa no 

tām eksistēja jau iepriekš, daļai bija nepieciešama adaptācija, daļa tika izveidota šī 

pētījuma laikā. 2. attēlā ir apkopoti šie modeļi un metodes. Autors veica šo dažādo 

piedāvāto līdzekļu strukturizāciju. informācijas sistēmu analīze, kuras izmanto 

dzelzceļā, parādīja, ka komponentes, kas piedalās temporālo datu apkalpošanā, 

atrodas dažādos līmeņos: sistēmas, pielietojuma un loģiskajā. Tādēļ līmenis ir 

izvēlēts, kā pirmais kritērijs pēc kura veikt strukturēšanu. Pie sistēmas līmeņa ir 

pieskaitāmi DBPS līdzekļi; uz loģisko līmeni attiecas komponentes ar kuru 

palīdzību aprakstīt temporālo modeli; pie lietišķā līmeņa ir pieskaitāmi pielietojuma 

sistēmu modeļi un metodes, kas ņem vērā datu temporālās īpašības. Ar dubultlīniju 

shēmā ir attēlotas pētāmās metodes un modeļi. Shēmā detalizēti ir izvērstas tikai tās 

grupas, kuras bija nepieciešams izstrādāt. Daļa metožu (kas sevišķi raksturīgs 

sistēmas līmenim) ir kopējas, dažas specializētas temporālajiem datiem. Ar baltu 

krāsu atzīmētas zināmās metodes un modeļi, ar zaļu – autora izstrādātās. Kopumā šī 

shēma attēlo veikto pētījumu plānu. Pie tam galvenā vērība pievērsta loģiskajam 

līmenim, proti, informācijas sistēmas temporālo objektu attēlošanai datu bāzē un to 

savstarpējās mijiedarbības metodēm. Atzīmēsim, ka shēmai ir universāla nozīme un 
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veicot nelielus precizējumus un izmaiņas tā var tikt izmantota analoģiskos 

pētījumus citās pielietojuma jomās.  

Apskatīsim detalizētāk katru no shēmā attēlotiem līmeņiem. 

Sistēmas līmenis. Praktiski visas modernās sistēmas netiek izstrādātas no 

nulles, kā tas bija raksturīgi 60-70 gadu sistēmām, bet tiek izmantotas gatavas datu 

pārvaldības platformas. Tādas platformas jau satur visas nepieciešamās fiziskās datu 

organizācijas metodes. Taču ir nepieciešamas zināšanas par zema līmeņa metodēm, 

kas paredzētas piekļuvei datiem izvēlētajā DBPS, lai varētu efektīvi pārvaldīt 

temporālos datus. Sistēmas līmenī tiek piedāvāts izmantot piecas modeļu un metožu 

grupas. Datu fizisko organizāciju modeļi, piekļuves metodes pie fiziskiem 

glabāšanas objektiem, datu piekļuves ātrumu palielināšanas metodes saistītas ar 

datu tabulu organizāciju failos, kas atrodas uz diskiem, izmantojot dažādas 

indeksācijas metodes (t.sk. datu klāsterizāciju) un organizējot paralēlo piekļuvi pie 

datiem. Liela apjoma datu glabāšanas un apstrādes metodes risina analoģiskus 

uzdevumus, bet tās orientētas uz operācijām ar liela apjoma datiem. Temporālām 

sistēmām pēdējais apstāklis ir īpaši nozīmīgs, tādēļ šī grupa iznesta atsevišķā blokā. 

Transakciju mehānismam ir svarīga loma temporālā modeļa integritātes 

nodrošināšanai. Sistēmas līmeņa modeļu un metožu izmantošanas jautājumi tiek 

apskatīti disertācijas 2. nodaļā. To praktiskais pielietojums transporta informācijas 

sistēmās ir sniegts 4. nodaļā. 

Loģiskā attēlojuma līmenis. Temporālo datu modeļu izvēle (temporālās 

formas) ir galvenais risināmais jautājums datu bāzes projektēšanas loģiskajā līmenī. 

Temporālais modelis tiek apskatīts pēc analoģijas ar relācijas modeli, kas sastāv no 

trim sastāvdaļām: strukturālās, manipulatīvās un integritātes. Temporālo modeļu 

atšķirības strukturālajā sastāvdaļā izpaužas temporālo atribūtu izvēlē. Integritātes 

sastāvdaļa atšķiras pēc temporālā integritātes ierobežojuma un manipulatīvā atšķiras 

pēc temporālo objektu pieprasījumu algebras. Tādēļ shēmā sniegtajām metodēm ir 

specifiska realizācija katram temporālo datu modelim. 

 Strukturālajā sastāvdaļā kā universālais temporālo datu attēlošanas modelis 

relāciju vidē ir pasniegts temporālo datu modelis ar abstraktu identifikatoru, kas 

ļauj attēlot temporālo objektu kā relāciju kopu [3, 5]. Relācijas, kas apraksta objekta 

temporālās īpašības var būt dažādas: Rollback, Historical-Classic, Bitemporal, 

Historical-Overlapped. Pirmās trīs formas ir visiem zināmas, ceturtā forma 

Historical-Overlapped ir izstrādāta šajā disertācijā [11] un pielietota LDz 

informācijas sistēmās. Šī forma ņem vērā temporālā objekta versiju maiņas īpašo 

režīmu, kas raksturīgs dažiem dzelzceļa transporta procesiem. Transportā eksistē arī 

daudz objektu ar periodiskuma īpašībām un kurus saista īpašais (izmaināms) 

kalendārs. Šādu objektu aprakstam darbā ir piedāvāts temporālā objekta modelis, 

kuram ir periodiskuma īpašība un kurš ir atkarīgs no kalendāra [11, 12, 13, 15].  

Manipulatīvā sastāvdaļa ietver metodes ar kurām aprakstīt korektu temporālo 

datu mijiedarbību, kā arī temporālo ietvaru, kas nodrošina šo mijiedarbību ņemot 

vērā integritātes sastāvdaļu.  



 

 

1
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2. attēls. Modeļu un metoţu kopa, kuras paredzēts izmantot transporta temporālajās informācijas sistēmās  
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Tā kā specializētās temporālās DBPS nav atradušas pielietojumu ražošanā [3, 10], 

visu manipulēšanas loģiku ar temporālajiem objektiem, transporta sistēmu 

izstrādātājiem nepieciešams izstrādāt pašiem. Relāciju DBPS nepiedāvā vai daļēji 

nepiedāvā temporālo datu pārvaldības līdzekļus. Tādēļ temporālā modeļa manipulatīvo 

un integritātes sastāvdaļas relāciju vidē nepieciešams papildināt ar laika loģikas relāciju 

aparātu. Šādu loģiku var realizēt dažādos sistēmas arhitektūras līmeņos: datu bāzes 

līmenī, neatkarīgā proksi līmenī, servera vai klienta (lietotāja) lietojumā. Tādēļ eksistē 

vairākas temporālā ietvara realizācijas metodes. Darbā [10] tika apskatīti temporālā 

ietvara realizācijas līmeņa izvēles jautājumi. Autors dod priekšroku datu bāzes līmenim 

un turpmāk apskatīs tikai šo līmeni un piedāvā temporālā ietvara metodes, ņemot vērā 

temporālo datu uzturēšanu relāciju vidē no strukturālā, integritātes un manipulatīvā 

aspekta. Temporālā ietvara realizācijas metode šajā darbā realizēta pēc temporālo datu 

bāzu izveides principiem relāciju vidē [3], kas pēc būtības ir kompleksa pieeja 

temporālo datu bāzu izveidei balstoties uz relāciju DBPS, ar kurām var mijiedarboties 

ne tikai no temporālajiem lietojumiem. Temporāla ietvara pār netemporālas datubāzes 

veido shēmā sniegto loģiskā līmeņa metožu kopa. 

Temporālo pieprasījumu valodas izmantošana (īpašas pieprasījumu valodas 

konstrukcijas temporālajiem datiem), temporālo pieprasījumu optimizācijas metodes un 

īpašu paņēmienu lietošana vēršoties pie temporālajiem datiem, ļauj izvairīties no 

smagām SQL konstrukcijām un paaugstināt pieprasījuma izpildes efektivitāti. Par 

daudzu jautājumu atrisinājumu šajā sfērā kļuva disertācijā izstrādātā lietotāja pagaidu 

vides nodrošināšanas metode, kas ļauj lietotāju novietot noteiktā laika momentā un 

izpildīt netemporālos pieprasījumus temporālajiem datiem attiecībā pret šo laika 

momentu. Šī metode arī kalpo kā temporālo pieprasījumu struktūras optimizācijas 

līdzeklis.  

Katra temporālā forma pieprasa savu noteiktā laikā aktuālā temporālā objekta 

versijas noteikšanas uzdevuma risinājumu. Pieaugot temporālās formas laika parametra 

īpatnībām, pieaug šī uzdevuma efektīva risinājuma sarežģītība. To risinājumam šajā 

darbā ir piedāvātas divas alternatīvas temporāla objekta aktuālās versijas noteikšanas 

metodes: loģisko noteikumu metode un temporālo elementu metode [12, 13, 15].  

Liels vairums daudzversiju datu IS datubāzes tiek glabāts intervālu veidā. 

Intervālu forma sākotnēji nav ērta vairumā gadījumu, bet to sarežģītība daudzkārt 

pieaug, kad tiek ņemti vērā sekojoši aspekti: periodiskums, īpašais kalendārs un 

nepieciešamība izmantot aprēķinos vairākas saistītās tabulas. Autora piedāvātās 

intervālu datu transformācijas metodes pielietojums  atrisina aprēķiniem „neērto”  datu 

attēlošanas problēmu, pārvēršot intervāla faktu par laikrindu.  

Pie datu konfidencialitātes nodrošināšanas metodēm attiecas tādas, kas nodrošina 

aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi izpildot izmaiņas operācijas. Konfidencialitātes 

nodrošināšanas jautājums tiek apskatīts 3. nodaļā pieejas vadības temporāliem datiem 

problēmas risinājuma ietvaros. Zināmās pieejas piekļuves vadībai – diskrēcijas 

piekļuves kontrole un mandātu piekļuves kontrole neapmierina temporālo datu 

piekļuves tiesību ierobežošanas politikas prasības. Savā tradicionālajā definīcijā tie 

nespēj ņemt vērā temporālo dimensiju, kas satur tiesību ierobežošanai nepieciešamo 

informāciju. Viens no minētā veida uzdevumiem tika apskatīts darbā [9], kurā piedāvāts 
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lietotāja piekļuves kontrolei pie dažādu laika intervālu datiem izmantot relāciju sistēmu 

piekļuves datiem ierobežošanas metodi relācijas korteža līmenī [4, 7, 9].  

 Piekļuve temporālajiem datiem ir par kārtu sarežģītāka un vairāk prasīga pret 

skaitļošanas resursiem. Temporālo datu piekļuves efektivitāte tiek sasniegta izmantojot 

datu bāzes attīrīšanas no veciem ierakstiem metodi (vacuuming). Katrai temporālajai 

formai ir sava „atkritumu” identifikācijas metode [10].  

Integritātes sastāvdaļu veido integritātes nodrošināšanas metodes, pie kurām ir 

pieskaitāmas: temporālās normālformas uzturēšanas metodes, temporālo atribūtu 

integritāte un citi noteikumi. Integritātes sastāvdaļa ietver arī relāciju temporālās 

funkcionalitātes uzturēšanu starp dažādām formām, piemēram automātiska iepriekšējo 

objektu versiju saglabāšanas metode formai Rollback [5].  

Neskatoties uz to, ka temporālās relācijas arī ir relācijas, ar zināmajiem relāciju 

struktūru integritātes līdzekļiem vien nepietiek, jo objekti, kurus glabā šī sistēma, ir 

daudzversiju, ko klasiskajā pieejā relāciju modelis nepiedāvā. Šeit ir nepieciešams 

izmantot temporālorientētās metodes integritātes nodrošināšanai. Šī pētījumu sfēra 

modernajā literatūra nav praktiski skarta. Integritātes un pieejamības nodrošināšanas 

jautājumi tiek apskatīti temporālo datu modeļu analīzes un izstrādes laikā disertācijas 

3. nodaļā.  

Lietišķais līmenis. Temporālo datu pilnības un ticamības paaugstināšanas 

metodes ir pieprasītas gan analītiskajās, gan transakciju sistēmās. Šo metožu 

nosaukumam nav nepieciešami papildus komentāri, taču der atzīmēt, ka šo metožu 

algoritmos tiek ņemta vērā datu temporālā komponente. Kā šo metožu praktisko 

pielietojumu minēsim: izlaisto vērtību ievietošana, trokšņa noņemšana novērojamos 

datos u.c.  

Temporālo datu analīze izmantojot jebkuras analīzes metodes, tajā skaitā 

statistiskās metodes, intelektuālās datu analīzes metodes (Data mining), atšķirībā no 

parastajām metodēm, papildinātas ar spēju saprast temporālo datu struktūru.  

Liela apjoma datu glabāšanas sistēmas, tādas kā datu noliktavas, neizbēgami ir 

saistītas ar temporālajiem datiem. Jebkurām liela apjoma datu apstrādes sistēmu 

izveides metodēm vai modeļiem (piemēram sistēmu virtuālie datu modeļi ir parādīti [6, 

8], atskaišu sagatavošanas sistēmas pasažieru pārvadājumos [1, 2]) tas ir jāņem vērā. 

Procesi, kas darbojas ar datiem datu noliktavās ir saistīti ar temporālo agregātu 

aprēķiniem un ar laikrindu aprēķiniem. 4. nodaļā parādīta ETL sistēmu izveides metode 

ņemot vērā temporālo datu komponenti un sistēmas procesus, kas sniedz iespēju 

atvieglot datu apstrādes realizāciju un paaugstināt temporālo datu drošību. Turpinājumā 

detalizētāk apskatīsim autora izstrādātos modeļus un metodes. 

10.2. Temporālo datu modelis ar abstraktu objekta identifikatoru  

Ņemot vērā lielos ieguldījumus relāciju datu bāzēs, kuras izmanto vairums 

dzelzceļa transporta uzņēmumu informācijas sistēmas un uzkrāto praktiskā darba 

pieredzi, autors neuzskata, ka jāapskata jautājums par pāreju uz specializētu TDBPS, 

bet piedāvā izmantot relāciju vidi temporālo datu bāzu realizācijai izstrādājot atbilstošu 

temporālo ietvaru. Šī uzdevuma risinājums notiek divos virzienos: temporālo datu 

modeļu izstrāde relāciju vidē un laika loģikas izstrāde izmantojot relāciju līdzekļus.  
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Pirmā virziena ietvaros autors izstrādāja temporālo datu modeli ar abstraktu 

objekta identifikatoru (modelis AOID) [3, 5], kas ļauj attēlot jebkuru temporālo objektu 

relāciju datu bāzē kā relāciju kopu. Šajā modelī objekta dzīves laiks tiek aprakstīts ar 

visu tā īpašību dzīves laikiem, kuri ir aprakstīti ar dažādām relācijām un kuriem ir laika 

atribūts st  (dzīves laika sākums) un et  (laika beigas). Apskatīsim modeļa struktūras 

daļu – temporālā objekta datu attēlošanas modeli relāciju tabulas veidā.  

Tiek pieņemts, ka temporālās sistēmas objektu O raksturo unikāls abstrakts 

identifikators OID un īpašību kopa A un tas var tikt attēlots formā:  

),( ΑOIDO . 

Objekta īpašību kopa },,,{ 21 maaaA   tiek iedalīta divās apakškopās : statisko 

īpašību kopā sA , kuras nemainās laikā un dinamiskās īpašību kopas dA , kuras 

izmainās, pie kam: 

ds AAA  , 
ds AA  , },,,{ 21

s
k

sss aaaA  , },,,{ 21

d

n

ddd aaaA  ,  

kur s
ia  un d

ia – atbilstošās statistiskās un dinamiskās īpašības; k un n – atbilstošo 

statistisko un dinamisko īpašību skaits; m=n+k  – kopējais objekta O īpašību skaits. 

Tā kā atribūtu vērtībām relāciju datu bāzē jābūt atomārām, tad statisko un 

dinamisko atribūtu vērtību attēlošanai ir nepietiekoši izmantot vienu relāciju tabulu. 

Parādīsim objektu O kā savstarpēji saistītu relāciju tabulu shēmu: 

),,,,,,,,( 2121
d
q

dds
l

ssOID RRRRRRRO  , 

kur ),( 0
sOIDOID AOIDRR  – vecāku tabulas, kuras apraksta objekta abstrakto 

identifikatoru OID un ietverošo statisko atomāro objekta sA0 atribūtu kopu, 
ss AA0 ; 

OID – relācijas identifikators OIDR ; 

s
l

ss RRR ,,, 21  – bērnu relācijas, kas apraksta objekta 
sA statiskās īpašības (pie 

kam kl ) ar šādu shēmu: 

liAOIDRR s
i

s
i

s
i ,...,2,1),,( ,  

kurās s
iA  – objekta statisko īpašību apakškopa. Tā ir loģiski apvienoti vienā relācijā 

(pēc glabāšanas optimizācijas principa, tiem ir nepieciešamība atbilst pirmajai 

normālformai, informācijas un funkcionālās nodalīšanas principam un citiem 

kritērijiem, kurus parasti ņem vērā projektējot datu bāzes), 
ss

i AA . Ja relācijas 

apraksta atomārās objekta īpašības, tad OID ir relācijas 
s
iR  identifikators, 

daudzargumentu īpašībām tiek ņemti vērā papildus atribūti; 
d
q

dd RRR ,, 21   – bērnu relācijas, kas apraksta diskrēti laikā mainīgus dinamiskus 

atribūtus 
dA ( pie kam nq ), ar šāda veida shēmām:  

qiTAOIDRR i
d
i

d
i

d
i ,...,2,1),,,( , 
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kurās 
d
iA – diskrētu dinamisku atribūtu apakškopa, kas ir loģiski un pēc vienlaicīga 

vērtību izmaiņas principa ir apvienoti vienā relācijā, 
dd

i AA . Izmantojot šādu 

atribūtu dalīšanu q relācijās, tiek iegūta temporālā normālforma (TNF); iT – laika 

atribūta vērtība, kas atkarībā no temporālās formas nozīmē esošā laika relāciju (VT, 

Valid Time) vai transakcijas laika relāciju (TT, Transaction Time) vai abas reizē, 

TTi , kur },,,{ TT
e

TT
s

VT
e

VT
s ttttT – laika dimensijas atribūtu kopa. Ja relācijas 

apraksta atomārās objekta īpašības, tad atkarībā no relācijas laika formas, relācijas 

identifikatoru attēlo pāris ),( TT
stOID  vai ),( VT

stOID . Relācijas gadījumā ar daudz 

īpašībām, atslēgu identificē papildus atribūti. 

Kopējais temporālo datu modelis ar abstraktu objekta identifikatoru ir attēlots ER 

shēmas veidā 3. attēlā.  

...

...

sA1

OID
sA2

OID
s
lA

OID

OID OID

1T
dA1

dA2

d
qA

2T

OID

qT

OID
sA0

OIDR

sR1
sR2

s
lR

d
lR 1

Vecāka relācija, kas apraksta absolūto 

objekta OID identifikatoru  

Bērna relācijas, kas apraksta statisko 
objekta īpašību 

Bērna relācijas, kas apraksta dinamisko 
objekta īpašību  

),( s
i

s
i AOIDR

s
qR

li ,1

),,( d
ii

d
i ATOIDR

qi ,1

d
lR 2

),( 0
sOID AOIDR

 

3. attēls. Datu modelis ar abstraktu objekta identifikatoru ER shēmas veidā  

10.3. Temporālo relāciju modelis ar dzīves laika pārklāšanos  

Historical-Overlapped 

Viena no būtiskām problēmas, kas rodas apskatītajos dzelzceļa transporta 

informācijas sistēmu uzdevumos ir saistīta ar objektu dzīves ciklu pārklāšanos. 

Atšķirībā no klasiskās dzīves cikla izpratnes un temporālo objektu versiju maiņas 

principa, objekta dzīves cikls var tikt sadalīts vairākos posmos. Tas nozīmē, ka objekta 

versija šādos uzdevumos novērojumu laikā var vairākas reizes ieiet un iziet no “ēnu 

zonas”. Uzdevuma piemērs ar šādām īpatnībām ir pasažieru vilcienu kustības uzskaites 

sistēma, kas aplūkota autora darbos [5, 12, 13, 15]. Temporālais objekts tajā ir vilcienu 

saraksts. Tā viena versija var būt aktuāla vairākos laika posmos. Piemēram vilcienu 

kustības pamatsaraksts var tikt uz dažām dienām aizstāts ar citu sarakstu, kas adaptēts 

remontdarbu veikšanai, bet pēc darbu beigšanas, atjaunots iepriekšējais saraksts.  



 

22 

Zināmās temporālo relāciju formas Snapshot, Historical, Rollback, Bitemporal 

(sk. 4. att.) temporālo objektu aprakstīšanai ar šādām īpašībām nav efektīvas, kas 

izpaužas ne tikai kā neekonomiska disku vietas izmantošana, bet arī paaugstina 

temporālo datu integritātes zaudēšanas risku, veicot tajos izmaiņas. Pieaugošu datu 

apjoma apstākļos un pieaugot prasībām datu integritātes saglabāšanai un pieejamībai 

transporta sistēmās, iepriekš uzskaitītie trūkumi kļūst kritiski [11].  
 

Snapshot

Temporal 

relations

Non temporal 

relations

HistoricalRollback Bitemporal

R(OID, A)

R(OID, A, VT)

R(OID, A, TT) R(OID, A, VT, TT)

Overlapped

R(OID, A, VT, tf )

Relations

Classic

 

4. attēls. Relāciju veidi temporālajās datu bāzēs  

Autors ir piedāvājis īpašu temporālo datu modeli, kurā ir novērsti iepriekš minētie 

trūkumi – relāciju modelis ar pārklājošiem dzīves laikiem Historical-Overlapped (4. att. 

attēlota ar punktotu līniju), kas apskatīts autora darbos [11, 12, 13, 15]. Šajā modelī ir 

ietvertas svarīgākās īpašības zināmo temporālo relāciju tipiem, proti, paredz iespēju 

nodrošināt vairākas objekta versijas, kuras secīgi kļūst aktuālas. Pie kam pētāmais 

relāciju tips var kļūt aktuāls vairākas reizes. 

Ar pārklājošiem dzīves laikiem Historical-Overlapped relācijas shēma ir attēlota šādi: 

),,,( ftVTAOIDR , 

kur VT – i-tās versijas darbības diapazons, ko raksturo sākuma un beigu laiks:  

VT= ],[ VT
e

VT
s tt , t  – transakcijas fiksācijas laiks (atbilst augstāk apskatītam atribūtam 

TT
st ). Transakcijas fiksācijas laiks tiek veidots ieraksta nokļūšanas datu bāzē vai tā 

izmaiņas laikā. Pamatojoties uz šī atribūta vērtību tiek aprēķināta objekta aktuālā 

versija OID.  

Divu vai vairāku versiju eksistence ar pārklājošiem laika diapazoniem nav 

pretrunā attiecības Historical-Overlapped veselumam. Tas nozīmē, attiecībā R var 

eksistēt divi korteži r un p, tā lai: 

)..()..( VTpVTrOIDpOIDr  . 

Kā piemēru attiecībai ar diviem pārklājošiem laika nogriežņiem, apskatīsim 

vilcienu atiešanas no stacijas kustības saraksta glabāšanas uzdevumu.  
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Vairumam vilcienu kustības sarakstu ir nepārtraukts raksturs, taču dažādu iemeslu 

dēļ iespējamas plānotas vai neplānotas atiešanas laika izmaiņas. Uzdevuma būtība ir 

jebkurā laika momentā, jebkurai dienai pagātnē vai nākotnē, noteikt šajā brīdī esošo 

vilciena atiešanu no novērojamās stacijas. 

5. attēlā ir parādīts vilciena kustības saraksta izmaiņu scenārijs. Apskatīsim to 

detalizētāk. Vilcienam ar numuru 123P vasaras laika periodā no 01.05. līdz 30.08. tika 

nozīmēts bāzes sezonas saraksts (Base). Sakarā ar remontdarbu veikšanu laika posmā 

no 03.07 līdz  15.07, kustības saraksts tika mainīts (Repair works), bet pilsētas svētkos 

06.07. tika nozīmēts īpašais saraksts (City anniversary).  
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5. attēls. Kustības saraksta darbības laiku pārklāšanās piemērs  

6.att. attēlots kā informācija minētajā piemērā var tikt attēlota divās dažādās 

formās: klasiskā – ar nepārklājošiem laika nogriežņiem Historical-Classic un ar 

pārklājošiem dzīves laikiem Historical-Overlapped. Reālā laika atribūti VT
st  un VT

et  

norāda atbilstoši saraksta perioda sākuma un beigas; atribūts t  – transakcijas laiks. 

Historical-Classic 

OID 

Train 

Departure 

time 
VT
st  

VT
et  

123Р 21:35 01.05.2009 02.07.2009 

123Р 22:10 03.07.2009 05.07.2009 

123Р 23:00 06.07.2009 06.07.2009 

123Р 22:10 07.07.2009 15.07.2009 

123Р 21:35 16.07.2009 30.08.2009 
 

Historical-Overlapped 

OID 

Train 

Departure 

time 
VT
st  

VT
et  t  

123Р 21:35 01.05.2009 30.08.2009 1 

123Р 22:10 03.07.2009 15.07.2009 2 

123Р 23:00 06.07.2009 06.07.2009 3 
 

6. attēls. Relācija “Vilcienu atiešanas no stacijas kustības saraksts”  

formās Historical-Classic un Historical-Overlapped 

Sniegtais piemērs parāda, ka relācijas ar pārklājošiem dzīves cikliem ir 

ekonomiskākas no kortežu skaita pozīcijām, kā arī neieviešot papildus atribūtus, 

skaidrāk izsaka uzdevuma semantiku. Ieguvums uz semantikas nodošanas rēķina, tiek 

nodrošināts tādēļ, ka relācijā Historical-Overlapped kortežs satur arī maiņas 
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paradīšanas faktu, bet ne tikai kustības saraksta maiņas secību, kā tas ir relācijā 

Historical-Classic.  

Objektu versiju pārvaldības princips relācijā Historical-Overlapped atšķiras no 

relācijas Historical-Classic pārvaldības. Historical-Overlapped relācijas atšķirības 

īpatnība ir tā, ka parādoties jaunai objekta versijai vai mainoties esošai nav 

nepieciešama objekta blakus versiju (iepriekšējās vai nākamās) laika atribūtu 

iepriekšēja apstrāde. Turpretim relācijas Historical-Classic jaunas objekta versijas 

radīšana vai esošās maiņa saistīta ar objekta citu versiju dzīves laika robežu apstrādi, 

kuru dzīves laiks tika pilnībā vai daļēji pārklāts modifikācijas rezultātā (vairumā 

gadījumu tas attiecas uz iepriekšējo vai nākamo versiju).  

Formas Historical-Overlapped objekta aktuālās versijas identifikācija laika 

momentā t, saistīta ar sarežģītāku piekļuvi datiem, jo neskatoties uz laika momenta t 

piederības pārbaudi objekta versijas laika diapazonam ],[ VT
e

VT
s tt  ir nepieciešams 

izvēlēties pēc iespējas jaunāku objekta versiju izmantojot atribūtu t .  

Apkopoto relāciju formu Historical-Classic un Historical-Overlapped salīdzinošie 

rezultāti ir parādīti tab.1. Salīdzināšanai tika izmantotas divas iespējamās reālās 

modelēšanas situācijas: viena objekta versija nekļūst aktuāla vairāk par vienu reizi un 

kad viena un tā pati objekta versija ir aktuāla vairākos laika posmos.  

Tab. 1. Historical-Classic un Historical-Overlapped formu salīdzināšanas rezultāti 

 

Situācija 

Rādītājs  

Viena objekta versija nekļūst 

aktuāla vairāk par vienu reizi: 

g = h 

Viena un tā pati objekta versija 

ir aktuāla vairākos laika posmos: 

g < h 

Historical-

Classic 

Historical-

Overlapped 

Historical-

Classic 

Historical-

Overlapped 

Temporālās relācijas izmērs 

(kortežu skaits) 
g g [g + 1; 2g - 1] g 

Integritāte datu maiņas gadījumos 

(operāciju skaits ar kortežiem 

parādoties jaunai objektu versijai) 
0 0 [0; u + d + i] 0 

Objekta pieejamība identificējot 

laika momentā t aktuālo objekta 

versiju (apstrādājamo kortežu skaits) 
{0, 1} {0, 1} {0, 1} [0; g(t)] 

Paskaidrosim 1. tabulā izmantotos apzīmējumus:  

g – objektu versiju skaits; 

h – versijas aktualitāšu skaits, kv ; 

u  {0, 1, 2} – kortežu skaits, kas atbilst daļēji pārklātiem dzīves laikiem; šiem u  

kortežiem ir jābūt mainītiem; 

d  {0, 1, …, h}  – kortežu skaits, kas atbilst pilnīgi pārklātiem dzīves laikiem; 

šiem d  kortežiem jābūt dzēstiem vai atzīmētiem kā nederīgiem; 

i  {0, 1} – kortežu skaits, kas atbilst laika periodiem, kuri pilnībā pārklāj jaunās 

versijas laika periodu; šiem i  kortežiem jābūt pievienotiem, pie kam jāizpildās 

nosacījumam (i = 1)  (d = 0); (d > 0)  (i = 0); 

)(tv – objekta versiju skaits, kas aktuāli laika t. 
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10.4. Laika loģikas realizācija relācijas modeļa ietvaros  

Otrs temporālā ietvara izveides uzdevuma virziens ir laika loģikas izstrāde 

relācijas modeļa ietvaros. Tā risinājumam autors piedāvāja paplašināt temporālo datu 

relāciju modeļa manipulatīvo un integritātes sastāvdaļas. Galvenie šī paplašinājuma 

uzdevumi ir: 

 hronoloģiskās daudzversiju vēstures un temporālās integritātes nodrošināšana; 

 dzēšanas operācijas DELETE, UPDATE un paplašinātās meklēšanas SELECT 

izpilde ņemot vērā objekta laika īpašības; 

 temporālās augšupejošās savietošanās nodrošināšana ar darbojošiem 

netemporāliem lietojumiem; 

 nodrošināt pieeju visām nākamajām un iepriekšējām objekta versijām; 

 garantēt tikai vienas aktuālās objekta versijas esamību jebkurā laika momentā. 

Apstāsimies pie temporālā ietvara realizācijas pamatīpatnībām. 

Lai saglabātu esošo lietojumu loģiku, nepieciešams atļaut objekta (t.i. tā īpašības) 

dzēšanas operāciju DELETE un izmaiņas operāciju UPDATE. Taču izpildot šīs 

operācijas nedrīkst tikt pazaudēts neviens objekta stāvoklis. Šai gadījumā tiek piedāvāts 

sekojošs modifikācijas operācijas izpildes mehānisms. Laika momentā ot , kad tiek 

mainīts i-tā objekta stāvoklis, temporālā ietvara komponente pārvieto objekta neaktuālo 

versiju „ēnas zonā” ar automātisku dzīves cikla perioda o
i
e tt  beigu brīža fiksāciju. 

Šajā brīdī operācijas DELETE process beidzas, bet operācijas UPDATE gadījumā 

temporālais ietvars izveido jaunu relāciju kortežu (jaunu ierakstu) – aktuālo )1(i  -o 

objekta versiju ar dzīves cikla sākuma laiku o
i

s tt )1(
 (sk. 7. att.). Tāda laika loģika 

atbilst temporālajai formai Rollback.  

UPDATE un DELETE

Tikai UPDATE

Transakcijas laiks

Objekta 

versijas Nr.

i

i+1

to

te   = to
(i)

ts     = to
(i+1)

INSERT

UPDATE

i- tais dzīves 

cikls

(i+1)-ais dzīves cikls

- objekta atjaunošanas operācijas 

izpildes laika moments 

Ēnas zona

 

7. attēls. Objekta stāvokļa maiľas diagramma temporālajā formā Rollback 

Autora piedāvātā mijiedarbības shēma ar datu bāzi, kas realizē iepriekš aprakstīto 

operāciju UPDATE, ir attēlota 8.att. Tās realizācijai ir izmantoti aktīvās datu bāzes 

standartlīdzekļi: SQL valoda, datu attēlošana (View) un trigeri.  
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Piešķirot minētajiem informācijas sistēmu datu bāzu objektiem temporālās 

dimensijas, notiek nopietnas strukturālās izmaiņas, sākot ar primārās atslēgas sastāvu un 

līdz pat relāciju dekompozīcijai. Tādas izmaiņas nevar ietekmēt lietojuma 

funkcionēšanas loģiku. Esošā lietojuma loģikas uzturēšanai tiek nodrošināta saglabājot to 

mijiedarbības ar datu bāzi interfeisu. Esošās loģikas uzturēšana darvojošam lietotnēm 

tiek nodrošināta saglabājot to mijiedarbības interfeisu ar datu bāzēm.  

Lai risinātu „vecā” interfeisa saglabāšanas uzdevumu DB, kas paplašināta ar 

temporālām īpašībām, tiek ieteikts formēt datu attēlojumus, kas satur sākotnējās DB 

elementu struktūru un identifikatorus līdz tās strukturālajām izmaiņām. Tad visiem DB 

elementiem, kuri tika pakļauti strukturālajām izmaiņām, nepieciešams piešķirt jaunus 

nosaukumus. 8. attēlā parādītajā piemērā, veicot tabulas Table1 temporālo 

paplašinājumu, tā tika pārvērsta par tabulu kopu, kas projektēta saskaņā ar   AOID 

modeli: Table1_T0, Table1_T1… utt. Atkarībā no dinamisko atribūtu skaita, bet ar tās 

nosaukumu Table1 izveidots attēlojums, kas attēlo datus to sākotnējā veidā. Attēlojums  

Table1 realizē modeļa OID datu kompozīciju visu temporālo tabulu šķēlumā, kuri satur 

datu aktuālās vērtības pieprasījuma brīdī. Lietojumprogrammas (Legacy Application) 

mijiedarbojas ar Table1 ar pieprasījumu palīdzību, kurus izmanto līdz tabulu 

temporālajam paplašinājumam, un iegūst rezultātus, kas atbilst to sākotnējai struktūrai. 

Lietojumprogrammas ģenerētais izmaiņu pieprasījums (UPDATE) nesatur nekādus datus 

par jaunās vērtības laika diapazonu. Temporālais ietvars automātiski pārķer šo 

pieprasījumu un izmantojot trigeri Trigger(U) veic darbību virkni, kas saglabā 

iepriekšējās versijas un uzstāda temporālo atribūtu jaunās vērtības. 

8.att. attēlota pieprasījuma apstrādes shēma, kurus sūta lietotne, kura ņem vērā datu 

temporālo raksturu (Temporal DB Application). Šajā gadījumā datu modifikācija notiek 

ar jaunās versijas ievietošanu, kurai ir pieejamas visas laika atzīmes. Temporālais ietvars 

šeit pilda citu lomu: ar trigera Trigger(I) palīdzību tā realizē datu temporālo integritāti, 

veicot jaukto versiju datu diapazonu atjaunošanu pārklāšanās gadījumos un 

nepieciešamības gadījumā sadalot citas versijas laika diapazonus divos posmos.  

UPDATE Table1 SET A1 = “new value” 

UPDATE Table1 SET A1 = “new value” 

A1 = “new value” 

INSERT INTO Table1_T(A1,ts,te) 

VALUES (“new value”, ’11.04’, ’11.05’)

A1 = “new value” in  [‟11.04‟, ‟11.05‟] 

A1 = {other values} in VT- [‟11.04‟, ‟11.05‟] 

7 56

1211
10

8 4

2
1

9 3

VIEW

TABLE

now

TRIGGER (I)

Netemporālais vaicājums

Temporālais vaicājums

A1 = „new value‟ in  [now, ∞) 
A1 = „old value‟ in  [ts,now-1] 

Non-temporal DB

Temporal DB

Legacy 

Application 

Temporal 

DB 

Application 
TRIGGER (U)

Table1
A1

A2

A3

Table3_T

A3

ts
te

Table2_T

A2

ts
te

Temporal TABLE

Model AOID

Table1_T

A1

ts
te

Table1

A1

A2

A3

 

8. attēls. Temporālo datu atjaunošanas pieprasījumu nodrošināšana 
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Tādējādi piedāvātā pieeja ļauj datu bāzi apgādāt uzreiz ar diviem interfeisiem: 

temporālo un klasisko relācijas (netemporālo). Pirmais attēlo temporālos datus 

sākotnējā veidā, otrais nodrošina temporālu augšupejošu savietojamību ar jau esošiem 

netemporāliem lietojumiem, sniedzot mijiedarbības brīdī aktuālos datus. Pie tam, 

izmantojot netemporālo interfeisu tiek nodrošinātas visas modifikācijas operācijas, bet 

lietojumam neredzama temporālais  ietvars automātiski uztur datu temporālo integritāti. 

Šī metode ir izskatīta un praktiski izmantota disertācijas 3. nodaļā un darbos [3, 5]. 

Taču vairākās transporta informācijas sistēmās mijiedarbība tikai ar 

pieprasījuma brīdī aktuālajiem datiem nav pietiekama. Pirmkārt tas attiecas uz 

sistēmām, kas apstrādā vēsturiski uzkrātos datus. Katrs šādu datu eksemplārs 

(maksājums, līgums, transporta operācija u.c.) ir saistīts ar kādu no teiktu laika 

momentu un līdz ar to ar aktuālo normatīvās izziņas informāciju. Lietojumu sūtītie 

pieprasījumi normatīvās izziņu informācijas datu bāzei neņem vērā datu temporālo 

dimensiju, tādēļ tie nespēj noskaņoties uz noteiktu laika intervālu. Netemporālo 

pieprasījumu pārvietošanas uz noteiktu laika momentu problēmas risinājums ir 

lietotāja laika vides nodrošināšanas metodes izmantošana. Metodes pamatā ir esošā 

laika brīža now pārvietošana un lietotāja (vai lietojuma) ievietošana noteiktā laika 

momentā. Visi viņa pieprasījumi tiek veikti attiecībā pret pārvietoto laika brīdi. Šis 

moments tiek uzstādīts īpaši definētā lietotāja laika vidē un tiek saukts par vides 

mainīgo. Tādējādi metode ļauj veikt netemporālos pieprasījumus daudzversiju 

datiem dažādos laika griezumos. Parādīsim šo principu sekojošā piemērā.  

Pieņemsim, ka eksistē netemporālā pieprasījuma forma Q(O) datu bāzei, kas 

atgriež objekta О datus. Pēc temporālās dimensijas piešķiršanas datu bāzei, tajā 

glabājas vairs nevis viena objekta О stāvokļa versija, bet trīs: v1, v2 un v3 (kā tas 

parādīts 9. attēlā). Apskatīsim pieprasījuma darbības divus variantus: pie nedefinētas 

vides mainīgā vērtības un kad tā ir t1 –  laika moments no pagātnes. Pirmajā 

gadījumā temporālais ietvars izpildīs pieprasījumu attiecībā pret esošo laiku (now) 

un pieprasījuma rezultāts Q(O) būs objekta versija v2, kas aktuāla pieprasījuma 

izpildes brīdī. Otrajā gadījumā pieprasījums tiek izpildīts attiecībā pret pagaidu vidē 

uzstādīto laika momentu t1. Rezultātā tiks izvēlēta versija v1, kas aktuāla laika 

momentā t1.  

v1

v2

v3

t1 now

Object O 

versions

v1

v2

v3

Valid time

Objekta O datu vaicājums bez 

laika griezuma definēšanas: Q(O)

12 1.Pēc noklusējuma lietotājs atrodas 

esošajā laika momenta  now:

Q(O)=v2

2.Punkta now pārbīde uz  t1:

Q(O)=v1

 

9. attēls. Punkta now pārbīde lietotāja pieprasījumā 
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10. attēlā paradīta pāreja no netemporālās datu bāzes uz temporālo esošajam 

lietojumam. Pēc shēmas redzams, ka lietojums ģenerē vienus un tos pašus netemporālos 

pieprasījumus, taču bez netemporālo interfeisu saglabāšanas, jaunā temporālā datu bāze 

spēj apstrādāt pieprasījumus dažādos laika slāņos, kas nepieciešams precīzākai 

lietojuma darbībai. Sniegtajā piemērā tiek apstrādāti divu dažādu lietotāju pieprasījumi, 

kuriem definētas individuālas pagaidu vides. Redzams ka vienam un tam pašam 

pieprasījumam lietotāji saņems atšķirīgas atbildes, kur katra ir aktuāla vides mainīgajā 

uzdotajā laika momentā.  

Legacy 

Application 

Temporal 

DB 

Application 

Data example:

SELECT A1 FROM Table1

SELECT A1 FROM Table1

A1 at the moment „now”

A1 at the moment „11.05.2008‟

SELECT A1 FROM 

TABLE(Table1(„11.05.2008‟)) AS t

A1 at the moment „11.05.2008'

7 56

1211
10

8 4

2
1

9 3

now
Netemporālais vaicājums

Temporālais vaicājums

Temporal variables

User

TempSlice

Temporal variables

User TempSlice

User1 11.05.2008

User2 15.06.2008

User1

SELECT A1 FROM Table1

A1 at the moment „15.06.2008‟
User2

Non-temporal DB

Temporal DB

Table3_T

A3

ts
te

Table2_T

A2

ts
te

Temporal TABLE

Model AOID

Table1_T

A1

ts
te

TABLE

Table1
A1

A2

A3

VIEW

Table1

A1

A2

A3

y=f(x)

Table1(Date)

FUNCTION

x y

  

10. attēls. Datu netemporālo lasīšanas interfeisa uzturēšana izmantojot lietotāja vides mainīgos  

Izmantojot minēto metodi var operatīvi manipulēt ar laiku griezumu, ar kuru 

lietotājam ir jāstrādā, nemainot programmatūras kodu un neizmantojot pieprasījumos 

papildus nosacījumus. Mainoties vides mainīgiem pieprasījumi automātiski sāk 

darboties citā laika slānī. Atzīmēsim, ka izmantojot minēto metodi visi lietotāji var 

strādāt neatkarīgi cits no cita, jo katram ir definēti savi vides mainīgie. 

Minētās metodes izmantošana ir lietderīga arī jaunu informācijas sistēmu izstrādē. 

Tās izmantošana ļauj ievērojami vienkāršot pieprasījumu kodu daudzversiju datiem, jo 

atbrīvo no nepieciešamības uzdot papildus noteikumus piederības noteikšanai kādam 

laika slānim. Tas samazina kļūdu iespēju kodā un samazina iegūto rezultātu ticamību. 

Lietotāja vides mainīgos ir ieteikts arī izmantot temporālo agregātu aprēķināšanai, 

kas ir jebkuras analītiskās apstrādes neatņemama sastāvdaļa. Temporālo agregāciju 

operāciju izpilde ir saistīta ar noteiktu laika diapazona atrašanu (laika periodu ar 

noteiktu sakumu un beigām), kuriem tiek aprēķināti agregāti. Metodes pamatā ir laika 

diapazona noteikšana, kura ietvaros darbojas lietotājs, un tā turpmāka izmantošana 

aprēķinos. Komplicētos aprēķinos, tādos kā atskaišu sagatavošana par pasažieru 

pārvadājumiem [1, 2, 6], kuros tiek izmantotas savstarpēji saistītu agregātu aprēķinu 

secības, parametrs, laika diapazona specifikācijas izslēgšanai no pieprasījuma, ne tikai 

vienkāršo pieprasījuma kodu, bet arī ievērojami samazina kļūdas iespēju.  
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Lietotāja vides mainīgos ir ieteikts izmantot kā temporālo datu drošības 

paaugstināšanas līdzekli. Īpaša mainīgo vide ļauj ierobežot lietotājam pieejamo datu 

diapazonu. Šī vides mainīgo izmantošana ir aprakstīta p. 10.7 „Piekļuves temporāliem 

datiem kontroles metode relācijas korteža līmenī” un darbos [9, 10]. 

10.5. Periodiskuma modelis dzelzceļa kustības saraksta uzdevumā  

Galvenās vilcienu kustības saraksta uzturēšanas problēmas datu bāzē ir saistītas ar 

to, ka jāuztur daudz tā versijas, ko nosaka sezonālās izmaiņas, nedēļas dienas un sliežu 

ceļu remonti. Galvenā problēma saistīta ar datu ticamības un izmaiņu ieviešanas 

sarakstā operativitātes nodrošināšanu. Apstākļos, kad izmaiņas notiek bieži, šie 

uzdevumi kļūst sevišķi aktuāli.  

Lai risinātu minētos uzdevumus šajā pētījumā izstrādāts temporālā objekta 

modelis, kuram piemīt periodiskums un īpašā kalendāra īpašības un piedāvātas objekta 

aktuālās versijas noteikšanas metodes: loģisko noteikumu metode un temporālo 

elementu metode (sk. 10.6. un darbus [12, 13, 15]). Iegūtie rezultāti tika pielietoti 

vilcienu iekšzemes kustības saraksta sistēmas izstrādē LDz.  

10.5.1. Periodiskuma principa izmantošana vilcienu kustības sarakstā 

Praktiski vilcienam var būt vairāki vienlaicīgi esoši kustības saraksti ilgstošā laika 

posmā (sk. disertācijas 1. nodaļu). Katrs no tiem tiek sastādīts ņemot vērā kursēšanas 

dienas izmantojot dažādas periodiskuma pazīmes. Piemēram: darba dienām, pirmajā 

nedēļas dienā u.c.  

Kā piemēru apskatīsim daudzvariantu kustības sarakstu, kas attēlots 11. att. Kā 

redzams no attēla, kādam vilcienam ir divi kustības pamatsaraksti, viens darba dienām 

– wd, otrs brīvdienām – rd. Abi saraksti ir aktuāli laika intervālā [t1, t4], bet dažādās 

nedēļas dienās. Pēc tam plānveida remontdarbu veikšanai otrdienās un ceturtdienās 

(Tue,Thu) tiek veiktas šī vilciena kustības saraksta izmaiņas laika periodā no t2 līdz t3 . 

Tādējādi laika intervālā [t2, t3] mums ir trīs aktuālās kustības saraksta versijas, kas ir 

spēkā atbilstoši pazīmēm wd, rd un (Tue,Thu). Pie kam katru dienu aktuāla ir tikai 

viena versija, kas atbilst wd, rd vai (Tue,Thu).  

 

11. attēls. Spēkā esošo kustības sarakstu versijas: wd, rd un (Tue,Thu) 

Pēdējo apgalvojumu ilustrēsim ar diagrammu  12. att., kur uz ass „Day of week” 

parādītas nedēļas dienas 1–  pirmdiena, 2– otrdiena utt. Laiks šajā sistēmā ir diskrēts, 

granularitātes pakāpe ir viena diena. Kā redzams no attēla dažādās nedēļas dienās 
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aktuāls ir viens no trim kustības sarakstiem, bet pārējie ir „ēnas zonā”. Pie kam kustības 

saraksts otrdienās un ceturtdienās (pazīme Tue,Thu) pārklājas ar sarakstu, kuram ir 

pazīme wd. Bez periodiskām versijām, eksistē arī vienreizējās kustības saraksta 

izmaiņas, kas saistītas ar īpašo (mainīto) kalendāru. Pie tādām izmaiņām attiecas svētku 

un papildus nozīmētais vai atceltais brīvdienu saraksts. Atzīmēsim arī izņēmuma 

gadījumu, kad brīvdiena tiek pārnesta uz darba dienu. Tā piemēram 2007. gada 30. 

aprīlis bija pirmdiena (darba diena), kas tika pārnesta uz 14. aprīli (brīvdiena). 

Rezultātā 30. aprīlī vilcieni kursēja pēc brīvdienu saraksta, bet 14. aprīlī, pēc darbdienu 

saraksta.  

 

 12. attēls. Periodiskums vilcienu kustības sarakstā 

Šādas pārneses vai nozīmējumus izsauc anomālijas (paradoksu). Piemēram, 

2007.gada 19.novembris bija noteikts, kā papildus brīvdiena, kurā visi vilcieni kursēja 

pēc 18.novembra kustības saraksta, kas izjauca periodiskumu (sk. 13.att.). Jāpiezīmē, 

ka daži vilcieni ar periodiskumu (svētdiena) tika atcelti 18.novembrī, jo parastā 

svētdiena arī ir pēdējā brīvdiena un papildus svētdienas vilcieni paredzēti, lai aizvestu 

pasažierus no tradicionālajam svinēšanas vietām. 

 

 13. attēls. Periodiskuma izjukšana kustības sarakstā  

Lai kustības saraksta sistēma, kurā jāņem vērā iepriekš minētie netriviālie 

noteikumi, darbotos korekti, ir nepieciešama precīza uzdevuma nostādnes 

formalizēšana un saraksta temporāla modeļa apraksts.  

10.5.2. Dzelzceļa kustības saraksta sistēmas matemātiskais apraksts  

Lai aprakstītu kustības saraksta objektus ieviesīsim divas pamatkopas: 

}...,,,{ 21 ksssS  – visu dzelzceļa staciju kopa, kur k – kopas S kardinalitāte; 

}...,,,{ 21 mnnnN  – vilcienu kopa dzelzceļā, kur m – kopas N kardinalitāte; 
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Kustības sarakstu ar numuru Nn  definēsim ar vektoru: 

},,...,,,,{ )(
2

)(
21

)(
1 TsTsTsv nnn

,  

kur pāris j
n

j Ts ,
)(

nosaka j-o vilciena pieturu, proti, staciju Ss
n
j

)(
 un vilciena 

atiešanas laiks jT ;  – vilciena pieturu skaits, kas iet pēc saraksta v.  

Vilcienam ar numuru n var atbilst vairākas saraksta versijas, ko raksturo tā 

darbības periods, nozīmēšanas laiks (fiksācija) un periodiskums. Atbilstoši ieviesīsim 

sekojošus kustības saraksta parametrus:  

st  un et  – dotā saraksta versijas sākuma un beigu laiks atbilstoši;  

t  – versijas fiksācijas laiks datu bāzē;  

C – periodiskuma pazīme, ko izmanto dienu noteikšanai, kad dotais saraksts ir 

spēkā esošs.  

Pazīme C ir loģiska izteiksme, kas sastāv no viena vai vairākām elementārām 

periodiskuma pazīmēm, kurus saista loģisko operāciju zīmes ,  un . Katra 

elementāra periodiskuma pazīme pi korelē ar predikātu )(xpi , kas nosaka dienas 

piederību noteiktai grupai. Piemēram „mēneša diena ir pāra skaitlis”, kura vērtība ir 

true vai false. Elementārie periodiskuma parametri veido tādu pazīmju kopu, uz kuru 

pamata var veidot loģiskas izteiksmes, kas nosaka jebkuru saliktu periodiskumu: 

 )1 , )()( ,ixf(pxC i ,  (1) 

kur };{)( falsetruexpi , –izteikuma C komponenšu skaits. 

Mēs apskatīsim dažādus periodiskuma parametra variantus, kurus nosaka kopa 

}...,,,{ 21 pppP , kur – kopas kardinalitāte; kopas elementi ir sekojoši 

izteikumi: ed – «jebkura nedēļas diena» (tiek izmantots, ja vilciens kursē ikdienas); wd 

– «darba diena» (vilciens kursē darba dienās); rd – «brīvdienas»; Mon, Tue, Wed, Thu, 

Fri, Sat, Sun – «atbilstošās nedēļas dienas», pd – «mēneša pāra diena»; nd – «mēneša 

nepāra diena»; lh – «pēdējā nedēļas brīvdiena»; fw – «pirmā nedēļas darba diena» utt. 

Predikāts )(xpi  nosaka dienai x īpašību «būt» dienai ar pazīmi pi. Predikāta 

)(xpi  patieso vērtību kopa definīcijas apgabalā ],[ es ttx  ir visu dienu kopa ar pazīmi 

pi diapazonā ],[ es tt . Piemēram predikāta )(xMon  patieso vērtību kopas x

 [01.05.2007, 31.05.2007] noteikšana, izskatās šādi: 

{ x | x  [01.05.2007, 31.05.2007], )(xMon }=  

{07.05.2007, 14.05.2007, 21.05.2007, 28.05.2007}.  
 

Tādā pašā veidā izteiksmes C patiesuma kopa versijai ir dienu skaits diapazonā 
],[ es tt , kurās šī versija ir aktuāla.  

Konkrētās saraksta versijas identifikācijai vilcienam ar numuru Nn izmantosim 

šāda veida kortežu esf tttCn ,,,, . 

Tad i-tā saraksta versijai 
)(n

iv  vilcienam ar numuru Nn  definēsim šāda veida 

kortežu:  
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},,...,,,,,,,,,{ )(
2

)(
21

)(
1

)(
TsTsTstttCnv nnn

esf
n

i . (2) 

Lai }...,,,{ )()(
2

)(
1

)( n
g

nnn vvvV  – vilciena, ar numuru Nn , saraksta versiju 

kopa, kur g  – kopas kardinalitāte, vienāda ar vilciena n saraksta versiju skaitu; 

tad },...,,{
)()()( 21 mnnn

VVVV  – visu vilcienu sarakstu versiju kopa. 

Turpmāk ieviesīsim kopu, kas raksturo periodiskuma izņēmumus, kas nozīmēti 

direktīvu ceļā: 

},,,{)(
)()(

2
)(

1
CCC

exexexCEX   – izņēmuma dienu kopa 
)(C

jex , kurām tiek 

piešķirta pazīme C, kur  – kopas kardinalitāte )(CEX . Raksturīgie kopas piemēri 

)(CEX  ir kopa },...,,{)( )()(
2

)(
1

wd
w

wdwd
exexexwdEX , ar kuras palīdzību tiek uzdotas 

papildus darba dienas ar periodiskuma pazīmi wdC , un kopa 

}...,,,{)( )()(
2

)(
1

rd
q

rdrd
exexexrdEX  – papildus nozīmētās brīvdienas ar periodiskuma 

pazīmi rdC ; 

})(,,,)(,,)(,{ 2211 ll CEXCCEXCCEXCEX   – visu izņēmumu kopa 

dažādām periodiskuma pazīmēm, kur l – kopas EX kardinalitāte; kopas EX elementi 

pārdefinē periodiskuma atribūtus datumiem, kas uzrādīti EX(C); 

}...,,,{ 21 zzzZ  – vilciena saraksta pārneses dienu kopa, kur iz  – dienu pāris 

}{}{

21
,

ii
dd , kas nosaka, ka saraksts nozīmēts datumam 

}{

1

i
d , tiek nozīmēts arī 

datumam 
}{

2

i
d ;  – kopas Z kardinalitāte. 

Saraksta ar dažādu periodiskumu versiju kopas pārvaldības kompleksums, ko 

nosaka pastāvīgi pienākošas operatīvās izmaiņas, uz nestandarta kalendāra fona, kurš 

pats arī tiek mainīts, noteica nepieciešamību pēc efektīvu aktuālo versiju atrašanas 

metožu izstrādes. Autora pētījumu laikā tika ieteiktas divas alternatīvas metodes: 

loģisko noteikumu metode un temporālo elementu metode, kas apskatīti zemāk un 

darbos [12, 13, 15]. 

10.6. Temporāla objekta aktuālās versijas noteikšanas metodes 

10.6.1. Temporālo elementu metode  

Metodes īpatnība sastāv no iepriekšējiem katras saraksta versijas datumu 

aktualitātes aprēķiniem un to saglabāšanu temporālajos elementos tālākai izmantošanai. 

Temporālais elements (ТЕ) ir aprēķināma datumu kopa un tiek izmantots laika 

noteikšanai, kurā konkrētā vilciena saraksta versija kļūst aktuāla savā dzīves laikā. TE 

satur visu informāciju par saraksta periodiskumu, tiek ņemtas vērā operatīvās izmaiņas, 

versiju pārklāšanās un aizstāšanas. 

Vilciena ar numuru Nn , saraksta versija 
)(n

iv , kas uzdota ar izteiksmi (2), var 

tikt noteikta izmantojot temporālo elementu 
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),,...,,,,,,( )(
2

)(
21

)(
1

)()( TsTsTsTEnv nnnn
i

n
i , (3) 

kur temporālais elements 
)(n

iTE tiek formēts ņemot vērā saraksta 
)(n

iv  fiksācijas laiku tf 

un nosaka visus datumus, kuros dota versija ir aktuāla. 

Kustības saraksta versijas temporālā elementa (TE), kurš attēlots ar relāciju 

kortežu Historical-Overlapped, aprēķina process sastāv no diviem soļiem:  

1) TE bāzes vērtības aprēķinu; 2) TE faktiskās vērtības aprēķinu.  

Apskatīsim šos soļus detalizētāk. 

Pirmajā solī notiek temporālā elementa bāzes vērtības aprēķināšana, ko apzīmē ar 

ТЕ
*
. Aprēķinos tiek ņemts vērā tikai versijas darbības laika intervāls un tās 

periodiskums. Periodiskuma aktualitātes laiku uzdotā laika intervālā  ],[ es tt  attēlosim 

kā pāri Ctt es ],,[ , bet ТЕ
* 

vērtību kopu uzdota laika intervālā ],[ es tt , kā ierobežota 

pagarināšanas funkciju veidā )],,([ CttBExt es . Izmantojot ieviestās funkcijas un 

apzīmējumus, temporālais elements periodiskumam С laika diapazonā ],[ es tt  tiek 

noteikts sekojoši:  

)],,([)],,([)],,([* CttEXCttEXCttBExtTE eseses  , (4) 

kur )()],,([ CEXCttEX es  – izņēmuma dienu kopa ar iegūto periodiskumu C, kas 

atrodas saraksta versijas darbības diapazonā, t.i. 

]},[|{)],,([ )()(
es

CC
es ttexexCttEX ;  

)],,([ CttEX es  – izņēmuma dienu kopa, kurai nav pazīme C. 

Funkcija )],,([ CttBExt es  nosaka laika ass punktus (datumus) diapazona ],[ es tt  

ietvaros, kas atbilst periodiskuma pazīmei C. Funkcijas pamatā ir katra punkta 

],[ es ttx  atbilstības pārbaude periodiskuma pazīmei C. Rezultāts C(x)=true nozīmē, 

ka diena x apmierina saraksta pazīmi C, bet C(x)=false nozīmē, ka dienā x eksistē cita 

saraksta versija. Tad laika ass punktu kopa diapazona ],[ es tt , kurš atbilst periodiskuma 

pazīmei C, ietvaros, tiek veidota šādi: 

)],,([)(]),[( CttBExtxxCttx eses . (5) 

Kā aprēķina piemēru pēc formulas (5), apskatīsim datumu noteikšanu diapazonā 

],[ es tt , kuri atbilst darba dienām un mēneša pāra datumiem. Šī uzdevuma risinājumu 

var apskatīt šādā veidā: 

)],,([])()(])[,[( wdpdttBExtxtruexwdtruexpdttx eses .  

Vispārējā gadījumā aprēķinot predikātu C(x) vispirms nepieciešams aprēķināt 

visus tajā ietilpstošos elementāros predikātus p(x) un pēc tam iegūtiem rezultātiem 

pielietot ,  un  operācijas, kas veido izteikumu C.  

Nosakot vairuma izteikumu p P pateicību ir pietiekoši zināt pārbaudāmā punkta 

koordināti uz laika ass. Piemēram, zinot datumu, var noteikt nedēļas dienu, tādejādi 

pārbaudīt tā atbilstību periodiskuma pazīmēm Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat un Sun, un 



 

34 

izmantojot nedēļas dienas un brīvdienu atbilstības likumus, pārbaudīt to atbilstību 

pazīmei wd un rd. Taču eksistē tādas pazīmes, kuras pārbaudei nepietiek vien ar laika 

ass koordinātes zināšanām, bet nepieciešamas vēl papildus zināšanas par citu dienu 

periodiskumu. Šādu „sarežģītu” periodiskumu piemērs ir pirmā un pēdējā brīvdienu 

diena. To noteikšanai nepieciešamas zināšanas par jaukto dienu periodiskumu: diena 

līdz pārbaudāmajam datumam, ja pirmā ir brīvdiena un diena pēc pārbaudāmā datuma, 

pēdējai brīvdienu dienas pārbaudei. Sarežģītība ir tā, ka šīm saistītajām dienām var būt 

norīkotas maiņas vai pārneses un jāņem vērā periodiskuma pazīme paredzot šīs 

izmaiņas. 

Otrajā solī tiek noteikta TE faktiskā vērtība izmantojot ТЕ
* 
bāzes vērtību. 

Kustības saraksta versijas temporālā elementa 
)(n

iTE faktiskā vērtība, bez 

periodiskuma pazīmēm un datumu pārneses faktiem, ņem vērā arī sarakstu pārklāšanās 

gadījumus. Konstatējot šādus konfliktus, vienādie datumi tiek izslēgti tajā no diviem 

temporāliem elementiem, kuram atbilst saraksts ar agrāku fiksācijas laiku tf. Tad 

elementa 
)(n

iTE aprēķins ir rekursīva funkcija. Rekursīvums ir tajā apstāklī, ka vienas 

versijas temporāla elementa aprēķinā piedalās vecāku versiju temporālie elementi, 

kurus nosaka šādā veidā: 

)()(

)(

)(*)( )(
)()(

ii

vVv

n
ji

n
i zzTETETE

n
i

n
j

 , (6) 

kur )( )(n
ivV  – vilciena ar numuru n saraksta versija, kuras darbības laiks ietver daļu no 

versijas 
)(n

iv  darbības laika un tās fiksācijas laiks ir vēlāks nekā versijai 
)(n

iv ; 

)()(
, ii zz – kopas Z elementi, kas koriģē versijas temporālo elementu ņemot vērā šāda 

veida izmaiņas: 

},,,|{ )(
2211

)( n
ii TEdZzddzdz  – datumu kopa, kurus jāizslēdz no 

versijas 
)(n

iv  temporālā elementa, jo tos paredzēts mainīt; 

},,,|{ )(
1211

)( n
ii TEdZzddzdz

 
– datumu kopa, kurus jāiekļauj versijas 

)(n
iv temporālā elementā, jo tās temporālais elements 

)(n
iTE  satur datumu, kura saraksts 

kalpo par pārneses datuma etalonu. 

Atzīmēsim, ka pēc temporālo elementu korekcijas pēc formulas (6) vilciena n 

dažādu versiju sarakstu temporālie elementi nepārklājas t.i. 

)()( n
j

n
i TETE   , ;ji  .,...,2,1, gji  

14. attēlā ilustrēta saraksta pārnese no piektdienas 13. aprīļa uz sestdienu 14. 

aprīlī, izslēdzot 14. aprīli no saraksta #2 brīvdienu (rd) temporālā elementa un iekļaujot 

to saraksta #1 darbadienu (wd) temporālajā elementā. 
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14. attēls. Saraksta pārnese no vienas dienas uz citu  

TE izveides metodes realizācija izmantojot dažādas pieejas ir apskatīta disertācijas 

3. nodaļā un darbos [12, 13, 15].  

TE esamība ļauj ievērojami uzlabot daudzas temporālās funkcijas, tādas ka 

aktuālās objekta versijas noteikšana, punktu noteikšana uz reālā laika ass, kad objekta 

konkrētā versija iziet no „ēnu zonas”. Vilcienu ar numuru n kustības saraksta aktuālās 

versijas noteikšanai tiek ieteikts izmantot funkciju ()ActVer , šādā veidā: 

,otherwise,

;if,
),(

)()(
)(

null

TExv
VxActVer

n
i

n
in

 (7) 

kur x – datums, kurā nepieciešams zināt sarakstu. 

Funkcijas ),( )(nVxActVer  rezultāts ir kopas 
)()( nn

i Vv  elements, kas arī ir 

meklējamā aktuālā versija. Ja vilciens neiet norādītājā datumā x, funkcija atgriezīs 

nenoteikto vērtību (null). Par tikai vienas aktuālās versijas garantu kalpo visu vilciena 

saraksta TE nepārklāšanās noteikums. 

 Viena no TE izmantošanas nopietnām problēmām ir TE kopas uzturēšana aktuālā 

stāvoklī, jo parādoties kustības saraksta izmaiņām, versijas temporālie elementi var kļūt 

novecojuši un tos nepieciešams no jauna aprēķināt. Taču daudzi vilcienu nepārtraucot 

kursē vairākus gadus, un ir sakrājuši daudz kustības sarakstu versiju, daļa no kurām 

atbilst tikai pagātnei un ieviešamās izmaiņas, kas skar tagadni un nākotni, uz tām 

neattiecas. Tas nozīmē, ka izmaiņu skartais diapazons nevar pārklāties ar saraksta 

dzīves laika periodu vai tikai daļēji pārklāties ar to. Tādējādi nav lietderīgi atjaunot visu 

versiju sarakstu TE un pilnībā tos pārskaitīt. Autora izstrādātā TE daļējā pārrēķina 

metode ir sniegta disertācijas 3. nodaļā.  
 

10.6.2. Loģisko noteikumu metode 

Apskatītās metodes būtība ir aktuālās versijas aprēķins pamatojoties uz loģiskiem 

noteikumiem, kas ņem vērā visas saraksta īpatnības: daudzversiju esamību, ko nosaka 

operatīvās izmaiņas, daudzu variantu esamība periodiska saraksta gadījumā, 

aizvietošanas un pārneses. Metode darbojas ar temporālās datu bāzes datiem un uzreiz 

ņem vērā visas saraksta izmaiņas, tiklīdz tās tika veiktais sistēmā.  
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Metodes aprēķini izmanto vilciena ar numuru n saraksta versiju kopu )(nV , 

izņēmumu kopu EX un maiņu skaitu Z. Vilciena saraksta versija ir attēlota saskaņā ar 

formulu (2), aprēķinos tiek izmantota tikai tās identificējošā daļa: ftttCn es ,,,, . 

Metodes centrālais parametrs, attiecībā pret kuru tiek izmantoti visi loģiskie 

noteikumi, kurš likts algoritma pamatā, ir diena x – datums, kuram jānosaka vilciena 

saraksta aktuālo versiju. Tā kā eksistē īpašais kalendārs, datumam x jāpārbauda 

periodiskuma un maiņu pazīmju pārdefinēšana. Ja tādas ir atrastas, tad x nepieciešams 

pārdefinēt par x̂  un turpmāk aprēķinus veikt attiecībā pret x̂ :  

otherwise.,

;,,|if,
ˆ

}{}{}{}{

2211

x

xdddzZzd
x

iii
ii

i

 (8) 

Datumā x̂ darboties var tikai tās saraksta versijas, kurām: pirmkārt darbības 

diapazons ietver šo datumu, otrkārt periodiskuma nosacījums apmierina šo datumu. 

Sekojoši nepieciešams starp visām vilciena n saraksta versijām izdalīt saraksta versijas, 

kas atbilst pēc darbības laika un periodiskumu, t.i. tikai tās, kas darbojas datumā x̂  un 

atbilst tam pēc periodiskuma principa C. Versija, kas pēc periodiskuma atbilst dienai x̂

, ir tā, kurai predikāta C(x) patiesuma kopa šīs versijas aktualitātes diapazonā ],[ es tt , 

ietver datumu x̂ , t.i. )}(],,[|{ˆ yCttyyx es . Taču pavisam obligāti nav jāaprēķina 

patiesuma kopa, pietiekoši pašu izteikumu C pielietot dienai x̂ . Ja rezultāts būs patiess, 

tad versija apmierina dienas periodiskumu. Tādējādi visu versiju kopa, kas atbilst dienai 

x pēc darbības laika un periodiskuma, tiek iegūta no vilciena sarakstu kopas 
)(n

V , pēc 

sekojošas formulas:  

)(

ˆ

n

x
V )}ˆ(],,[ˆ,|{ )( xCttxVvv es

n
. (9) 

Lai ņemtu vērā izņēmumus izteikuma C periodiskumā, predikāti )ˆ(xpi  tiek aizstāti 

ar )ˆ(ˆ xpi . Predikāts )ˆ(ˆ xpi  pēc būtības atbilst p. 10.6.1. aprakstītajam predikātam 

)ˆ(xpi , bet nepieciešama tā priekšapstrāde papildus izņēmumu esamības pārbaudei. Ja 

tādi tiek atrasti, datumam x̂  tiek piešķirta pazīme ip . Šī formula to parāda: 

otherwise.),ˆ(

;,)(),(ˆif,
)ˆ(ˆ

xp

CpEXCEXCEXxtrue
xp

i

i

i  (10) 

Piezīme. Ja saraksta sistēmā tiek izmantotas periodiskuma pazīmes, kas atkarīgas no 

jaukto datumu periodiskuma pazīmes, tādiem kā lh – „ pēdējā nedēļas brīvdiena” un 

fw – „pirmā nedēļas darba diena”, tad formulas predikātus )ˆ(xpi  un )ˆ(ˆ xpi , kas 

sastopami C, nepieciešams paplašināt līdz )ˆ,( xxpi  un )ˆ,(ˆ xxpi  atbilstoši. Ja rīcībā ir 

informācija tikai par x̂ , nav iespējams korekti noteikt jaukto datumu pazīmi.  

Ja eksistē pārklājošās saraksta versijas (Historical-Overlapped forma), tad kopa 
)(

ˆ
n

xV  var saturēt vairāk kā vienu elementu. Sekojoši no kopas 
)(

ˆ
n

xV  nepieciešams atrast 
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to vienīgo elementu, kas nebūs aktuālā versija. Šeit prioritāte tiek dota tai versijai, kas 

pēdējā tika ievadīta sistēmā: 

 )(
)(

xv
n

a
}){max ,( 

)(
ˆ

)(
ˆ ff ttVv| v

n
x

V

n
x . (11) 

Par minētās kopas priekšrocību tiek atzīmēts tas, ka visi aprēķini tiek veikti 

pamatojoties uz operatīviem datiem un jebkuras izmaiņas, uzreiz pēc to ievadīšanas 

sistēmā, tiek ņemtas vērā pieprasījumos sarakstam. Kā metodes trūkumu var minēt to, 

ka katru reizi veicot pieprasījumu sistēmai, kurā jāzina vilciena saraksta aktuālās 

versijas, aprakstīto meklēšanas algoritmu, kas sastāv no daudzām operācijām, 

nepieciešams izpildīt no jauna.  

Darbā veikta sniegto objekta aktuālās versijas noteikšanas metožu aprobācija 

vilcienu kustības sarakstu IS (Latvijas dzelzceļa piemērā) un noteikta to pielietošanas 

efektivitāte risinot dažādus praktiski saistītus uzdevumus. Šī pētījumu procedūra iekļauj: 

1. IS funkcionālo uzdevumu izdalīšana, kuros tiek noteiktas objekta aktuālās 

versijas, uzdevumu izvēle, kurus ir paredzēts apskatīt; 

2. Objekta aktuālās versijas metožu efektivitātes rādītāju sistēmas formēšana  un 

to novērtēšanas veida izvēle; 

3. Metožu aprobācija risinot izvēlētus IS uzdevumus, to efektivitātes novērtēšana 

un rekomendāciju izstrāde to praktiskai pielietošanai. 

Salīdzinošās efektivitātes novērtēšanas rezultāti un objekta aktuālās versijas 

noteikšanas metožu pielietošanas iespējas vilcienu kustības saraksta  IS ir attēlota 2.tab.  

Katrs rādītājs ieņem vienu no divām vērtībām “+” vai “-“, ja metode pēc rādītāja 

vai nu apsteidz vai atpaliek no sava konkurenta.  

2.tabula Objekta aktuālās versijas identifikācijas metožu salīdzināšana  

Sarakstu sistēmas uzdevumi 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas 

Metode LP Metode ТЕ 

Iepriekšēja datu sagatavošanas nepieciešamība pēc kustības 

saraksta izmaiņām 
+ – 

Aktuālās versijas meklēšanas sarežģītība (operāciju skaits)
*
 

+ 
( > 7 ) 

+ 
(1) 

Aktuālās versijas ātrdarbība
**

 – + 

Aktuālās versijas meklēšanas laikā apstrādājamo datu apjoms  – + 

Pieprasījumu laika intervāla uzstādīšanas nepieciešamība + – 

Izmaiņu izdarīšanas operativitāte  + – 

Datu integritātes nodrošināšana saraksta maiņas gadījumā  + – 

Glabājamo datu apjoms
***

 
+ 

(~27KB) 
– 

(~2000KB) 

Saraksta sistēmas lietišķie uzdevumi  Pieeju pielietojamība 

Saraksta aktuālās versijas meklēšana par noteiktu dienu  + + 

Versiju maiņas virknes izveide noteiktā diapazonā  
– (lieliem diapazoniem) 

+ (nelieliem diapazoniem) 
+ 

Konkrētas versijas aktivitātes intervālu meklēšana  – + 

Tuvākās izmaiņas meklēšana sarakstā  – + 

Saraksta maiņas laika punktu (datumu) meklēšana noteiktā 

diapazonā  
– + 
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Paskaidrosim 2.tabulā sniegtos rādītājus: 

* Aktuālās versijas meklēšanas sarežģītība tika vērtēta ar izpildīto operāciju skaitu. LP 

metodē tiek prasīts loģisko noteikumu pielietojums, kuri atkarībā no versiju skaita un 

pazīmes C, sastāvēs vismaz no septiņām loģiskām pārbaudēm. Vispārējā gadījumā 

operāciju skaitu nosaka šādi: 7+ CV
n)(

, kur 
)(n

V  – viena vilciena vidējais 

sarakstu versiju skaits, C  - vidējais elementāro pazīmju skaits pazīmē C. LDz kustības 

sarakstam operāciju skaits ir 15 (2004. gadā vērtība 
)(n

V  bija 6 versijas, 2005. gadā – 

4 versijas, 2006. gadā – 3, 2007. gadā – 4, pie tām C = 1.8). TE metodē meklēšana ir 

tikai viena ieejas temporālajā elementā pārbaudes operācija. 
**

 Ātrdarbība. Meklēšanas laiks atkarīgs no realizācijas īpatnībām, DBPS utt. Šī radītāja 

vērtība neizbēgami korelē ar loģisko pārbaužu realizācijas skaitu. Tādēļ šajā pozīcijā 

TE metodei noteikti ir priekšroka.  
*** Glabājamo datu apjoms tika salīdzināts pēc saraksta identificējošās daļas, tas ir 

neņemot vērā datus par apstāšanos stacijās, jo datu apjoms abām metodēm ir līdzīgs. 

Salīdzināšana tika veikta pamatojoties uz faktisko pasažieru vilcienu saraksta analīzi 

LDz 2004. Gadā: 389 vilcieni, 2031 saraksta versijas.  

10.7. Piekļuves metode temporālajiem datiem relācijas korteţa līmenī  

Temporālo datu aizsardzības īpatnības ir tās, ka dažādo laika periodu dati loģiski 

atrodas vienkopus – vienotā relāciju tabulā. Lietotāju piekļuves diferencēšana pie 

dažādu laika periodu datiem, proti, relāciju kortežu apakškopas, neietilpst standartrīku 

klāstā, ar kuru nodrošināt  relāciju DBPS drošību, kas prasīja papildus izstrādi.   

Autora ieteiktā metode pamatojas uz piekļuves konkrētām tabulas rindiņām 

ierobežošanu lasīšanas, modificēšanas un dzēšanas operācijām. Pielietojot šo metodi, 

var ierobežot piekļuvi tā, lai lietotājs varētu saņemt piekļuvi vienai tabulai (versijai), 

bet otrai -nē. Metodes realizācijā tiek izmantoti tikai SQL-2 standartmehānismi; trigeri 

un attēlojumi, sistēmas matemātiskais aparāts – relāciju algebra. Metode apskatīta un 

izmantota disertācijas 3. Nodaļā un autora darbos [4, 7, 9].  

Uzdevuma formalizācijai noteiksim kopas, kas piedalās pieejas procesu kontrolē:  

},,,{ 21 nRRR   – DB relāciju kopa, n|| , kur iR , ni ,1  ar shēmu 

),( LARi ; 

),( LAr  – relācijas iR
 kortežs, aizsardzības objekts, iRr ;  

},,,{ 21 kaaaA   – iR
 atribūtu apakškopa, kuru neietekmē piekļuve kortežam, 

kA || ; 

},,,{ 21 mlllL   – iR
 atribūtu apakškopa, kuri nosaka piekļuvi kortežam, 

mL || . Starp tiem var būt temporālie atribūti, specializētie drošības atribūti vai citi 

atribūti, kā arī to skalārais reizinājums. 

},,,{ 21 zuuuU   – sistēmā reģistrēto lietotāju skaits, zU || ; 
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},,,{Θ 4321  – piekļuves kortežam operāciju kopa, 4||Θ , Θ ={SELECT, 

INSERT, UPDATE, DELETE};  

},,,{ 21 hSSS S  – drošības politikas noteikumu kopa, kas reglamentē lietotāja 

piekļuvi tabulas  datiem, h|| S . Noteikumu kopas hSSS ,,, 21   var būt ar 

dažādām struktūrām atkarībā no katras konkrētās drošības politikas noteikumiem. Kopa 

SjS , hj ,1 , satur noteikumu eksemplāru 
)()(

2
)(

1 ,,,
j

f
jj

sss    ar vienādām 

struktūrām, fS j || . Šāda noteikumu organizācija ļauj realizējot metodi izvietot tās 

vienotā relāciju attiecībā kā korteža kopu, ar kuru manipulējot var operatīvi vadīt 

lietotāja piekļuvi datiem. Piemēram, piekļuves ierobežošanai temporālajiem datiem, 

relācijai iR  atkarībā no tās atrašanās vietas uz laika ass, noteikums j
j

y Ss )(

 
tiks 

attēlots šādā veidā: 

dqesci
j

y , g, , t, t, uRs =)(
, hj ,1 . (12) 

Noteikums 
)( j

ys  aizliedz ( dg =0) vai atļauj ( dg =1) izpildīt operāciju q  
attiecībā 

pret objekta versiju, kas attēlots ar attiecību iR
 kortežu r aktuālā laika diapazonā 

[ es, tt ]. 

Korteža r pieejamības fakta aprēķināšana tiek noteikta tā pieprasījuma brīdī ar 

predikāta bP
 palīdzību, kur },,,{ 21 hPPP  –  informācijas drošības sistēmas 

predikātu kopa, ko izmanto kopas S  aprēķiniem; h|| , hb ,1 . Vispārēji katram 

predikātam ir šādā struktūra:  

),,( t, L,  uRP qcib , (13) 

kur iR
 – relācija, kurai pieder kortežs r, cu – lietotājs, kurš veic operāciju q , t – 

pieprasījuma laiks (operācijas), L – relācijas iR
 korteža atribūtu vērtības, kas ietekmē 

piekļuvi. Iepriekšminētajā piemērā notika piekļuve ),( LAr  ierobežošana pēc 

temporālās pazīmes L =( es , tt ). Patiesības bP
 gadījumā, piekļuve kortežam ),( LAr  

tiek sniegta vai slēgta.  

 predikātu piespiedu izmantošana tiek realizēta ar datu attēlojumiem (view), 

kurus izmanto lasīšanas pieprasījumos un trigeros, kas kontrolē datu modifikācijas 

pieprasījumus.  

Disertācijas 3. nodaļā ir apskatīts metodes pielietojums dzelzceļa tarifu temporālās 

tabulas datu konfidencialitātes nodrošināšanai.  

Izstrādājot tika ņemts vērā, ka datu drošības sistēma ņemot vērā tās temporālo 

dimensiju, jāintegrē ar esošo datu bāzes drošības sistēmu, jo temporālā dimensija nav 

vienīgais parametrs, ar kuru ierobežot piekļuvi IS datiem, kas ieviesta transportā. Tādēļ 

autora ieteiktā datu aizsardzības metode ļauj diferencēt piekļuvi ne tikai temporālajai 

datu dimensijai, bet arī jebkurai citai datu dimensijai vai īpašībai: teritoriāli vai 

ģeogrāfiski, administratīvi utt. Prasību izstrādei kompleksai relāciju datu drošības 

sistēmai ir veltīts autora darbs [7].  
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10.8. Intervāla datu transformācijas  

Transporta informācijas sistēmās daudzversiju datu attēlošanas modeļi glabā 

versijas intervāla formā, kas nav ērta analītiskiem aprēķiniem. Tā vairums datu 

analīzes metodes un atbilstoši sistēmas, operē nevis ar intervāla datu attēlošanas 

formām, bet ar punktveida (piemēram laikrindām). Punktveida formā fakts tiek 

saistīts ar daudziem izvēlētās granularitātes (dienām, mēnešiem) laika momentiem. 

Operācijas pret tādām kopām ir ērtas teorētiskiem izklāstiem un formalizācijai. Taču 

relāciju DBPS matemātiskais aparāts nesniedz gatavus rīkus intervāla formas 

pārveide par punktveida, kas prasīja šajā darbā izstrādāt atbilstošus mehānismus to 

nodrošināšanai.  

Uzstādītā uzdevuma risinājuma ietvaros tika izstrādāta intervāla temporālo datu 

transformācijas vispārēja shēma, kas parādīta 15. att.  

 

Point form
Result form 

for analytics

Convertation 

(EXPAND)

Calculation, 

temporal aggregation

(-∞,+∞) [selected period] [selected period]

Interval form

Periodicity

A lot of 

interrelated tables

Special calendar

 

15. attēls. Temporālo datu transformācijas shēma 

Paskaidrosim sniegto shēmu.  

Temporālie dati informācijas sistēmu datu bāzēs glabājas intervālu veidā (Interval 

form). Klasiskā intervāla forma sākotnēji nav ērta virknei aprēķinu, bet to sarežģītība 

daudzkārt pieaug, kad klāt nāk šādi aspekti: periodiskums, īpašais kalendārs un 

nepieciešamība aprēķinos izmantot datus no vairākām savstarpēji saistītām tabulām
5
. 

Autora ieteiktās operācijas EXPAND pielietošana intervāla veida temporālajiem 

datiem atrisina aprēķiniem “neērto” datu attēlošanas problēmu, pārvēršot intervāla 

faktu par laikrindu, kurā katra tā vērtība raksturo šī fakta eksistenci noteiktā laika 

momentā (Point form). Turpmāk dati tiek pakļauti tālākai apstrādei, kura bieži ir 

saistīta ar temporālo agregāciju. Šajā posmā var būt vēl nopietnāki aprēķini, kas 

saistīti ar temporālo konceptu attēlošanu. Gala rezultāts ir nepieciešamā datu forma 

(Result form for analytic).  

Katra etapa izejas kopas ietver dažādus laika periodus. Intervāla formas 

temporālo datu kopa (pirmais bloks 15. att.) var ietvert neierobežotu  laika periodu: (-

∞,+∞). Pārejot uz punktveida formu (otrais un trešais bloki) temporālo datu laika 

apgabals saīsinās līdz analīzei nepieciešamā perioda (selected period), kas 

ievērojami samazina aprēķiniem nepieciešamo datu apjomu un būtiski taupa 

skaitļošanas resursus, un atrisina versiju ar nenoteiktiem sākuma un beigu periodiem 

eksistences problēmu.  

                                                 
5
 Informatīvo sistēmu objekti datu bāzēs saskaņā ar relācijas teoriju sastāv no savstarpēji saistītām 

tabulām. Tādēļ rezultātu iegūšanai nepieciešams apstrādāt vairākas tabulas. 
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Apskatīsim ieteikto intervālu transformācijas metodi par punktveida formu. 

Eksistē divas relācijas:  

R1 – intervāla formas temporālās relācijas, kas apraksta kāda objektu versiju 

kopu pēc shēmas R1(A, es tt , ,C), kur },{ 21 kaaaA   –  atribūtu kopa, kas apraksta 

objektu, k – atribūtu skaits. Katrai versijai ir darbības laiks no momenta st  līdz 

momentam et  un tai ir periodiskuma pazīme C. Tās vai citas versijas aktualitātes 

momenti ir atkarīgi no īpašā kalendāra Z, kurš apraksta pazīmju pārnesi no vienām 

dienām uz citām (papildus brīvdienas vai darba dienas u.c.); 

R2 – punktveida formas temporālās relācijas, kurām ir shēma R2(A,d), kur d –  

laika moments, kurā fakts A ir aktuāls.  

Nepieciešams pārveidot R1(A, es tt , ,C) par R2(A,d), pie tam datu virknei R2 jābūt 

ierobežotai ar fiksētu laika periodu (analīzes periodu) ],[ )()()( q
e

q
s

q ttT , kur 

)(qTd . 

Transformācijas forma ir: 

),,()( CttR1R2 esTd q , (14) 

kur ),,( Ctt es  – funkcija, kas, izvērš diapazonu ],[ es tt  datu kopā d, kas atbilst 

noteiktam periodiskumam С:  

),,( Ctt es = }),(],,[|{ trueCdpttdd es , (15) 

),( Cdp  – periodiskuma predikāts, kas ir patiess ja datumam d ir pazīme C. 

Predikāts ņem vērā īpašo kalendāru Z (piemēram brīvdienu pārnese uz piektdienu un 

pirmdienu saistībā ar Latvijas nacionālajiem svētkiem 2009. gada 1. un 4. maijā); 

 ),,( CttR1 es  – konstrukcija, kas realizē operācijas EXPAND izvērsi, kas ir visu 

transformāciju centrālā operācija un nodrošina pāreju no intervāla formas uz 

punktveida. Selekcija (...))(qTd
 ierobežo analīzes apgabalu 

)(qT . Rezultējošās 

kopas kardinalitāte var sasniegt | )(||| )(qTR1 . 

Pēc izvērses operācijas izpildes, tālākās pārveidošanas operācijas (grupēšana, 

dabīgā apvienošana, projekcija) kļūst triviālas. Ieteiktās funkcijas ),,( Ctt es  

izmantošana ļauj maksimāli vienkāršot aprēķinus. Pēc izvērses operācijas veikšanas 

tālākie pārveidojumi (grupēšana, dabiskie apvienojumi, projekcija) kļūst triviāli. 

Ieteiktās funkcijas izmantošana ļauj maksimāli vienkāršot aprēķinus. Tās realizācijai 

tiek izmantots rekursijas mehānisms un SQL valodā datumu kopas }{dD  iegūšana 

ar noteiktu periodiskumu C starp laika momentiem dStart un dEnd izskatās šādi:  

WITH D (d) AS 

 ( VALUES dStart 

 UNION 

 SELECT d + 1 day as d FROM D WHERE d < dEnd ) 

SELECT d FROM D WHERE p(d,С). 
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10.9. Izmantoto metoţu un modeļu izmantošana datu noliktavu sistēmās  

Šī pētījuma ietvaros tika izstrādāta konceptuāla pieeja korporatīvo datu glabāšanai 

un analīzei LDz informācijas sistēmās, pamatojoties uz datu noliktavu tehnoloģiju, kas 

realizēta praktiski un publicēta darbos [1, 2, 8]. Šajos darbos autors risina virkni 

praktisku uzdevumu, starp kuriem ir liela apjoma datu apstrādes sistēmas izstrāde, datu 

noliktavas principu izstrāde lēmumu pieņemšanu atbalstošās sistēmās LDz, datu 

integritātes un drošības nodrošināšana u.c. Pie tam svarīga nozīme tiek atvēlēta 

temporālo datu izmantošanai datu noliktavās. Pēdējais tiek skaidrots ar to, ka galvenā 

dimensija datu noliktavās ir laiks. Ar to ir saistīti galvenie datu noliktavas 

funkcionēšanas procesi: ieguve, transformācija, ielāde (vai saīsināti ETL), datu tālāka 

apstrāde un vitrīnu izveide. Organizācija noliktavās efektīvi mijiedarbojas ar laika 

dimensiju, nosaka to drošību un integritāti, to apstrādes kvalitāti (kļūdu skaitu), datu 

noliktavas funkcionēšanas un izmaiņu ieviešanas operativitāti tajos.  

Galvenā mijiedarbības ar temporālajiem datiem problēma ir tā, ka operators vai 

izmantojamais programmatūras rīks var kļūdaini mijiedarboties ar citas laika zonas 

datiem, kas neattiecas uz apstrādājamo laika diapazonu. Tas ir izskaidrojams ar 

nepilnībām darbā ar datu temporālām dimensijām, dažos gadījumos pat pilnīgu tās 

trūkumu datu bāzēs. Pēdējais attiecas, galvenokārt uz NII (Normatīvā izziņas 

informācija) datu bāzēm. Minētā problēma pastāv visos datu noliktavas datu apstrādes 

posmos. Datu sagatavošanas tehnoloģiskais process LDz pasažieru pārvadājumu 

sistēmai shematiski ir attēlots 16. att. Dati no operatīviem avotiem tiek dekodēti un 

attīrīti, tad tie tiek ielādēti noliktavā un tiek izdalīti pa datu vitrīnām. Sadalīšana ir 

sarežģīts transformāciju process, kurā piedalās NII datu bāze, kura satur no laika 

atkarīgos datu transformācijas noteikumus. Pēc datu ielādes vitrīnās, analītiķis novērtē 

rezultātu un pieņem lēmumu par datu gatavību tālākai analīzei un atskaišu ģenerēšanai. 

Novērtējot rezultātu, analītiķis balstās uz operatīvo sistēmu agregētajiem datiem un 

avotiem no citām sistēmām. Ja rezultāts nav apmierinošs, tad daļa no tehnoloģiskā 

procesa atkārtojas un tiek papildināta ar noliktavas un vitrīnu attīrīšanu. Atkarībā no 

kļūdas avota, tehnoloģiskais process var atsākties no jebkuras vietas. Kļūdas avots var 

būt: dekodēšanas un tīrīšanas procedūra; izejas datos; NII datu bāzē; datu 

transformācijas procesos. 

Iepriekš minēto operāciju kritiskums paaugstinās pārkāpjot ierasto datu ielādes 

kārtību analītiskās sistēmās, kad aktuālais apstrādājamais periods atrodas senākā pagātnē 

nekā iepriekš apstrādātais periods. Šai sakarā autors ir identificējis vairākas problēmas: 

 datu transformācija vitrīnai pamatojas uz datiem par iepriekš apstrādātiem 

periodiem, proti, daļai tehnoloģiskā procesa jāizpildās cikliski, sākot ar 

apstrādājamo periodu līdz sistēmā esošajam pēdējam periodam; 

 vitrīnu tīrīšanas un datu transformācijas nav paredzētas datu apstrādei par 

jebkuru laika periodu un darbojas tikai tajā laika diapazonā, kurš atbilst noteiktai 

izpildes kārtībai; 

 NII (netemporālā datu bāze vai nepareizi izvēlēts laika periods) neatbilst 

apstrādājamam periodam, tādēļ apstrādes rezultāts var būt nekorekts. 
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Visā visumā informatīvi analītiskās sistēmas tehnoloģisko procesu 

funkcionēšanā ir identificētas 4 kritiskās operācijas, kuras izpildot pieaug datu 

noliktavas informācijas resursu integritātes zušanas iespēja. Tie ir: 

 daļēja datu dzēšana no noliktavas; 

 datu labošana noliktavā; 

 NII datu bāzes koriģēšana; 

 daļēja datu dzēšana vitrīnā. 

Tādējādi šīs sistēmas funkcionēšanas kvalitāte ir atkarīga no: 

 temporālās dimensijas NII; 

 vienkāršiem un ērtiem rīkiem temporālo griezumu ieguvei (tādiem, kuri 

stipri nesarežģītu datu apstrādes kodu); 

 rīkiem, noskaņošanai uz apstrādājamo periodu, lai atvieglotu procedūras 

darbību, un nejaušai datu izmaiņu novēršanai. 

Disertācijā pielietotie modeļi un metodes ļauj atrisināt norādītās problēmas, 

proti: samazināt datu noliktavas integritātes izjukšanas risku un vienkāršot datu 

transformāciju un sagatavošanu analīzei par jebkuru laika periodu, paaugstināt šo 

operāciju operativitāti un drošību: 

1. Lai atrisinātu iekļūšanas uzdevumu noteiktā laika griezumā, kas atbilst 

apstrādājamam periodam, piedāvāts izmantot lietotāja vides mainīgā uzstādīšanas 

metodi. Šis uzdevums ir pieprasīts daudzos tehnoloģiskā procesa etapos, sākot ar 

dekodēšanas etapu, beidzot ar transformāciju vitrīnās  un rezultātu pārbaudes etapu.  

2. Lai ierobežotu piekļuvi noliktavas datiem, kas pieder pie neapstrādājamo 

laika periodu, ar nolūku novērst to nejaušas izmaiņas, tiek ieteikts izmantot 

piekļuves diferencēšanas metodi pie relāciju sistēmas datiem relācijas korteža 

līmenī [4, 7, 9].  

3. Piekļuves diferencēšanas metodi pie relāciju sistēmu datiem relācijas 

korteža līmenī iesaka izmantot arī mainot datus NII.  

4. Tā kā NII datu bāze ir temporāla, tad lietotāja datu izmaiņas procesi, kuri 

atrodas noteiktā laika griezumā, būs mazāk triviāli. Ja operators speciāli nenosaka 

laika atribūtu vērtības izmainītajiem datiem, tad izmaiņu rezultātā radusies objekta 

jaunajai versijai darbības laiks būs vienāds ar lietotāja laika diapazonu, kas 

aprakstīts tā vides mainīgos.  
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10.10.  Pētījumu pielietojums interaktīvajā informatīvajā uzziľu  

pasaţieru vilcienu kustības sarakstā 

Vilcienu kustības saraksta interaktīvā sistēma SAR ir viens no galvenajiem šī 

pētījuma objektiem. Objekts ir interesants ar to, ka darbojas ar temporāliem objektiem, 

kuriem ir maksimāli daudz temporālo īpašību salīdzinot ar citām uzņēmuma informācijas 

sistēmām. Starp tām ir daudzversiju iespēja, daudzkārtēja vienas versijas stāšanās spēkā, 

periodiskums, īpašais kalendārs. Pievienosim tam lielu datu apjomu un ātrdarbības 

prasības pieprasījumiem. 

Sistēmai SAR ir Web interfeiss, kuru izmantojot visi interneta lietotāji var 

interaktīvā režīmā pieprasīt pasažieru vilcienu sarakstu jebkurai dienai un virzienam. 

Sistēma ļauj ņemt vērā saraksta operatīvās izmaiņas un plānot sarakstu ilgstoši uz 

priekšu. 

Sistēma operē ar datiem, kas pieder trim jomām: saraksts, tarifi un klasifikatori 

(NII). Lietotājus, kas mijiedarbojas ar šo sistēmu, pēc pieprasījuma rakstura iedala 3 

grupās: interneta lietotāji, saraksta ievades operatori un citu sistēmu operatori, starp 

kurām ir arī mantotās sistēmas, kas „nemāk” darboties ar temporāliem datiem. 

 Izstrādāto metožu un modeļu pielietošanas shēma pasažieru vilcienu interaktīvajā 

sarakstā mijiedarbojoties dažādu kategoriju lietotājiem ar sistēmas datiem, parādīta 

17. att. Metodes un modeļi iedalīti 4 grupās: temporālo datu attēlošanas modelis, 

temporālo datu integritāte, piekļuve temporālajiem datiem un datu fiziska organizācija. 

Izstrādāto metožu un modeļu pielietošana sistēmas SAR organizācijā ļāva:  

1. Būtiski atvieglot sistēmas izstrādi; 

2. Organizēt saraksta un tarifu datus viskompaktākā veidā, ņemot vērā visas 

iepriekš minētās temporālo datu īpatnības (modelis AOID, forma Historical-Classic, 

forma Historical-Overlapped, periodiskuma modelis un īpašais kalendārs);  

3. Pārveidot centralizētās klasifikatoru datu bāzes fragmentus par temporālajiem, 

pie tam nodrošinot temporālu pieaugošu savietojamību ar citiem iepriekš izstrādātiem 

lietojumiem (forma Rollback, forma Historical-Classic, automātiskās objektu iepriekšējo 

stāvokļu saglabāšanas metodes, lietotāja vides mainīgo nodrošināšanas metode); 

4. Nodrošināt korektu piekļuvi pie aktuālām datu versijām (loģisko noteikumu 

metode); 

5. Nodrošināt datu temporālo integritāti (temporālas integritātes nodrošināšanas 

metode Historical-Classic, automātisku objektu iepriekšējo stāvokļu saglabāšanas 

metode); 

6. Nodrošināt sarakstu, tarifu un klasifikatoru vēsturisko datu nepieejamību 

(piekļuves diferencēšanas metode relāciju sistēmām relācijas korteža līmenī);  

7. Panākt prasīto ātrdarbību, izmantojot dažādas indeksācijas metodes, tai skaitā 

arī klāsterizāciju.  

Pašreiz sistēma SAR, kas realizēta izmantojot izstrādātās metodes un modeļus, tiek 

sekmīgi izmantota uzņēmumā LDz. 
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NOSLĒGUMS 

Veikto pētījumu galvenos rezultātus var noformulēt šādi:  

1. Noformulētas galvenās temporālo datu grupas Va/s “Latvijas dzelzceļš” 

izmantotajās informācijas sistēmās, apskatīta to mijiedarbība ar risināmajiem 

uzdevumiem. Atklātas temporālo datu izmantošanas problēmas esošajās Va/s “Latvijas 

dzelzceļš” informācijas sistēmās, kuras nepieciešams atrisināt, t.sk. neprecizitātes 

temporālo objektu modeļos, datu integritātes neefektīva izmantošana, datu 

konfidencialitātes nodrošināšanas sarežģītība, temporālo datu apstrādes efektīva aparāta 

trūkums, datu, kuri nav orientēti uz to temporālo raksturu, sagatavošanas analīzei 

procesu nepilnīgums. 

2. Izstrādāta līdz galam virkne teorētisku formulējumu temporālo datu bāzu 

jomā, tai skaitā: temporālās relācijas Historical-Overlapped (relācija ar pārklājošiem 

laika periodiem) jaunas formas ieviešana; modeļu un metožu, kuras paredzēts izmantot 

apskatāmajās temporālajās sistēmās, oriģinālas klasifikācijas izveidošana; temporālā 

integritātes ierobežojumu formalizācija temporālajām formām (laika periodu 

nepārklāšanās nosacījums) u.c. 

3. Piedāvāti temporālo datu bāzu izveides principi relāciju vidē, kas izmanto 

temporālo datu modeli ar abstraktu objekta identifikatoru un temporālo loģiku. 

4. Izstrādātas oriģinālas metodes un modeļi darbam ar temporāliem objektiem 

ņemot vērā uzdevuma specifikāciju dzelzceļa transportā:  

 temporālās relācijas modelis ar pārklājošiem dzīves periodiem  

Historical-Overlapped; 

 objekta temporālais modelis, kuram piemīt periodiskums un sevišķā kalendāra 

īpašības; 

 lietotāja laika vides nodrošināšanas metode; 

 temporālā objekta aktuālās versijas noteikšanas metode, tai skaitā: loģisko 

noteikumu metode un temporālo elementu metode; 

 intervāla datu transformācijas metode; 

 temporālo datu aizsardzības metode, kas ņem vērā paaugstinātas dzelzceļa 

transporta informācijas sistēmas prasības datu integritātei, konfidencialitātei 

un pieejamībai. 

5. Ierosinātās modeļu un metožu pareizība ir pārbaudīta dažādās problēmas 

informācijas analītisko sistēmu Latvijas Dzelzceļš, galvenokārt problēmu vilcienu 

sarakstos. Iegūtie rezultāti apstiprina to modeļu derīgumu un metožu piemērojamību. 

6. Pētījumu rezultāti ļāva izstrādāt Latvijas uzņēmuma Va/s “Latvijas dzelzceļš” 

interaktīvā pasažieru vilcienu saraksta sistēmu, paaugstināt temporālo datu drošību 

pasažieru pārvadājumu pārskatu sistēmā un modernizēt centralizēto klasifikatoru un 

kodifikatoru datu bāzi. Piedāvātā sarakstu sistēmas uzturēšanas sistēma var kalpot ne 
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tikai par dzelzceļa pārvadājumu informācijas sistēmu pamatu, bet arī tikt izmantota kā 

vilcienu saraksta modelēšanas sistēmas sastāvdaļa, kura automātiski ģenerē 

rekomendācijas analītiķim par vilcienu pārnesi uz citu nedēļas dienu saņemot 

paziņojumu par jaunu brīvdienu. Tā var kalpot arī par analīzes sistēmu pasažieru 

plūsmas analīzei un prognozēšanai.  

7. Pētījumu rezultāti ir aprobēti Va/s “Latvijas dzelzceļš” uzņēmuma 

informācijas sistēmās, taču tā var tikt izmantota arī citu dzelzceļa kompāniju 

informācijas sistēmās. Vēl vairāk, daudzos gadījumos iegūtajiem rezultātiem ir 

universāls raksturs un tos var izmantot temporālajās informācijas sistēmās neatkarīgi no 

to pielietojuma.  

8. Pētījuma rezultāti tiek izmantoti Transporta un sakaru institūta studiju procesā 

kursos „Datu bāzes un bankas” (studiju programma “Dabaszinātņu bakalaurs 

datorzinātnēs”) un “Modernās datu bāzu tehnoloģijas” (studiju programma 

“Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”).  
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