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ANOTĀCIJA 
Ir izstrādāts promocijas darbs „Dzelzceļa transporta lēmumatbalsta 

sistēmu informatīvās nodrošināšanas modeļu izstrāde”, autors 
Vasilijs Demidovs. Darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing., profesors 
Jevgeņijs Kopitovs. 

Darbā sniegti autora veiktie lēmumatbalsta sistēmu pilnveidošanas 
problēmu pētījumi laika posmā no 2001. gada līdz 2005. gadam, ņemot 
vērā informācijas sistēmu attīstību Latvijas dzelzceļa transportā un 
jaunākās tehnoloģijas datu bāzu jomā. Izskatītas Latvijas dzelzceļa 
informācijas analītisko sistēmu uzbūves īpatnības un konstatētas 
problēmas, kuras radušās šo sistēmu ekspluatācijas un projektēšanas 
procesā. Veikta kravu un pasažieru pārvadājumu izmaiņu dinamikas 
salīdzinošā analīze dažādos Latvijas transporta veidos. Formulēti galvenie 
lēmumatbalsta sistēmas izveidošanas uzdevumi Latvijas dzelzceļā. 

Pētījumā piedāvāti Latvijas dzelzceļa transporta tīkla topoloģiju un 
pasažieru pārvadājumus aprakstoši modeļi. Izstrādāti datu attēlošanas un 
pārveidošanas modeļi un metodes apskatītajās informācijas analītiskajās 
sistēmās, tajā skaitā arī virtuālie varbūtiskie datu modeļi, hierarhiski saistītu 
skatījumu metode; temporālās vides metode; dzelzceļa pārvadājumu 
prognozēšanas konceptuālie modeļi. Izpētītas temporālo principu realizācijas 
īpatnības datu relācijas modeļa ietvaros un piedāvāts vairākversiju objektu 
modelis ar abstraktu identifikatoru. Apskatīta dzelzceļa informācijas 
analītiskās sistēmas uzbūves un attīstības metodoloģija, izmantojot 
mūsdienu sasniegumus datu bāzu jomā, kas pamatojas uz datu noliktavām, 
datuvēm, temporālajām datu bāzēm un datu virtuālajiem modeļiem. 

Minēti pētījumu rezultātu izmantošanas piemēri, risinot virkni 
praktisku uzdevumu, tajā skaitā, analizējot Latvijas dzelzceļa zaudējumus 
valūtas koridora apmēru dēļ, analizējot un prognozējot pasažieru plūsmas 
vietējās dzelzceļa līnijās, staciju klasifikatoru izveidošanu u.c., kā arī 
atspoguļoti informācijas analītiskās sistēmas pētījumu ieviešanas rezultāti 
Latvijas dzelzceļā. 
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1. DARBA AKTUALITĀTE 
Mūsdienu dzelzceļam ir vesela virkne specifisku īpatnību, kuras būtiski 

iespaido pieņemamo lēmumu efektivitāti. 
Kļūdas pārvadājumu procesa plānošanā rada uzņēmuma darbības 

efektivitātes un klientu apkalpošanas kvalitātes jūtamu pazemināšanos,  
kā rezultātā optimālo risinājumu meklēšana turpmākajiem funkcionēšanas 
periodiem ir diezgan sarežģīta problēma, turklāt rezultāts ievērojamā mērā 
ir atkarīgs no nepieciešamo pirmdatu, kurus sniedz dažādas informācijas 
sistēmas (Information Systems, IS), pilnīguma un ticamības. 

Pašlaik Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” (LDz) tiek 
izstrādātas un pielietotas IS, kuras atbild par tām vai citām uzņēmuma 
biznesa jomām. Šo sistēmu ģenerētie dati ļauj novērtēt darba efektivitāti un 
veikt perspektīvu plānošanu. Minēto uzdevumu risināšanai katrā sistēmā, 
atbilstoši dažāda līmeņa vadītāju vajadzībām, ir izstrādāti šauri specializēti 
lokāli programmu kompleksi. Taču daudzas programmas ir izstrādātas, 
lietojot novecojušas tehnoloģijas, to atbalstīšana ir sarežģīta un tās spēj 
strādāt tikai ar nelielu datu apjomu.  

Visa uzņēmuma darbības kompleksas plānošanas jautājuma efektīvu 
risināšanu sarežģī sekojošas problēmas:  

• izmantojamā informatīvās nodrošināšanas neviendabīgums; 
• lielais datu apjoms; 
• komplicēta vienlaicīga vienu un to pašu informācijas sistēmu datu 

izmantošana lēmumatbalsta (Decision Support Systems, DSS) 
uzdevumu veikšanai; 

• pirmdatu nepilnīgums un kļūdas tajos, kas ievērojami samazina 
izmantojamās informācijas ticamību.  

Uzskaitītie apstākļi liecina par dzelzceļa lēmumatbalsta sistēmu 
informatīvās nodrošināšanas (dataware) pilnveidošanas pētījumu aktualitāti, 
kas kalpoja par pamatu šī pētījuma veikšanai.  

2. TĒMAS IZSTRĀDĀJUMA PAKĀPE 
Informatīvā nodrošinājuma izstrādāšana transporta lēmumatbalsta 

sistēmās ir sarežģīta inženierekonomiska problēma un tās risināšanai 
pašlaik ir pievērsies plašs speciālistu loks.  

Šis uzdevums ietver sekojošus virzienus: 
• integrētas informācijas sistēmas radīšana, kas nodrošinātu glabājamo 

datu pilnīgumu un ticamību; 
• pārvadājumu procesu prognozēšanas automatizācijas sistēmas 

izstrādāšana; 
• analītiskas sistēmas izveidošana, kas nodrošinātu optimālu lēmumu 

pieņemšanu pārvadājumu procesu vadīšanā. 
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Šie trīs virzieni galarezultātā nodrošina informācijas telpas radīšanu, 
kas apvieno datus no pagātnes, tagadnes un nākotnes, kurus izmanto 
personas, kas pieņem lēmumus. 

Kā pierādīja autora veiktā analīze, transporta nozarē visvairāk pētījumu 
ir veikts otrajā virzienā – pārvadājumu prognozēšanas jomā. Prognozēšanas 
matemātisko metožu efektīva pielietošana kļuva iespējama pēc skaitļošanas 
tehnikas un automatizētās vadības sistēmas (AVS) ieviešanas transportā, 
kas ļauj saglabāt daudzveidīgus statistiskos datus. Tā kvalitatīvi jaunu 
efektu, izmantojot ESM, deva faktoru un korelācijas analīžu metodes. Līdz 
1971. gadam ievērojamus rezultātus šajā jomā bija sasnieguši zinātnieki  
B. Kozins, G. Vunderlihs, N. Ņečajevs, I. Šilē, L. Klančiks un H. Hauglics. 
Interesanti rezultāti pasažieru un kravu transporta pārvadājumu 
prognozēšanas modeļu izstrādāšanā atspoguļoti A. Andronova, T. Šmarovas, 
M. Bogomolova, J. Kozlova, P. Kozlova, A. Mišarina, A. Pugačovas, 
N. Meļentjevas, M. Malovas, O. Jakovļevas u.c. darbos. Transporta procesu 
un dzelzceļa transporta tīkla objektu modelēšanas jautājumiem veltīti 
A. Kuzņecova, P. Kozlova, O. Jevsejeva, A. Abramova, J. Tiškina, 
G. Kuprijanovas u.c. autoru darbi. Taču pēdējā desmitgadē LDz radušās 
nopietnas problēmas ar zinātniski pamatotu prognožu iegūšanu. Tas 
izskaidrojams ar apstākli, ka statistikas datu savākšanu un uzkrāšanu 
jaunajos apstākļos sarežģī Latvijas transporta sistēmas sadalīšana 
konkurējošās kompānijās ar centralizētu vadību, kas neļauj iegūt integrētus 
datus par visiem transporta veidiem. Šis apstāklis rada nepieciešamību 
meklēt jaunas pieejas un veidus minēto problēmu risināšanai.  

Pirmā un trešā virziena uzdevumu risināšanai veltīti daudzi pētījumi 
informācijas analītiskas sistēmas (Information-Analytical Systems, IAS) 
radīšanas jomā. IAS, kā dzelzceļa transporta vadības uzdevumu 
lēmumatbalsta informatīvā pamata, izveidošanas jautājumiem ir veltīti 
A. Kugrašova, E. Timohina, P. Kozlova, L. Maksimenko, F. Hiļkeviča, 
J. Jeļizarjeva, A. Rubinova, J. Griščenkova, A. Mišarina, K. Sencovas u.c. 
darbi. Taču šajos pētījumos tiek risinātas lokālas problēmas, turklāt vāji 
atspoguļoti pēdējie sasniegumi IAS radīšanas jomā, kuri izmanto jaunākās 
datu bāzu tehnoloģijas.  

Tostarp diezgan perspektīvi dzelzceļa transporta lēmumatbalsta sistēmu 
radīšanā ir rezultāti, kas iegūti turpmāk minētās jomās: 

• datu pārveidošana informācijas analītiskas sistēmā – rezultāti 
sasniegti D. Calkina, B. Fogartija, S. Šafera, M. Gonzalesa, E. Lin, 
M. Gladkova, S. Šibanova, L. Mossa, J. Griščenkova u.c. darbos; 

• datu intelektuālā analīze un lēmumatbalsta sistēmu izveidošana –  
D. Gibsona, K. Vaita, L. Kora, R. Kimbala, D. Duboisa, S. Chaudhuri, V. Ganti, 
U. Dajala, K. Parsai, G. Adomavicius, A. Tužilina, K. Burova, V. Starih, 
L. Ščaveļova, S. Korovkina, I. Ļeveņeca, I. Romanova, E. Slotera u.c. darbi; 
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• datu noliktavu attīstība un viņu datu modelēšana, kā mūsdienu 
lēmumatbalsta sistēmu pamats – V. Inmona, R. Kimbala, E. Spirli, 
L. Grīnfilda, P. Ponniani, N. Dubovas, A. Stulova, R. Džindal, A. Acharija, 
M. Rosa u.c. darbi. 

Kopumā darbu analīze apskatītajā jomā apstiprināja, ka pilnīgi gatavu 
integrētu lēmumu DSS izveidošanai Latvijas dzelzceļā nav, tāpēc 
lēmumatbalsta sistēmu attīstības metodiskā pamata tālākai pilnveidošanai 
Latvijas dzelzceļā nepieciešams veikt pētījumu kompleksu, kas būtu 
vērsts uz vienota dzelzceļa sistēmas informatīvā nodrošinājuma struktūras 
un funkcionēšanas procesu pilnveidošanu, izmantojot sasniegumus 
mūsdienu datu bāzu tehnoloģiju jomā, kuri līdz šim tāda veida sistēmās 
nav pielietoti.  

3. DARBA MĒRĶIS UN UZDEVUMI  

Doktora darba mērķis ir lēmumatbalsta sistēmu efektivitātes 
paaugstināšana dzelzceļā, pilnveidojot informācijas nodrošināšanas sistēmas 
struktūru un funkcionēšanas procesus.  

Atbilstoši izvirzītajam mērķim autors risina šādus pamatuzdevumus: 
1. Dzelzceļā pastāvošo informācijas sistēmu izpēte, to izmantošanas 
īpatnību lēmumatbalsta sistēmās analīze un risināmo problēmu 
noskaidrošana. 

2. Dzelzceļa pārvadājumu sistēmu aprakstošu objektu un procesu modeļu 
izstrādāšana lēmumatbalsta sistēmās.  

3. Datu atspoguļošanas un pārveidošanas dzelzceļa informācijas 
analītiskajā sistēmā modeļu un metožu izstrādāšana.  

4. Informācijas sistēmu uzbūves un attīstības metodoloģijas izstrādāšana 
dzelzceļa transportā, ņemot vērā tā specifiskās īpatnības. 

5. Praktisku uzdevumu risināšana glabājamo datu efektīvas izmantošanas 
nodrošināšanai, veicot dzelzceļa pārvadājumu sistēmas kompleksu 
izpēti un izstrādājot vadības lēmumus tā turpmākās funkcionēšanas 
etapiem.  

4. PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA UN METODES  

Disertācijas pētījumi balstās uz: 
1. akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” izsniegto statistikas atskaišu 

par dzelzceļa pārvadātāju darbību apstrādes rezultātiem; 
2. statistikas datiem, kurus autors ieguvis, apstrādājot transakcijas 

datus par dzelzceļa transportā pārvadātajiem pasažieriem;  
3. dzelzceļa transporta procesu modelēšanas rezultātiem; 
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4. Transporta un sakaru institūtā un LDz veikto zinātnisko pētījumu 
rezultātiem, kuros autors pats personīgi ir piedalījies; 

5. autora pieredzi, kuru tas ir guvis, piedaloties starptautiskos projektos 
kā informācijas tehnoloģiju eksperts datu bāzu un Web jomā; 

6. ekspertīžu rezultātiem, ko autors veicis par Austrijas, Čehijas, 
Polijas, Slovākijas un Vācijas dzelzceļa transporta informācijas 
sistēmām; 

7. zinātnisko konferenču materiāliem, kurās autors pats ir piedalījies; 
8. disertācijā apskatītajām problēmām veltīto tehnisko dokumentāciju, 

zinātniski tehnisko literatūru un periodiskajiem izdevumiem. 
Darbā izmantotas pētnieciskās metodes – sistēmas analīzes matemātiskās 

metodes, lēmuma pieņemšanas teorijas, regresīvās analīzes un kopu teorijas 
metodes. 

5. DARBA ZINĀTNISKĀ NOVITĀTE 

Darbā sniegta jauna pieeja DSS izveidošanai dzelzceļa transportā, 
izmantojot mūsdienu datu bāzu tehnoloģijas.  

Veiktajos pētījumos tika iegūti sekojoši galvenie rezultāti: 
1. Izstrādāti oriģināli objektu un procesu apraksta modeļi specifisku 

uzdevumu risināšanai dzelzceļa transportā, kuri radušies lēmuma 
pieņemšanas procesā. 

2. Piedāvāti oriģināli modeļi un metodes datu attēlošanai un pārveidošanai 
apskatāmajās informācijas analītiskajās sistēmās.  

3. Piedāvāta un aprobēta hierarhiski saistītu skatījumu metode, kas ļauj 
iegūt universālu datu pārveidošanas procesu vadības mehānismu un 
nodrošina augstu uz datu apstrādes rezultātu pamata iegūtas 
informācijas ticamības līmeni. 

4. Piedāvāta virtuālo modeļu izveidošanas metode, kuras pielietošana 
kopā ar precīzu sistēmas formalizēšanu ļauj paaugstināt sistēmas 
pieejamības līmeni, saīsināt laiku, kas nepieciešams datu analīzes 
veikšanai un jaunu pārskatu izstrādāšanai, kā arī nodrošināt iegūstamo 
rezultātu garantētu ticamību.  

5. Izstrādāts konceptuāls aktīvās prognozēšanas sistēmas modelis 
dzelzceļā. 

6. Izmantojot mūsdienu sasniegumus datu bāzu jomā, izstrādāta 
informācijas analītisko sistēmu uzbūves un attīstības metodoloģija 
dzelzceļā, kas pamatojas uz datu noliktavām (Data Warehouse, 
DW), datuvēs (Data Mart, DM), temporālo datu bāzēm (Temporal 
Database, TDB) un virtuālo modeļu principiem.  
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6. DARBA PRAKTISKĀ VĒRTĪBA UN REALIZĀCIJA 
Veiktie pētījumi ļāva pilnveidot Latvijas dzelzceļā jau pastāvošās 

analītiskās un transakcijas informācijas sistēmas un paātrināt jaunu sistēmu 
izstrādāšanu datu bāzu IBM DB2 UDB vadības relācijas sistēmas vidē.  

Autora piedāvātie modeļi un metodes ieviesti virknē projektu, 
izstrādājot sekojošas informācijas sistēmas:  

1. Apvienotā pasažieru pārvadājumu finanšu-statistiskā sistēma «APFIS»;  
2. Interaktīva vilcienu kustības saraksta sistēma «SAR» 

(http://www.ldz.lv/sarakstsi.htm); 
3. Informācijas Analītiskā Sistēma, kas ir apakšsistēma kravu 

pārvadājumu informācijas sistēmai «KRAIS-2»; 
Pētījumu rezultātus autors ir izmantojis, strādājot ekspertu grupās un 

komisijās par sekojošajiem jautājumiem:  
1. Latvijas dzelzceļa informācijas resursu klasifikācijas un aizsardzības 

projekta izstrādāšana; 
2. Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSJD) atgādņu О+Р 940 [22] 

un О+Р-905/4 izstrādāšana [23]; 
3. Sekojošu koncepciju izveidošana: 

- Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš Informācijas sistēmas 
attīstības koncepcija [24]; 

- Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Pasažieru 
pārvadājumu informācijas sistēmas PASS koncepcija [25]; 

- Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Kravu pārvadājumu 
informācijas sistēma KRAIS: Sistēmas attīstības koncepcija 
2003.-2007. g. 

Pētījumu rezultāti tiek izmantoti Transporta un sakaru institūta mācību 
procesā un ir iekļauti specialitātes “Datorzinātnes” maģistru sagatavošanas 
programmas kursa “Datu bāzu modernās tehnoloģijas” nodaļās. 

7. DARBA PRAKTISKĀ APROBĀCIJA 
Par galvenajiem pētījumu rezultātiem tika nolasīti ziņojumi  

15 zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konferencēs Beļģijā, Latvijā, 
Lietuvā un Krievijā, tajā skaitā:  

1. VI. starptautiskā konference TransBaltica 2001. Rīga, Latvija, 
2001. gada 7.-8. jūnijs. 

2. Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference "Research and 
Technology – Step into the Future". Transporta un sakaru institūts, 
Rīga, Latvija, 2002. gada 15.-17. maijs. 
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3. VII. starptautiskā konference TransBaltica 2002. Rīga, Latvija, 
2002. gada 12.-14. jūnijs. 

4. Rīgas Tehniskās universitātes 43. starptautiskā zinātniskā 
konference. Rīga, Latvija, 2002. gada 10.-14. oktobris. 

5. Starptautiskā konference “Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication RelStat '02”. Rīga, Latvija, 2002. gada  
17.-18. oktobris. 

6. Starptautiskā zinātniski tehniskā konference. MSTUCA, Maskava, 
Krievija, 2003. gada 17.-18. aprīlis. 

7. Starptautiskā konference “Modelling and Simulation of Business 
Systems MOSIBUS 2003”. Viļņa, Lietuva, 2003. gada  
13.-14. maijs. 

8. VI. starptautiskā konference “Computing Anticipatory Systems 
CASYS '03”. Ļježa, Beļģija, 2003. gada 11.-16. augusts. 

9. Starptautiskā konference “Harbour, Maritime & Multimodal 
Logistics Modelling and Simulation HMS 2003”. Rīga, Latvija, 
2003. gada 18.-20. septembris. 

10. Starptautiskā konference “Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication RelStat '03”. Rīga, Latvija, 2003. gada  
16.-17. oktobris. 

11. VI. starptautiskā Baltijas konference “Datu bāzes un informācijas 
sistēmas DB&IS 2004”. Rīga, Latvija, 2004. gada 6.-9. jūnijs. 

12. Starptautiskā konference “Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication RelStat '04”. Rīga. Latvija, 2004. gada  
14.-15. oktobris. 

13. VII. starptautiskā konference “Computing Anticipatory Systems 
CASYS '05”. Ļježa, Beļģija, 2005. gada 08.-13. augusts. 

14. Starptautiskā konference “Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication RelStat '05”. Rīga. Latvija, 2005. gada 13.-
14. oktobris. 

15. II. starptautiskā zinātniski tehniskā konference “Augstā 
tehnoloģijas pētīšāna, pilnveidošana un pielietošana” HTFI '06. 
Sanktpēterburga, Krievija, 2006. gada 07.-09. februāris. 

Autora darbi DSS pilnveidošanas jomā ir apbalvoti ar: 
1. The Best Paper Award for the Symposium Social and Economic 

Systems, Model, Simulation, Agents, Decision Support to the 
contribution “Principles of Creating Data Warehouses in Decision 

 12



Support Systems of Railway Transport”. VI starptautiskā 
konference “Computing Anticipatory Systems CASYS '03”. Ļježa, 
Beļģija, 2003. gadā. 

2. Latvijas Zinātņu akadēmijas, VAS „Latvijas Gaisa Satiksme” un 
Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un 
kultūrai” Kārļa Irbīša doktoranda stipendija par darbu 
“Lēmumatbalsta sistēmu pilnveidošana” 2003. gadā. 

8. PUBLIKĀCIJAS  

Par pētījumu rezultātiem publicēti zinātniskie darbi [1-21], tajā skaitā,  
11 zinātniski raksti un 10 zinātnisku referātu tēzes. Tajos apskatīti informācijas 
analītisku sistēmu izveidošanas jautājumi un informācijas nodrošināšanas 
problēmas optimālu vadības lēmumu prognozēšanas un meklēšanas uzdevumu 
risināšanā transporta uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbos 
sevišķa uzmanība veltīta lielu pagaidu rakstura datu apjomu apstrādes 
metodēm un virtuālu prognozēšanas modeļu izstrādāšanai. 

Bez tam ar autora piedalīšanos ir izdoti divi Dzelzceļu sadarbības 
organizācijas [22, 23] normatīvie dokumenti un divas Latvijas dzelzceļa 
informācijās sistēmas attīstības koncepcijas [24, 25]. 

9. DARBA STRUKTŪRA 

Disertācija sastāv no četrām daļām. Bibliogrāfijā ietverti 115 
informācijas avoti. Pētījuma koncepcijas vieglākai uztverei darbs ilustrēts 
ar 59 zīmējumiem, 42 formulu, 12 sarakstiem un 1 tabulu. Disertācija 
aptver 147 lapas. 

Pirmajā nodaļā atspoguļoti Latvijas dzelzceļa informācijas analītisko 
sistēmu ekspluatācijas un projektēšanas procesā radušos problēmu izpētes 
rezultāti. Autors ir veicis priekšmeta analīzi, iepazinies ar publikācijām par 
IAS izveidošanu un ieviešanu Latvijas un citu valstu transportā un izpētījis 
gūto pieredzi, kā arī akcentējis nepieciešamību veikt pētījumus IAS 
pilnveidošanai Latvijas dzelzceļā. Veikta kravu un pasažieru pārvadājumu 
salīdzinošā analīze dažādos transporta veidos. Formulēti lēmumatbalsta 
sistēmas radīšanas galvenie uzdevumi Latvijas dzelzceļā, kuri sevī ietver: 
tādas integrētas informācijas sistēmas izstrādāšanu, kas nodrošinātu 
analizējamo datu pilnīgumu un ticamību; pārvadājumu procesu prognozēšanas 
sistēmas izstrādāšanu; pārvadājumu procesu vadības optimālu risinājumu 
izstrādāšanu nodrošinošas analītiskās sistēmas izveidošanu. Analizēti šajos 
virzienos veiktie pētījumi dažādos transporta veidos. 
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Otrajā nodaļā sniegts Latvijas dzelzceļa transporta tīkla topoloģijas un 
pasažieru pārvadājumu procesa modeļu matemātiskais apraksts. Veikta aktīvās 
prognozēšanas uzdevuma formalizēšana, ņemot vērā nejaušības faktorus un 
vadības risinājumu optimizācijas uzdevumus. Piedāvāts aktīvās prognozēšanas 
sistēmas konceptuālais modelis (Conceptual Model of Active Prediction 
System), kurā izmantots liels skaits alternatīvu virtuālu datu modeļu (Virtual 
Data Models). Parādīts piedāvāto modeļu praktiskais pielietojums valūtas 
kursa koridora apmēra radīto LDz relatīvo zaudējumu analīzē. 

Trešajā nodaļā aprakstītas lēmumatbalsta sistēmu radīšanas problēmas. 
Veikta transporta informācijas analītisko sistēmu datu ticamību iespaidojošo 
faktoru analīze. Datu ticamības nodrošināšanai piedāvāta hierarhiski saistītu 
skatījumu metode, kura pamatojas uz informācijas pieprasījumu 
dekompozīciju. Apskatīti datu verifikācijas un veiktspējas vadības jautājumi. 
Piedāvāts konceptuāls, uz datu virtuālajiem modeļiem balstīts datu pārveides 
procesa modelis. Izpētītas pagaidu principu realizācijas īpatnības relācijas 
modeļa ietvaros un piedāvāts vairākversiju objektu modelis ar abstraktu 
identifikatoru. Izstrādāti apkārtējās vides temporālā mainīgā izmantošanas 
principi analītiķu darba ar pagaidu datiem vienkāršošanai un caurskatāmas 
piekļuves pagaidu laika griezumam datu noliktavā nodrošināšanai.  

Ceturtajā nodaļā aprakstīts piedāvāto metožu un pieeju praktiskais 
pielietojums Latvijas ceļu informācijas sistēmās, piemēram, Apvienotā 
pasažieru pārvadājumu finanšu-statistiskā sistēma «APFIS». Parādīta datu 
virtuālo modeļu un datu transformēšanas matemātiskā modeļa realizācija  
ar strukturētas vaicājumvalodas (Structured Query Language, SQL) 
līdzekļiem. Aprakstīts sistēmas «APFIS» vispārējs modelis. Ar normatīvās 
uzziņu informācijas sistēmas (Referenced Data System, RDS)  
un interaktīvās vilcienu kustības saraksta sistēmas «SAR» piemēriem 
ilustrēta temporālo modeļu un temporālās virsbūves realizācija darbam  
ar vēsturiskiem datiem. 

10. PĒTĪJUMA GALVENO REZULTĀTU APRAKSTS 

10.1. Galvenās tēzes 
Pasažieru pārvadājumu vadības procesa pilnveidošanai Latvijas 

dzelzceļa tīkla ietvaros un optimālu vadības iedarbību izstrādāšanai 
nepieciešams izveidot integrētu informatīvās nodrošināšanas sistēmu,  
uz kuras bāzes tiek būvēta lēmumatbalsta sistēma. Veikto pētījumu 
rezultātā izstrādāts 1. attēlā sniegtais lēmumatbalsta sistēmas informatīvās 
nodrošināšanas pamatā esošo modeļu komplekss. Atkarībā no risināmo 
uzdevumu klases šos modeļus var sadalīt trīs līmeņos: 
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- Ārējais līmenis – dzelzceļa transporta tīkla topoloģijas modeļi 
(10.3.1.p.), noteikumu un ierobežojumu modelis (10.3.2.p.), 
pasažieru pārvadājumu procesa modelis (10.3.3.p.). 

- Datu skatījuma konceptuālais līmenis – temporālie un virtuālie 
modeļi (10.7.p. un 10.8.p.). 

- Funkcionālais līmenis – vadības lēmumu prognozēšanas  
un optimizācijas modeļi dzelzceļa transportā (10.4.p. un 10.5.p.). 

Šo modeļu apraksts un to praktiskā pielietojuma piemēri tiks apskatīti 
turpmāk. 

10.2. Latvijas dzelzceļa transporta tīkla modeļi 
Dzelzceļš ir sarežģīta sistēma ar tajā notiekošo procesu un notikumu 

kopumu, un lēmumatbalsta sistēmas izveidošana tam nav vienkāršs 
uzdevums. LDz ir sarežģīta dzelzceļa tīkla shēma, kas sastāv no daudziem 
alternatīviem brauciena ceļiem starp divām stacijām. Pasažieru plūsmas 
analīzei LDz atbilstoši statistiska pārskata CO-25 [7] prasībām ir izstrādāts 
modelis, kurā dzelzceļš sadalīts līnijās (skat. 2. attēlā). Kā redzams attēlā, 
dažas līnijas daļēji pārklāj viena otru. 

 
2. att. Līniju modelis СО-25 
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Padziļinātai analīzei katra līnija tiek sadalīta iecirkņos (skat. 3. attēlā), 
bet tie savukārt sastāv no staciju kopas [7]. Dalīšana iecirkņos notiek  
pēc sekojošiem noteikumiem: 

- katrs iecirknis pieder tikai vienai līnijai; 
- vienas līnijas iecirkņi nekrustojas; 
- diviem blakus iecirkņiem piederošiem vienai līnijai ir viena kopēja 

stacija; 
- apvienojot visus vienas līnijas iecirkņus, iegūst pašu līniju. 
Šie līniju un iecirkņu modeļi nav pastāvīgi un ar laiku tie mainās. 

Dažus blakus esošus iecirkņus var apvienot vienā iecirknī vai arī vienu 
iecirkni var sadalīt vairākos. Var izveidoties pilnīgi jauni līniju un iecirkņu 
modeļi. Pieļaujama vienlaicīga vairāku modeļu pastāvēšana. Piemēram, 
vienlaicīgi ar modeli CO-25 eksistē modelis, kuru autors ir izstrādājis, 
pamatojoties uz iecirkņu piederību pašvaldību teritorijām - tā dēvētais 
Latvijas dzelzceļa reģionālais modelis (skat. 4. attēlā). Šis modelis atspoguļo 
Latvijas administratīvo dalījumu rajonos un ļauj izpētīt iedzīvotāju 
pieprasījumu pēc pasažieru pārvadājumiem atkarībā no reģiona sociāli 
ekonomiskās attīstības rādītājiem. 

 
3. att. Iecirkņu modelis СО-25 

Tādējādi sistēmai jāatbalsta vairāki dzelzceļa tīkla modeļi un jāļauj 
operatīvi transformēt jau esošos un radīt jaunus modeļus. 
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Aprēķinot pasažieru plūsmas, nepieciešams noteikt precīzu katra 
brauciena maršrutu un uzlikt to uz atbilstošajām līnijām un iecirkņiem. 
Taču no dažādām sistēmām saņemtajos pirmdatos informācija mēdz  
būt nepietiekama, kā arī dažreiz šī informācija nav ticama. Rezultātā 
sastādāmajos pārskatos iespējama kļūdu rašanās. Uzdevumu sarežģī  
vēl viens apstāklis – modelī CO-25 līnijas un iecirkņi nosedz cits citu, 
tādējādi pieļaujot virkni nenoteiktību, kuras sistēmai jāapstrādā. 

Tādu nenoteiktību novēršanai sistēmā jāapraksta virkne noteikumu un 
ierobežojumu, kuri tiek ņemti vērā aprēķinos. Tā kā šie noteikumi un 
ierobežojumi ir nepastāvīgi, tie jāatdala no dzelzceļa tīkla modeļiem, un no 
pārskata matemātiskā modeļa, un jāinterpretē kā sistēmu vadošas iedarbības [5]. 

 
4. att. LDz transporta tīkla topoloģijas reģionālais modelis 

Tādējādi pasažieru pārvadājumu lēmumatbalsta sistēmas izstrādāšanai 
un ģenerējamo pārskatu garantētas ticamības nodrošināšanai nepieciešams 
formalizēt sekojošu objektu un procesu modeļus: 

- dzelzceļa tīkla topoloģijas modeļus; 
- noteikumu un ierobežojumu modeli; 
- pasažieru pārvadājumu procesa modeli; 
- pārskatu sastādīšanas modeli; 
- modeļus rādītāju prognozēšanai; 
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- pārvaldes lēmumu optimizācijas modeli. 



10.3. Latvijas dzelzceļa objektu un procesu modeļu formalizēšana 

10.3.1. Dzelzceļa transporta tīkla topoloģijas modeļa matemātiskais 
apraksts 

Uzdevuma nostādnes formalizēšanai un modeļu aprakstam ieviesīsim 
dzelzceļa objektus un pašu sistēmu raksturojošu kopu grupu: 

•  – visu Latvijas dzelzceļa staciju kopa, kur k – kopas S 
jauda; 

{ ksssS ...,,, 21= }

}•  – staciju pāru kopa, kuru starpā iespējams brauciens, 

kur 

{ epppP ...,,, 21=

{ } { }{ }jikjiSssssp jiji ≠∈∈=∀ ;...,,2,1,;,, un e – kopas P jauda; 

•  – līniju kopa, kur q – kopas L jauda un { qlllL ...,,, 21= }
{ }{ } { } { }{ }diSsdsdsdsl l

i
llllll ≤∈∈=∀ λλλλ ;...,,2,1;,...,,,,, )()()()(

2
)(

2
)(

1
)(

1 , 

kur  – attālums no līnijas sākuma līdz stacijai ; )(l
id is

• { }{ }qmmiLllllR im
l ≤≤∈∈= 2;...,,2,1;...,,, 21  – visu pieļaujamo 

braukšanas maršrutu kopums starp divām līnijām, kur m – kopas lR  jauda; 
ja m = 2, tad līnijas atrodas blakus; 

•  – iecirkņu kopa, kur z – kopas U jauda un { zuuuU ...,,, 21= }
{ }jiSssssu u

j
u

i
u

j
u

i ≠∈=∀ ;,, )()()()( , kas nozīmē, ka abām iecirkņa stacijām 

jāpieder pie vienas līnijas  un ; lss u
j

u
i ∈)()( , Ll∈

•  – vadības ietekmju (dzelzceļa procesu aprēķinos 
līniju un iecirkņu modeļiem uzlikto noteikumu un ierobežojumu kopa), 
kur 

{ δcccC ...,,, 21= }

δ  – kopas C jauda; 

• { }lelll pppP ...,,, 21=   – staciju pāru kopa ar papildu atribūtiem, kuru 
starpā iespējams veikt braucienu, piesaistot šīs stacijas līnijām, kur  
e – kopas Pl jauda, un  – attālums starp stacijām  un , un ijd is js

{ } { }{ }qhgLlljikjiSssdllssp hgjiijhgji
l ...,,2,1,;,;;...,,2,1,;,,,,, ∈∈≠∈∈=∀ . 
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10.3.2. Noteikumu un ierobežojumu matemātiskais apraksts 

Iepriekš ieviestās pamatkopas matemātiski pilnībā definē transporta 
tīkla jēdzienus un kalpo par pamatu noteikumu un ierobežojumu aprakstam, 
kā tas tiek parādīts turpmāk: 
1. noteikums: ja tiek izpildīts sekojošais nosacījums ∅=∩ ji lr ,  
tad maršruts ri un līnija lj nekrustojas; 
2. noteikums: ja tiek izpildīts sekojošais nosacījums jji llr =∩ , tad līnija 
lj pilnībā iekļauta maršrutā ri; 
3. noteikums: ja tiek izpildīts sekojošais nosacījums iji rlr =∩ ,  
tad maršruts ri nonāk vienas no līnijām lj ietvaros; 
4. noteikums:  ja )()()( ijijjiji rlrllrlr ≠∩∧≠∩∧∅≠∩ , tad līnija lj 
daļēji iekļauta maršrutā ri; 
5. noteikums:  ja gji sll =∩ , kur Ssg ∈ , tad līnijas li un lj krustojas; 

6. noteikums:  ja { }jisssll ji ≠≥=∩ ;2...,,, 21 ϕϕ , tad līnijas li un lj 

daļēji pārklāj viena otru, kur ϕ  – šo maršrutu kopējo staciju skaits; 

7. noteikums: ja gji suu =∩ , kur Ssg ∈ , tad iecirkņi ui un uj ir blakus 
iecirkņi. 

Tādējādi mums ir noteikumu un ierobežojumu kopa, ar kuras 
palīdzību var efektīvi iegūt vajadzīgo informāciju. To var izmantot  
par pamatu datu pārveidošanas procesa aprakstam datu noliktavā,  
kā arī datuvju veidošanai un efektīvai datu iegūšanai konkrētiem lēmuma 
pieņemšanas uzdevumiem [7].  

10.3.3. Pasažieru pārvadājumu procesa matemātiskais apraksts 
LDz pasažieru pārvadājumu procesa modeļa izveidošanai nepieciešams 

aprakstīt pasažieru pārvadājumu skaitliskos rādītājus par noteiktu laika 
periodu. Sākumā noteiksim sekojošas kopas: 
•  – brauciena izmaksas dzelzceļa transportā, kur { ωbbbB ...,,, 21= } ω  – 

kopas B jauda un { }ωυξπ ,1,,, ==∀ idb iiii , kur iπ  – brauciena 

izmaksas attālumam  ar tipa vilcienu id iξ  un veida biļeti iυ ; 
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•  – biļešu veidu kopa (bērnu biļete vienai reizei, 
pieaugušo biļete vienai reizei, bērnu biļetes abonements, pieaugušo biļetes 
abonements utt.), kur 

{ ϑυυυ ...,,, 21=V }

ϑ  – kopas V jauda. 
Izmantojot ieviestās kopas, vienas transakcijas – reģistrēta biļetes 

pārdošana vienam pasažierim vai pasažieru grupai fakta pilns apraksts tiek 
parādīts ar sekojoša veida vektoru: 

{ }iiiiiii
p
i

n
i

o
ii tdsssr ,,,,,,,,, ςτυξπ= , (1) 

kur  – izbraukšanas stacija;  – gala stacija;  – 
pārsēšanās stacija; 

Sso
i ∈ Ssn

i ∈ Ss p
i ∈

iπ  – brauciena izmaksas;  – brauciena attālums; id iξ  – 
vilciena tips; iυ  – biļetes veids; iτ  – brauciena tips (turp 1=iτ , turp un 
atpakaļ 2=iτ ); iς  – pasažieru skaits vienas transakcijas ietvaros pārdotajā 
grupas biļetē;  – brauciena datums un laiks (atiešanas laiks).  it

Nekonsekvence maršruta noteikšanā tiek formulēta sekojoši:  
ja 6. noteikums ir patiess, tad pastāv divi brauciena maršruti no vienas 
līnijas uz otru, un tādējādi arī divi attālumi starp stacijām 

, kur 

– maršruts ar iebraukšanu, piemēram, Rīgā, bet – bez iebraukšanas. 
Apskatītajā gadījumā vektorā fiksētais brauciena attālums tiek noteikts šādi: 
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kur ),,,( iiiidf ςυξπ  – zināma funkcija, kura nosaka brauciena attālumu 
atkarībā no uzdotajām izmaksām un ņemot vērā atribūtus iξ , iυ  un iς .  

Šajā gadījumā pārsēšanās stacija tāpat tiek noteikta pēc sekojoša 
likuma: 
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Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, vektoru varam pārveidot vektorā : ir
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Transakcijas vektoru var pierakstīt šādā veidā: 
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Atkarībā no iυ , iτ  un iς  vērtībām katrs vektors, kas raksturo vienu 
transakciju, dalās vairākos vektoros, kas raksturo atsevišķus braucienus  
šīs transakcijas ietvaros pēc sekojoša noteikuma: 
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kur ),,( iiicountf ςτυ  – braucienu skaitu aprēķināšanas funkcija. 
Tā kā kopa  apraksta atsevišķus braucienus i transakcijas ietvaros, 

tad atsevišķu 
iΨ

υ  veida braucienu skaitu ar ξ  tipa vilcienu starp stacijām  

un  apskatāmā modeļa ietvaros laika posmā 

os
ns [ ]21,TTT =  var attēlot 

sekojošā veidā: 
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kur m – transakciju skaits laika periodā T; 
)(⋅Θi  – sekojoša veida indikatora funkcija:  
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Jāatzīmē, ka kopas  elementos vektora  atribūti iΨ )2(
ir iπ , iτ  un iς  

neeksistē, jo tie apraksta veselus vektorus, bet nevis atsevišķu braucienu 
īpašības, kuros tagad vektors ir sadalīts. 

Tādējādi rādītājs  dod iespēju pilnībā aprakstīt un izpētīt 

pasažieru pārvadājumu procesu Latvijas dzelzceļā. Ar tā palīdzību var 
noteikt jebkurus pārvadājumu procesu raksturojošus skaitliskos rādītājus 
par jebkuru laika posmu. Pati izteiksme (7) pilnībā apmierina standarta 

T
ss noQ ,,

,
υξ

 22



statistiskā pārskata FD-2 prasības. Apskatīsim statistisko pārskatu 
matemātiskā apraksta piemērus. 
1. piemērs. No stacijas ar os ξ tipa vilcienu laika periodā [ ]21,TTT =  
izbraukušo pasažieru skaits tiek aprēķināts pēc šādas izteiksmes: 
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2. piemērs. Stacijā  ar ns ξ  tipa vilcienu laika periodā [ ]21,TT  iebraukušo 
pasažieru skaits tiek aprēķināts pēc šādas izteiksmes: 
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Analoģiskā veidā tiek aprakstīti rādītāji, kuri tiek izmantoti LDz 
pastāvošajos statistiskajos un finanšu pārskatos.  

Izstrādātie modeļi ļauj aprakstīt pasažieru pārvadājumu procesus 
dzelzceļa transportā, tie ļauj vadīt un optimizēt procesus, prognozēt 
notikumus un rādītājus, kā arī pieņemt lēmumus.  

10.4. Prognozēšanas sistēmas konceptuālā modeļa izstrāde 
Prognozēšanai ir liela loma transporta plūsmas vadīšanas un plānošanas 

uzdevumos, kas ir galvenais DSS objekts. Prognozēšana dzelzceļā, būdama 
pietiekami sarežģīta sistēma, pamatojas uz ilgā laika periodā iegūtu 
pieredzi, izmantojot ļoti lielu apjomu uzkrāto vēsturisko datu. Risinot 
prognozēšanas uzdevumu, parasti tiek ieviests standarta pieņēmums:  
ja sistēma pagātnē uz līdzīgu notikumu ir reaģējusi kādā zināmā veidā,  
tad ar lielu varbūtības iespēju var pieļaut, ka tā arī nākotnē reaģēs tādā pašā 
veidā. Mēs apskatīsim divus iespējamos sistēmas stāvokļa modeļus,  
kuri izmanto attiecīgi formālu un saturisku pieeju. 

Pieņemsim, ka lielās sistēmas stāvokli laika posmā t raksturo vektors 
( ) ( ) ( ) ( ){ }tytytytY m...,,, 21= , kur ( )ty j  – rādītāja j vērtība laika 

momentā t, mj ,1= . 
Lai atrisinātu sistēmas prognozēšanas uzdevumu nākošajam periodam, 

izmantosim informāciju par tās izmaiņām pagātnē. Pieņemsim, ka ir zināma 
sistēmas priekšvēsture, kura tiek uzdota ar pagātnes momentos  nttt ...,,, 21
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izmērītu vektora ( )tY  vērtību kopumu, t.i., doti vektori 
. Uzskatīsim, ka  ir sistēmas novērošanas sākuma 

moments, bet  – kārtējais laika moments.  

( ) ( ) ( )ntYtYtY ...,,, 21 1t

nt
Vienkāršākajā gadījumā prognozēšanas nolūkā izmantosim vektora 
 formālās ekstrapolācijas metodi nākošajam laika momentam ,  

kur . Saskaņā ar šo metodi sistēmas 

( )tY et

ne tt > ( )etY *  stāvokļa prognoze tiek 
definēta kā  

 ( ) ( )[ ] ,,1,* nitYFtY ie ==  (11) 

kur F ir zināms funkcionāls, kas pēc būtības ir sistēmas modelis.  
5. attēlā parādītais prognozēšanas sistēmas konceptuālais modelis 

apraksta prognozēšanas procesu uz formālās pieejas bāzes. 

 

5. att. Pasīvās prognozēšanas sistēmas konceptuālais modelis  

Efektīvākus rezultātus vadīšanai var iegūt, izmantojot aktīvās 
prognozēšanas metodi, kurā tiek ņemtas vērā iespējamās vadības iedarbības 
uz sistēmu ( )etC  prognozēšanas periodā no momenta  līdz momentam 

. Šajā gadījumā sistēmas stāvokļa prognozēšanas modeli var pierakstīt 
šādi: 

nt

et

 ( ) ( ) ( )[ ]eie tCnitYFtY ;,1,1
* == , (12) 
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kur F1 ir zināms funkcionālis, ( ) ( ) ( ) ( ){ }eqeee tctctctC ...,,, 21=  – vektors, 

kurš uzdod vadības iedarbību ( )ei tc  sistēmai laika posmā no momenta  
līdz momentam . 

nt

et

10.5. Vadības lēmumu optimizācijas modeļa izstrāde dzelzceļa 
transportā  

Optimālo vadības lēmumu meklēšanas uzdevumu nākošajam laika 
periodam ar aktīvu prognozēšanu var definēt sekojošā veidā.  

No iespējamo vadības iedarbības variantu kopas uz sistēmu CΣ laika 
posmā no momenta nt  līdz momentam  jāizvēlas tāds vadības variants 

, kurā zināms sistēmas E[Y(t)] efektivitātes integrālais rādītājs 
sasniedz savu ekstremālo vērtību, t.i. 

et
( ) Σ∈CtC eopt

 ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ } extr
CtC

eoptie
eopt

tCnitYFEtYE
Σ∈

→==
)(

1
* ;,1, , (13) 

kur E ir zināms funkcionāls, kurš raksturo sistēmas funkcionēšanas 
efektivitāti; extr – minimums vai maksimums.  

Kā jau tika minēts, ekstrapolācija  laikā parāda, kā risināsies 
notikumi, ja visas pagātnes tendences saglabāsies nākotnē. Taču,  
ja mainīsies zināms (vērā ņemtais) vai nezināms (vērā neņemtais) faktors 
vai faktoru grupa, tad sistēma uzvedīsies citādi. Pats faktors pašlaik var būt 
mums nezināms, taču mēs varam paredzēt viņa ietekmes rezultātus  
uz novērojamajiem rādītājiem. Piemēram, mēs varam nezināt iemeslus, 
kuru dēļ mainās dolāra kurss attiecībā pret nacionālo valūtu, taču mēs 
varam modelēt kritiskās situācijas un paskatīties, kā modelis uzvedīsies,  
jo šā sekundārā faktora sekas mēs varam noteikt ar zināmu varbūtības 
pakāpi. Tādā veidā rodas noteikta prognozes bifurkācija (bifurcations), 
kas raksturīga prognozējošām (anticipatory, incursive) sistēmām.  

( )tY

Šajā nolūkā modelī (12) ievadīsim gaidāmās vides iedarbības  
uz sistēmu raksturojošu nejaušu faktoru vektoru. Rezultātā iegūsim 
sekojoša veida prognozēšanas modeli: 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]eeie tZtCnitYFtY *
1

* ;;,1, == , (14) 
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kur  ir vektors, kura komponenti ir ārējās vides iedarbība uz pētāmo 
sistēmu laika momentā  raksturojošu faktoru paredzētās vērtības. 

( )etZ *

et
Tagad, pamatojoties uz izteiksmi (14), sistēmas efektivitātes formulu 

varam pārveidot formulā, kurā ņemtas vērā arī paredzētās ārējās 
vides iedarbības: 
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Atzīmēsim, ka piedāvāto pieeju var izmantot dzelzceļa pārvadājumu 
prognozēšanā atkarībā no tarifu politikas kā vadības iedarbību uz sistēmas 
izmaiņām, ņemot vērā ārējās vides iedarbības. Prognozēšanas procesā vērā 
ņemamās ārējās vides iedarbības, piemēram, gadījumos ar kravu 
pārvadājumiem var būt citu pārvadātāju darbība valstī un kaimiņvalstīs, 
dolāra kursa un pārvadājamās kravas cenu izmaiņas u.c.  

Apskatāmajā dzelzceļa transporta sistēmā darbības rādītāju prognozēšanas 
grūtības ir saistītas ar vairāku desmitu gadījuma rakstura faktoru esamību, 
kuri būtiski iespaido pārvadājumu procesu. Prognozējot dzelzceļa 
pārvadājumus, mēs varam ņemt vērā tikai daļu šo faktoru  
(kā pavadmainīgos), uzdodot to vērtības nākotnē, kuru dēļ mums jāizvērtē, 
kā pārvadājumu sistēma uzvedīsies dažādu vadības stratēģiju gadījumos.  

Tādējādi apskatāmo prognozēšanas uzdevumu raksturo nepieciešamība 
aplūkot vairākas vadības stratēģijas, kuras iespējams izmantot nākamajā 
periodā dažādiem ārējās vides uzvedības variantiem. Rezultātā tiek veidoti 
vairāki modeļa varianti, kuros apskatītas dažādas vadības un ārējās 
iedarbības uz sistēmu kombinācijas. Šā uzdevuma risināšanai iespējamas 
trīs pieejas: 
1. Tradicionālā pieeja – par vektora  komponentu tiek uzdotas 
ārējās vides prognozējamo faktoru visticamākās vērtības. 

( )etZ *

2. Pesimistiskā pieeja – tiek uzskatīts, ka vektora ( )etZ *  komponenti 
modelī (14) ir vienādi ar ārējās vides faktoru kritiskajām vērtībām 

= . Tas ir – tiek modelēta sistēmai visnelabvēlīgākā ārējā 
situācija, kurai tālāk tiek noteikta vadības iedarbība un sastādīta prognoze 

.  

( )etZ * ( )ecr tZ *

( )etY *

3. Piedāvājamā pieeja – prognozes izstrādāšana vairākiem iespējamiem 
ārējās vides uzvedības variantiem laika periodā no momenta   
līdz momentam . Pieņemsim, ka ir k iespējamo ārējās vides attīstību laika 

nt

et
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momentā , kuras noved pie dažādām sekām mūsu prognozējamajā 

sistēmā. Aprakstīsim ārējās vides attīstības j variantu ar vektoru 
et

( ),*
ej tZ  

rezultātā iegūsim vektoru kopumu ( ) ( ) ( )ekee tZtZtZ **
2

*
1 ...,,, . Izvēlējušies 

katram j variantam ( )ej tZ *  atbilstošās vadības stratēģijas ( )ej tC * ,  

pēc modeļa (15) atrodam ar vektoru  noteiktu sistēmas stāvokļa 
prognozi uz laika momentu . Tādējādi veidā ārējās vides uzvedības  
k variantiem iegūstam prognozes attiecīgi 

( )ej tY *

et

( ) ( ) ( )ekee tYtYtY **
2

*
1 ...,,, ,  

kas dod iespēju apskatītajā sistēmā izmantot situāciju vadību. Dabiski, 
katra metode uzstāda stingrākas prasības izmantojamajām informācijas 
sistēmām, kas saistītas ar glabājamo objektu daudzveidību. 

Vispār apskatīto aktīvās prognozēšanas metodi var aprakstīt ar 6. attēlā 
parādīto prognozēšanas sistēmas konceptuālo modeli. 

 

6. att. Aktīvās prognozēšanas sistēmas konceptuālais modelis 
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Šī metode ļauj uz sagatavotu vēsturisko datu kopu pamata iteratīvi radīt 
jaunus virtuālus varbūtiskus datu modeļus (Virtual Probabilistic Data 
Model). Tādu modeļu radīšana uz lielu datu kopu pamata ir ļoti darbietilpīgs 
(dārgs) uzdevums. Tāpēc reālajam datu modelim (Real Data Model) jāļauj 
veikt aptuvenu datu apstrādi – bāzisko datu atlasi samainīt ar atlasi 
no kopdatiem. Tādējādi ir vēlams, lai DW izvēlētā datu bāzes pārvaldības 
sistēma (Data Base Management System, DBMS) būtu apgādāta 
ar efektīviem līdzekļiem darbam ar koptabulu (Summary Table). 

Pamatojoties uz atrastajām likumsakarībām, atkarībām un tendencēm, 
datu reālajā modelī notiek prognozēšanas modeļa (Predication Model) 
apmācība. Iegūtā pieredze nepieciešama precīzākam datu izdabūšanas 
modelim. Praksē parasti nepieciešams izveidot virtuālo modeļu kopu,  
kuri spējīgi darboties paralēli. Izveidoto modeļu pastāvēšanas periods nav 
ierobežots laikā, tie neiespaido reālos datus un neaizņem vietu disku 
iekārtās. Ar tiem var strādāt jebkurā laikā, tie vienmēr ņems vērā pašus 
svaigākos datus un, atkarībā no novirzēm no aprēķinātajām vērtībām, 
sniegs prognozi ar labojošu iedarbību. 

Katram virtuālajam varbūtiskajam datu modelim uz normatīvās uzziņu 
informācijas bāzes modeļa pamata tiek radīts savs virtuālais RDS modelis. 
Tādējādi tiek sasniegta pilnīga modeļu neatkarība citam no cita. Bāzes RDS 
modelim ir temporāls raksturs, tāpēc arī virtuālajā RDS ir iekodēts pagaidu 
modelis. 

Prognozēšanas modelis ļauj novērtēt sistēmas kārtējo stāvokli, sastādīt 
prognozes nākotnei, noteikt nepieciešamās korekcijas iedarbības lēmumu 
pieņemšanas modelim (Decision Model) un pārbaudīt tās. 

Vadības korekcijas procedūra ir sekojoša. Uz izstrādāto rekomendāciju 
pamata tiek pieņemts lēmums, kurš savukārt tiek novērtēts, izmantojot 
izstrādāto Virtual Probalistic Data Model, un atkal tiek sastādīta prognoze, 
ņemot vērās pieņemto lēmumu. Tā, sistēma ļauj rekursīvi noskaidrot 
operācijas degradācijas un savlaicīgi reaģēt uz tām. Jaunu datu ienākšanas 
procesā virtuālais modelis maina savu stāvokli, reaģējot uz novirzēm  
no prognozējamās uzvedības. Tādējādi, izmantojot paškorekcijas 
mehānismu, notiek arī prognozējamās nākotnes situācijas korekcija.  
Tiek veikta pastāvīga prognozes pareizības pārbaude, un nevēlamu noviržu 
gadījumā tiek noteiktas jaunas koriģējošas iedarbības. 

Līdz šim brīdim mēs uzskatījām, ka paredzējums attiecas uz nākotnes 
periodu, t.i., . Taču modeļiem (12) un (14) ir praktisks pielietojums 
arī  gadījumā, t.i., kad paredzējums attiecas uz pagātnes periodu. 

ne tt >

ne tt <
Piedāvāto pieeju ilustrēsim ar piemēru no Latvijas dzelzceļa pieredzes 

– zaudējumu analīze skarā ar valūtas koridora noteikšanu [8]. 
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LDz klientiem sniegto pakalpojumu vērtība tiek noteikta ASV dolāros. 
Taču praktiski apmaksa notiek nacionālajā valūtā pēc dolāra kursa 
apmaksas veikšanas brīža. Ievērojamu valūtas kursa svārstību gadījumā 
viena puse (LDz vai klients) var ciest lielus zaudējumus. Lai abas puses 
aizsargātu pret būtiskām dolāra kursa izmaiņām, ir ieviests valūtas koridors, 
kurš ierobežo šo izmaiņu uzskaiti noteiktās robežās savstarpējo norēķinu 
laikā. Iegūtā formula (16) ļauj novērtēt kompānijas zaudējumus  
(vai ienākumus) pēc konkrētā valūtas koridora ieviešanas norādītajā 
periodā un sniegt ieteikumus nākošajam periodam. 
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kur  ir maksājuma summa nacionālajā valūtā; ( )iP ty ( )id tz  – dolāra kurss 
apskatāmajā laika periodā ; – q gadā noteiktais valūtas kursa koridora 
lielums procentos no vidējā dolāra kursa

it
)(q

dc

1−qz  iepriekšējā (bāzes) gadā. 

Tādējādi, variējot ar parametru  izteiksmē (16), var novērtēt 
valūtas kursa ietekmi uz kompānijas zaudējumiem (vai ienākumiem) 

 t  laika momentos 

)(q
dc

( )[ ]iP tyE i ni ,1= . 7. attēlā parādīts grafiks, kurš raksturo 
kompānijas relatīvos zaudējumus uz katriem maksājuma 1000 Ls pēdējos 
sešos gados (1997. - 2002. g.) faktiskajam valūtas koridoram  un 
diviem alternatīvajiem variantiem  un . 

)(q
dc

1dc 2dc

10.6. Datu noliktavu lietošanas problēmu dzelzceļu IS izpēte 
un to risināšanas veidi 

Darbā parādītas datu noliktavu lietošanas priekšrocības lēmumatbalsta 
sistēmās. Datu noliktavās uzkrājas lieli datu apjomi no dažādiem avotiem, 
turklāt, salīdzinot ar operatīvo sistēmu (On-Line Transaction Processing, 
OLTP) datu bāzēm, DW pilnīgāk apraksta sistēmas funkcionēšanu kopumā, 
jo satur vēsturiski savstarpēji saistītus datus par vairāku OLTP sistēmu 
aktivitātēm visa to pastāvēšanas perioda laikā, kā arī datus no ārējiem 
avotiem. 
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Pēdējā laikā lēmumatbalsta sistēma vairs nav noteikta vadītāju slāņa 
prerogatīva un tai ir piramidāla modeļa veids (skat. 8. attēlā), tātad sistēmai 
tiek izvirzītas lielākas prasības datu pieejamības un drošības ziņā.  
Lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz uzkrātajiem vēsturiskajiem datiem, 
DW tiek veidots fizisks reāli pastāvošās situācijas modelis.  

 
7. att. Valūtas koridora ieviešanas dēļ radušos kompānijas zaudējumu grafiks  

Šo modeli var izmantot arī sistēmas uzvedības prognozēšanai nākotnē. 
Šim nolūkam reālais modelis jāpapildina ar jaunās vadības iedarbības  
un ārējās vides iedarbības aprakstošiem komponentiem. Pēc tam iegūtais 
modelis tiek projicēts uz prognozējamo periodu. Tā, mēs varam iegūt 
modeli, kurš raksturo sistēmas varbūtisko uzvedību nākotnē. 

DW tehnoloģiju pielietošana ļauj uz uzkrātā milzīgā datu apjoma bāzes 
izveidot lielu skaitu sistēmas modeļu. Taču nepieciešamība izveidot lielu 
skaitu modeļu savukārt rada problēmas, kas saistītas ar datu glabāšanas 
apjoma un prognozēšanas uzdevuma risināšanas krasu laika palielināšanos. 

Augstais sistēmas dinamiskums rada to, ka procesus nevar formalizēt 
pilnībā, tāpēc lēmumu izstrādāšanas procedūra aizņem vēl ilgāku laiku.  
Bet sistēmas pieejamības prasība nonāk pretrunā ar datu ticamības prasību 
datu bloķēšanas dēļ analīzes procesā [5].  

Prognozes ticamības pakāpe ir atkarīga no DW esošo datu ticamības 
pakāpes. DW arhitektūra pamatojas uz “zvaigznes” un “sniegpārsliņas” 
veida shēmām. Šīm shēmām raksturīga faktu tabulas esamība, kurā 

 30



aprakstītas visas transakcijas un visi transakciju agregāti, kā arī katras 
būtības dimensiju tabulas. Šeit transakcijas jēdziens var atšķirties  
no analoģiska jēdziena pirmdatos, kuri saņemti no OLTP sistēmām. Viena 
no šīs sistēmas obligātajām dimensijām ir laika dimensija. Tādējādi analīzei 
sagatavotajos datos ir laika rādījums. Datu par noteiktu laika periodu 
formēšana notiek uz RDS bāzes. RDS esošie dati ir pakļauti pastāvīgām 
izmaiņām, piemēram, tiek atcelti vecie un nozīmēti jauni vilcieni, mainās 
vilcienu kustības saraksti un maršruti. Lai sagatavotu datus par lielu laika 
periodu, nepieciešams uzskaitīt visas izmaiņas RDS apstrādājamā perioda 
laikā. Jauna datu fiziskā modeļa, kuru nav iespējams iegūt uz jau esošo 
bāzes, radīšanas nepieciešamības gadījumā, mums būs nepieciešami visi 
pirmdati. Tāpēc sistēmas elastībai DW jāsaglabā arī datus, kuri iegūti  
no izejas sistēmām un kuri ir ārēji vienveidoti. Tātad tajos jāņem vērā laika 
faktors, kurš atspoguļots temporālajā modelī RDS [2, 3]. 

 

8. att. Lēmumatbalsta sistēmas piramidālais modelis 

Tādējādi, neskatoties uz DW tehnoloģiju pielietošanas priekšrocībām 
un nepieciešamību, pastāv virkne risināmu problēmu: 

• glabājamo datu bloķēšana; 
• izmantojamo datu ticamības nodrošināšana; 
• pētāmo datu pagaidu raksturs; 
• lieli relāciju izmēri; 
• ilgstoša aizkavēšanās sarežģītu uzdevumu izpildes gadījumos. 
Tālāk tiks piedāvāti minēto problēmu risināšanas veidi. 
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10.7. Temporālas informācijas sistēmas izveidošana – datu 
ticamības un pilnīguma paaugstināšanas līdzeklis IS 

Dzelzceļa darbība, tāpat kā jebkura cita transporta uzņēmuma darbība, 
ir saistīta ar pastāvīgi mainīgiem funkcionēšanas apstākļiem, kuri ir atkarīgi 
no vilcienu kustības sarakstu maiņas sezonālajiem cikliem, plānotiem  
un neplānotiem remontdarbiem u.c. Gluži dabiski, ka efektīvai lēmuma 
pieņemšanai tādās sistēmās jānorit, ņemot vērā pagaidu faktoru. Tātad – 
nepieciešams nodrošināt objektu izmaiņu vēstures uzkrāšanu un glabāšanu 
transporta uzņēmumu informācijas sistēmās, kā arī dot iespēju piekļūt  
to stāvokļiem par jebkuru laika periodu.  

Galvenais temporālā modeļa jēdziens ir objekta mūža ilgums (lifespan). 
Tas raksturojas ar laika sprīdi, kas asociējas ar objekta pastāvēšanu 
konkrētā stāvoklī. “Vilcienu saraksta” pagaidu tabulas, kas izveidota 
dažādiem laika periodiem, piemērs parādīts 9. attēlā. 

 
9. att. Trīsdimensiju temporālā relācija 

Darbā [2] analizētas pagaidu principu realizācijas īpatnības relācijas 
modeļa ietvaros un piedāvāts atvērts modelis ar abstraktu objekta identifikatoru 
(Abstract Object Identifier, AOID) (skat. 10. attēlā), kurš nodrošina objekta 
vairākversiju atbalstu un minimizē pieskaitāmās izmaksas DELETE  
un UPDATE operāciju “imitācijai” ar objekta novecojušās versijas pārnešanu 
uz ēnas zonu. Šajā modelī objekta mūža cikls – lifespan tiek aprakstīts  
ar visu tā īpašību, kas formulētas dažādās relācijās un kam ir laika atribūti 
(Time Attributes) DATE-START (mūža cikla sākuma laiks) un DATE-STOP 
(mūža cikla beigu laiks). 

Pirmā vecāktabula apraksta visām tās versijām vienotu abstraktu 
nemaināmu objekta identifikatoru. Objekta īpašības aprakstītas atsevišķās 
neatkarīgās tabulās, kuras parasti nav vecāktabulas. Vienai vecāktabulai  
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ar AOID var pastāvēt vairāk nekā viena objekta īpašības aprakstoša meitas 
tabula. Šie raksturojumi var būt sadalīti pa dažādām tabulām atkarībā  
no to izmaiņu frekvences. Īpašības, kuras mainās reti, ieteicams glabāt 
atsevišķi no īpašībām, kuras mainās bieži. 

 
10. att. Datu modelis ar abstraktu objekta identifikatoru 

Tāda pieeja nedaudz sarežģī datu struktūru, taču tā padara sistēmu  
par atvērtu izmaiņām un samazina prasības diska telpai objektu versiju 
kopuma saglabāšanai. 

Viena no nopietnākajām problēmām apskatītajās dzelzceļa pārvadājumu 
IS ir saistīta ar objektu mūža ciklu periodu krustošanos. Tāds uzdevums 
rodas, piemēram, sistēmā, kura glabā vilcienu sarakstus (skat. 11. attēlā). 
Temporālās loģikas realizācija, izmantojot aktīvo datu bāzu elementus 
analītiskajos pielikumos un reāllaika uzdevumos, veikta uz trigeru un Java 
glabāšanas procedūru (Java Stored Procedures) bāzes. Autors ir ilustrējis 
piedāvātās temporālās datu bāzu veidošanas metodes efektivitāti [3, 14]. 

Tādas pieejas īpatnība ir sekojoša – objekta stāvoklis izmaiņu gadījumā 
var nezaudēt savu aktualitāti gan pagātnē, gan nākotnē, tikai uz kādu laika 
periodu tas tiek nomainīts ar citu stāvokļa versiju. Visi laika periodi, kas 
nepieder pie aktuālo periodu kategorijas, tiek uzskatīti nevis par vienkārši 
veciem datiem, bet par «nepareiziem» un nekad nepastāvējušiem datiem. 
Vienlaicīgi var pastāvēt vairāk nekā viens viena un tā paša objekta dažādas 
īpašības aprakstoša rinda (tuple).  
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Pieņemsim, ka tni apzīmē novērošanas laiku. Vilciena saraksts tiek 
noteikts no t1 līdz t6. Vēlāk uz laiku no t2 līdz t4 tiek izdarītas saraksta 
izmaiņas, bet vēl vēlāk – uz laiku no t3 līdz laikam t5 tiek veiktas vēl vienas 
izmaiņas. Uz pieprasījumu par vilcienu kustību uz momentu tn1 tiks 
saņemts saraksts t1 – t6, bet uz momentu tn2 – saraksts t3 – t5, bet  
uz momentu tn3 – atkal saraksts t1 – t6.  

 

11. att. Objektu mūža ilgumu krustošanās vilcienu saraksta sistēmā 

Lai nodrošinātu rezultātu ticamību, darbā ar objektu sarežģītu laika 
struktūru, tiek piedāvāta temporālās vides metode [6]. Šajā temporālajā 
vidē (Temporal Environment) ievietotajam lietotājam ir savs viedoklis  
par visiem laika brīdī t =  redzamajiem un tabulā pURT ( )m

t AAR ...,,1
)(   

pēc sekojošas formulas definētajiem objektiem 

 ( ) ( ) ( )PFFF
t RRRR σσσ ><><>< ...21
)( = , (17) 

kur ( )NULListRttttF eies .∨>∧≤= ; 
><  – tabulu dabiskas savienošanas operācija kopējā laukā AOID. 

Turklāt nav jāuztraucas, ka kādā laika intervālā atrodas tas vai cits 
objekts. 

Ja lietotājs nezina URTp, tad noklusēšanas gadījumā URTp ir vienāda  
ar kārtējo laika momentu tc. Šajā gadījumā šis mainīgais pastāvīgi mainās 
un atbilst speciālam reģistram CURRENT TIME. Ja lietotājs skaidri uzdod 
URTp, tad viņš nonāk uz uzdoto laika brīdi «sasalušā» pasaulē. Visi 
lietotāja uzdotie pieprasījumi tiks transformēti uz «vasaru», kā tas parādīts 
12. attēlā, un tiks izpildīti tikai tad, ja viņš katrā pieprasījumā būs katrai 
tabulai uzdevis laika mainīgo. 
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12. att. Pieprasījuma ar noteiktu laika momentu tp izpilde  

Nosakot apkārtējās vides laika mainīgo URTp = tp, kur t2< tp< t3, 
lietotājs redz datu bāzes objektus stāvoklī, kurā tie atradušies laika 
momentā tp. 

10.8. Virtuālo modeļu pielietošana darbā ar sarežģītiem datu 
skatījumiem 

Datu virtuālo modeļu radīšana ļauj samazināt DW dimensijas, jo tajā 
papildus tiek ievietoti tikai metadati un modeļu repozitorijs (Models 
Repository), kuri apraksta uz reālā modeļa bāzes izveidotu virtuālo modeļu 
kopu, un iedarbības vadošos vektorus (skat. 13. attēlā). Atkrīt  
arī nepieciešamība bloķēt reālā modeļa (Real Data Model) datus, jo katrs 
analītiķis strādā ar savu virtuālo modeļu (Virtual Models) kopu. 

Darbos [5, 8, 15, 16] aprakstītas virtuālo modeļu radīšanas metodes 
DSS. Šie modeļi ļauj novērtēt sistēmas esošo stāvokli, sastādīt prognozes 
nākotnei un noteikt nepieciešamās korekcijas ārējās vides nevēlamo 
iedarbību kompensēšanai. 

Datu transformēšanas DSS sarežģītu algoritmu realizācija ir saistīta  
ar iegūstamo rezultātu ticamības nodrošināšanas problēmām. Datu 
pārveidošanas etapā šo jautājumu risināšanai tiek piedāvāts pielietot 
hierarhiski saistītu skatījumu metodi, kas ļauj iegūt universālu datu 
pārveidošanas procesu vadības mehānismu, un kurš sniedz papildu iespējas 
šo procesu izstrādāšanā un testēšanā [4, 13]. Šīs metodes ideja ir sarežģītas 
vaicājuma loģikas realizācijas sadalīšana atsevišķos soļos – skatījumos ar 
iespēju testēt katru etapu. Tādējādi, pārveidojot vienu lielu skatījumu 
vairākos vienkāršākos, mēs iegūstam savā starpā saistītu skatījumu grafu, 
kurš parādīts 14. attēla labajā pusē. 
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13. att. Virtuālo modeļu uzbūves konceptuālā shēma 

Darbos [5, 7, 17] aprakstītits virtuālo modeļu pielietojums DSS 
Latvijas dzelzceļā, kas tiek parādīts uz pasažieru pārvadājumu datuves 
(skat. 15. attēlā). 

 

14. att. Sarežģīta skatījuma pārveidošanas shēma 

Izstrādātais sistēmas konceptuālais modelis sastāv no sekojošajiem 
komponentiem: 

• reālu datu modelis (Real Data Model) – OLTP sistēmu attīrītie  
un konsolidētie dati; 
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• modeļu repozitorijs (Models Repository), izveidota no vairākiem 
modeļu domēniem: 
- dzelzceļa līniju un iecirkņu modeļi; 
- līniju un iecirkņu slodzes aprēķina modeļi; 
- pārskatu formēšanas modeļi; 

• vadības iedarbības, noteikumu un ierobežojumu repozitorijs 
(Repository of Control Action, Rules and Restrictions) – aprēķinu 
procesu vadošie noteikumi un ierobežojumi; 

• datuves repozitorijs (Data Marts Repository), kura sastāv no diviem 
datuvju domēniem: 
- reālas datuves (Real Data Marts), dati, kuri fiziski eksistē disku 

nesējos; 
- virtuālas datuves (Virtual Data Marts), dati formējas 

pieprasījuma brīdī. 

 
15. att. Pasažieru plūsmu analīzes sistēmas konceptuālais modelis 

Piedāvātā konceptuālā modelis izmanto vienotu un no dzelzceļa shēmas 
neatkarīgu līniju vai iecirkņu slodzes aprēķinu modeli, ļauj analīzes procesā 
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pielietot vairākus alternatīvus datu modeļus un ātri radīt jaunus. Šī pieeja ir 
universāla un to var pielietot arī citos dzelzceļos bez nepieciešamības 
pārkārtot visu sistēmu – tikai jāparaksta attiecīgā dzelzceļa shēma un 
vadības iedarbības un reālajā datu modelī DW jāielādē jaunie transakcijas 
dati. 

Savstarpējas neatkarības nodrošināšanai dzelzceļa tīkla modeļi 
un aprēķinu modeļi tiek uzglabāti modeļu repozitorijā dažādos domēnos. 
Paskaidrosim šo domēnu nozīmi [7]. 

• Domain of Splitting Railway Models – dzelzceļa tīkla līniju un 
iecirkņu sadalīšanas modeļi. Domēnā var glabāties dažādi gan 
Latvijas dzelzceļa, gan citu dzelzceļu sadalījumi. 

• Domain of Sections Load Models – līniju un iecirkņu slodzes 
aprēķinu abstrakto matemātisko modeļu domēns, kuri ir realizēti 
uz hierarhisko skatījumu (Views) bāzes. 

• Domain of Reports Models – pārskatu formēšanas matemātisko 
modeļu domēns, kuri realizē datu pārveidošanas procesu no reālā 
datu modeļa uz virtuālo datu modeļa loģiku. 

Tā, izstrādājot matemātiskos modeļus, var abstrahēties no konkrētā 
dzelzceļa modeļa un tā sadalīšanas līnijās un iecirkņos un radīt universālu 
modeli, neatkarīgu no pasažierkilometru sadalīšanas pa strīdīgiem 
iecirkņiem un līnijām un alternatīvā maršruta izvēles noteikumiem. Šis 
modelis nosaka pasažierkilometru aprēķina algoritmu starp divām stacijām. 
Tas ir sadalīts loģiskos elementos, kuri aprēķina dažādus brauciena variantus 
caur abstraktām līnijām un iecirkņiem: 

− brauciens pa vienu līniju; 
− brauciens starp divām blakus līnijām;  
− brauciens starp divām blakus neesošām līnijām;  
− brauciens pa vienu iecirkni vienas līnijas robežās; 
− brauciens starp diviem blakus iecirkņiem vienas līnijas robežās; 
− brauciens starp diviem blakus neesošiem iecirkņiem vienas līnijas 

ietvaros. 
Šie elementi kopā sastāda pilnu aprēķinu variantu kopumu jebkura veida 

braucienam. 
Tādam modeļu sadalījumam savukārt nepieciešamības gadījumā 

(piemēram, dažādu tipu pārskatu iegūšanai) var būt viens dzelzceļa tīkla 
sadalījuma modelis dažādiem matemātiskiem modeļiem. 

Virtuālo modeļu lietošana kopā ar precīzu sistēmas formalizēšanu ļauj 
saīsināt jaunu pārskatu izstrādāšanas laiku un nodrošināt to garantētu 
ticamību. 
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10.9. Virtuālo modeļu izveidošana pasažieru pārvadājumu 
prognozēšanas uzdevumos  

Transporta uzņēmuma darbības kompleksai plānošanai nepieciešamas 
modeļu kopas, kuras adekvāti apraksta dzelzceļa funkcionēšanu un dažādu 
pasažieru plūsmas prognozēšanas matemātisko metožu pielietošanu. 
Piedāvāto metožu pielietošanas iespēju demonstrēšanai apskatīsim pasažieru 
pārvadājumu pa dažādiem Latvijas reģioniem prognozēšanas uzdevumu 
(skat. 4. attēlā), izmantojot sekojoša veida vairākdimensiju lineāras regresijas 
modeļus:  
 , (18) niiii xxxy ,

*
n2,

*
21,

*
1

*
0

*   ...       ββββ ++++=

kur  ir atkarīgā mainīgā novērtējums (estimation of the dependent 
variable), pasažieru pārvadājumu apjoms, i novērojumam; 

*
iy

**
1

*
0 ...,,, nβββ  – nezināmo parametru novērtējums (estimated regression 

coefficients); 
niii xxx ,2,1, ...,,,  – prediktoru mainīgie (blakus faktori) i novērojumam 

(predictor variables). 
Piedāvātā pētījuma gaitā tika iegūti vairāki kopas regresijas modeļi, 

kuri ļauj novērtēt dažādu sociāli ekonomisku faktoru ietekmi uz dzelzceļa 
transportā pārvadāto pasažieru skaitu dažādos Latvijas reģionos. Viens no 
tādiem modeļiem, kurš izveidots pēc 2003.g. datiem par Latvijas reģioniem 
(izņemot Rīgu, Jūrmalu, Rīgas un Ogres rajonu), izskatās šādi: 

  (19) 
,24809  88572  565904  25477000 

 73812  39142  608246  16579  81316

8,7,6,5,

4,3,2,1,

iiii

iiii
*
i

xxxx

xxxxy
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kur – i reģionā pārvadāto pasažieru skaitu noteicošā atkarīgā mainīgā 
novērtējums; 

*
iy

xi,1 – iedzīvotāju blīvums reģionā i; 
xi,2 – uzņēmumu skaits uz platības vienību reģionā i; 
xi,3 – uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem reģionā i; 
xi,4 – bezdarbnieku blīvums reģionā i; 
xi,5 – skolu skaits uz platības vienību reģionā i; 
xi,6 – autobusu skaits uz platības vienību reģionā i; 
xi,7 – autobusu skaits uz 1000 iedzīvotājiem reģionā i; 
xi,8 – dzelzceļa staciju skaits reģionā i. 
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Uz piedāvāto modeļu un metožu pamata rodas elastīga iespēja realizēt 
aktīvās prognozēšanas sistēmas konceptuālo modeli (Conceptual Model of 
Active Predication System) (skat. 6. attēlā). Piedāvātā pieeja dod iespēju ērti 
un vienlaicīgi izmantot izstrādāto prognozēšanas modeļu kopas (Prediction 
Models), kuras ir izvietotas prognozēšanas modeļu repozitorija domēnā 
(Domain of Prediction Models of Models Repository) (skat. 16. attēlā) [11]. 

 

16. att. Virtuālo prognozēšanas modeļu uzbūves konceptuālā shēma  

Šajā piemērā autors ir izmantojis lineārās regresijas modeli [18], taču 
tādā pašā veidā var izmantot arī jebkurus citus modeļus. Uz šo modeļu 
pamata tiek veidoti prognozēšanas modeļu domēns (Domain of Prediction 
Models), virtuālās prognozēšanas modeļi (Virtual Prediction Models)  
un ievietoti virtuālās prognozēšanas modeļu domēnā (Domain of Virtual 
Prediction Models). Šie virtuālie modeļi pēc būtības ir prognozēšanas 
matemātiskie modeļi ar aprēķinātām nezināmo parametru vērtībām,  
bet gaidāmās prediktoru mainīgo vērtības tiek piegādātas no datuvju 
repozitorija (Data Marts Repository) analīzes veikšanas laikā un ļauj veikt 
prognozēšanu noteiktajiem laika intervāliem.  

Prognozēšanas virtuālo modeļu izmantošana ļauj mainīt prediktoru 
mainīgo vērtības analīzes laikā. Tas ļauj prognozēs paredzēt jebkurus 
pieņēmumus vai analizējamo neatkarīgo mainīgo izmaiņas, tādējādi realizējot 
“kas būs, ja” vai “kas būtu, ja” veida prognozi. 
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10.10. Pētījumu rezultātu izmantošana praktisku uzdevumu 
risināšanā 

Tālāk apskatīsim virkni piedāvāto modeļu un metožu praktiskas 
realizācijas piemēru virkni Apvienotā pasažieru pārvadājumu finanšu-
statistiskā sistēma «APFIS» [1], kura veic sekojošas funkcijas: 

− datu vākšana, dekodēšana, notīrīšana, konsolidācija, uzkrāšana  
un glabāšana no dažādiem avotiem un dažādās agregācijas pakāpēs  
(skat. 17. attēlā); 

 

17. att. Pētījumu rezultātu izmantošana praktisku uzdevumu risināšanā 

− datu transformēšana un datuvju formēšana operatīvās analīzes 
veikšanai jebkurā aspektā, par jebkuru laika periodu un ar jebkuru 
datu detalizācijas pakāpi (skat. 18. attēlā);  

− datu transformēšana un datuvju formēšana operatīvās analīzes 
veikšanai jebkurā aspektā, par jebkuru laika periodu un ar jebkuru 
datu detalizācijas pakāpi (skat. 18. attēlā); 

− visu noteikto pārskatu sastādīšana un ātra jaunu pārskatu formu 
sastādīšana par jebkuru laika posmu, sākot no sistēmas izveidošanas 
sākuma brīža (skat. 18. attēlā); 
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− kļūdu konstatēšana kasieru darbā un kases iekārtas programmatūras 
funkcionēšanā; 

− biļešu tirdzniecībā pieļauto pārkāpumu izmeklēšana; 
− pasažieru plūsmu prognozēšana. 

 

18. att. Datu transformēšanas un datuvju formēšanas procesi 

Sistēmas pamatā ir datu noliktava, kurā glabājas visi dati par katru 
pārdošanas operāciju Latvijas teritorijā, sākot no 1999. gada līdz šim 
brīdim. DW tāpat glabājas vāji un stipri agregēti dati, tā dēvētās datuves, 
kuras ir relācijas hiperkubi un kalpo kā pirmdati analītiķiem un visiem 
oficiālajiem un darba pārskatiem. Sistēmas uzbūves un funkcionēšanas 
galvenie principi pamatojas uz autora šīs disertācijas darba ietvaros 
veiktajiem pētījumiem. Šajā sistēmā realizēti un aprobēti piedāvātie modeļi 
un metodes [1-21], kas ļauj radīt jaunas pārskatu formas ar garantētu 
ticamību un visīsākajos termiņos (no dažām stundām līdz dažām dienām), 
piedāvā analītiķiem iegūstamos rezultātus paskaidrojošu instrumentu un 
dod iespēju nodarboties ar pasažieru pārvadājumu pieprasījuma prognozēšanu. 
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1. piemērs. Datu transformācijas matemātiskais modelis pasažieru 
plūsmas līnijās un iecirkņos uzdevumos. 

Šajā piemērā parādīta matemātiskā modeļa fragmenta realizācija 
pasažierkilometru aprēķināšanai braucienā pa dzelzceļa iecirkņiem,  
kuri atrodas uz blakus līnijām (skat. 19. attēlā) [4]. 

 
19. att. Brauciens pa divām blakus līnijām  

Kā redzams zīmējumā, pasažieris ir veicis braucienu no līnijas L1 
iecirkņa u2 līdz līnijas L2 iecirkņa u7 stacijai, t.i., viņš daļēji nobraucis  
pa iecirkņiem u2 un u7 un pilnībā – pa iecirkņiem u3, u4, u5 un u6. 
Nepieciešams noteikt brauciena ilgumu pa katru iecirkni – km1 pa katru 
līniju: kmL1 = km2 + km3 + km4 un kmL2 = km5 + km6 + km7. Tālāk parādīta 
šīs loģikas realizācija uz virtuālās attiecības K.ST04 pamata. 
CREATE VIEW K.ST04 (l, u, st1, st2, dist, km) as WITH CT (L1, L2, ST) as 
(SELECT a.l, b.l, a.st 

FROM K.ST_CH as a, K.ST_CH as b WHERE a.st = b.st and a.l <> b.l) 
SELECT a.l, a.u, a.st1, b.st2, a.dist, a.km+b.km 

FROM K.ST03 as a, K.ST03 as b 
WHERE a.st2 = b.st1 

and a.st2 in (SELECT st FROM CT WHERE L1=a.l and L2=b.l) 
UNION 
SELECT b.l, b.u, a.st1, b.st2, b.dist, a.km+b.km 

FROM K.ST03 as a, K.ST03 as b 
WHERE a.st2 = b.st1 

and a.st2 in (SELECT st FROM CT WHERE L1=a.l and L2 = b.l); 

Tādējādi skatījums K.ST04 veic pasažierkilometru aprēķinu abstraktam 
braucienam pa divu abstraktu blakus līniju visiem abstraktajiem iecirkņiem. 
Uzliekot šo modeli uz konkrēta dzelzceļa tīkla modeļa un uz brauciena 
fakta pirmdatiem par zināmu laika brīdi, mēs iegūsim pasažierkilometru 
aprēķinu par visiem braucieniem starp blakus stacijām. 
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Visu matemātiskā modeļa no K.ST01 līdz K.ST06 skatījumu kopums 
apstrādā jebkuru brauciena variantu pa jebkuru aprakstīto dzelzceļa tīkla 
modeli [7]. 

2. piemērs. Virtuālo datuvju realizācija. 

Datu transformācijas un datuvju formēšanas procesam sistēmā tiek 
izmantota piedāvātā hierarhiski saistītu skatījumu metode [4]. Piemēram, 
20. attēlā parādīta rezultējošās tabulas veidošanas shēma. Šī tabula  
ir virtuālais relācijas hiperkubs vai datuve, un tiek izmantota datu 
vairākdimensiju analīzes veikšanai atbilstoši CO-25 pārskata prasībām. 

 

20. att. Rezultējošās skatījuma CO-25 formēšanas shēma  
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3. piemērs. Temporālais datu modelis.  

Temporālā datu modeļa piemērs ilustrēts stacijas klasifikatora datu 
bāzes struktūras fragmentā (skat. 21. attēlā) [3]. Par datu optimālo modeli 
izvēlēts atvērtais modelis ar abstraktiem objekta AOID klasifikatoriem [2]. 

 

21. att. RDS datu modeļa fragments – staciju klasifikators 

Pirmo vecākattiecību CLASSIFIER.KSTATION apraksta abstrakts 
objekts “stacija”, kurš raksturojas ar tabulas robežās unikālu identifikatoru 
AOID – vienotu visām tā versijām. Tas formējas objekta rašanās brīdī, 
saglabājas nemainīgs visa tā “mūža” garumā un paliek sistēmā  
pēc tā loģiskas likvidēšanas. 

Objekta īpašības aprakstītas atsevišķās atkarīgās tabulās, kurām nav 
vecākattiecību attiecību ne pret vienu no tabulām. Vienai  
no vecākaatiecībām ar AOID pastāv vairāk nekā vienas meitas attiecības, 
kas apraksta objekta īpašības. Šie raksturojumi sadalīti pa dažādām tabulām 
atkarībā no to izmaiņu biežuma. Īpašības, kuras mainās reti, ieteicams 
glabāt atsevišķi no īpašībām, kuras mainās bieži. 
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SECINĀJUMI 

Veikto pētījumu galvenos rezultātus var apkopot sekojošajos secinājumos: 
1. Veikta transportā pastāvošo informācijas sistēmu, to izmantošanas 

lēmumatbalsta sistēmās īpatnību analīze un noskaidrotas risināmās 
problēmas, to skaitā: 

• nepieciešamība apstrādāt lielus datu apjomus (milj. transakciju gadā); 
• izmantojamā informācijas nodrošinājuma neviendabīgums; 
• analizējamo datu pagaidu raksturs un mehānisma trūkums darbam  

ar tādiem datiem; 
• liels kļūdu skaits pirmdatos un nepietiekama informācijas ticamības 

kontrole, datu dažādība; 
• datu bloķēšana informācijas analītiskajās sistēmās analīzes veikšanas 

laikā; 
• ilgs jaunu pārskatu izstrādāšanas laiks.  
2. Izstrādāti oriģināli objektu un procesu apraksta modeļi specifisku 

uzdevumu risināšanai lēmumpieņemšanas procesā dzelzceļa transportā,  
tanī skaitā: 

• Latvijas dzelzceļa transporta tīkla topoloģijas modelis; 
• tīkla topoloģijas modelim piemērojamo noteikumu un ierobežojumu 

modelis; 
• pasažieru pārvadājumu procesa apraksta modeļi; 
• modeļi pārvadājumu procesu prognozēšanai un vadīšanai. 
3. Piedāvāti oriģināli modeļi un metodes datu attēlošanai  

un pārveidošanai apskatāmajās informācijas analītiskajās sistēmās: 
• hierarhiski saistītu skatījumu metode; 
• temporālās vides metode; 
• virtuālie varbūtiskie datu modeļi; 
• aktīvās prognozēšanas sistēmas konceptuālais modelis; 
• datu temporālie modeļi tiešsaistes analītiskās apstrādes un OLTP 

sistēmām. 
4. Izstrādāta dzelzceļa informācijas analītisko sistēmu uzbūves  

un attīstības metodoloģija, izmantojot mūsdienu sasniegumus datu bāzu 
jomā, kura pamatojas uz datu noliktavām, datuvēm, temporālo datu bāzēm 
un virtuālo modeļu principiem. 

5. Piedāvātie modeļi un metodes pielietoti LDz informācijas sistēmās, 
risinot sekojošus praktiskus uzdevumus: 
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• kompleksa lielu datu apjomu apstrāde, kuri raksturo pārvadājumus 
dzelzceļa transporta tīklā, iekļaujot iecirkņus, līnijas, maršrutus  
un reģionus; 

• datu pārveidošanas procesu vadība; 
• temporālo datu bāzu principu realizācija LDz IS relācijas vidē; 
• datu pārveidošanas procesā iegūstamās IS informācijas garantētas 

ticamības nodrošināšana; atsevišķu kļūdu noskaidrošana pirmdatos, 
to identifikācija un rašanās iemeslu paskaidrošana; zaudētu  
vai izkropļotu datu atjaunošana; 

• notikumu attīstības pārvadājumu sistēmā iespējamo alternatīvu kopas 
kompleksa analīze dažādiem vadības un ārējās vides uzvedības 
iedarbības variantiem un piedāvājumu izstrādāšana sistēmas optimālai 
vadīšanai tādās vai citādās situācijās – bez vairākkārtējas diska telpas 
palielināšanas attiecībā pret bāzes variantu un datu noliktavas 
bloķēšanas analīzes veikšanas laikā; 

• dzelzceļa funkcionēšanas analīze pagājušajos periodos (retrospektīvā 
analīze) un tā turpmākās uzvedības prognozēšana (piemēram, 
zaudējumu optimizācija valūtas koridora vērtības noteikšanas dēļ 
norēķinos ar dzelzceļa klientiem, reģionu attīstības sociāli ekonomisku 
faktoru iedarbības uz pasažieru pārvadājumiem analīze u.c.). 

6. Pētījumu rezultāti ir ieviesti: 
• sekojošu Latvijas dzelzceļa informācijas sistēmu attīstībā: Apvienotā 

pasažieru pārvadājumu finanšu-statistiskā sistēma «APFIS», 
Interaktīvā vilcienu kustības saraksta sistēma «SAR», Informācijas 
Analītiskā Sistēma, kas ir apakšsistēma kravu pārvadājumu 
informācijas sistēmai «KRAIS-2»;  

• sekojošu koncepciju izstrādāšanā: 
- Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Informācijas sistēmas 

attīstības koncepcija; 
- Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Pasažieru pārvadājumu 

informācijas sistēmas PASS koncepcija;  
- Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Kravu pārvadājumu 

informācijas sistēma KRAIS: Sistēmas attīstības koncepcija 
2003. - 2007. g. 

7. Pētījumu rezultāti tiek izmantoti Transporta un sakaru institūta 
mācību procesā un ir iekļauti maģistru sagatavošanas programmas kursa 
“Datu bāzu modernās tehnoloģijas” specialitātes “Datorzinātnes” nodaļās. 
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