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Straipsnyje analizuojamos sprendimų  paramos sistemų panaudojimo žemės ūkio įmonėse galimybės bei prob-
lemos. Nagrinėjamos žemės ūkio įmonės sprendimų paramos sistemos sudėtinės dalys – duomenų, modelių bei žinių 
bazės ir vartotojo sąsaja. Aptariami sprendimų paramos sistemos intelektualizavimo būdai ir intelektualios sprendimų 
paramos sistemos privalumai. Suformuluotos svarbiausios problemos, kurias tikslinga toliau analizuoti.  

1. Įvadas 

Bet kuriam žemės ūkio įmonės savininkui, vadovui ar kitam specialistui nuolat tenka spręsti įvairaus sudėtingu-
mo žemės ūkio gamybos valdymo klausimus. Specialistų veikla vertinama pagal jų priimamų sprendimų efekty-
vumą. Sprendimams pagrįsti reikalinga informacija. 

Žemės ūkio gamybos įmonės turi labai daug bendrų savybių. Jose gamyba pasižymi biologinių veiksnių nulem-
tu cikliniu pobūdžiu, panašūs technologiniai procesai, gamybos organizavimas, vartojamos panašios medžiagos, 
mašinos ir įrengimai, todėl tenka spręsti panašias problemas. Tačiau efektyviai valdyti žemės ūkio gamybą nėra 
paprasta, nes tenka įvertinti sunkiai prognozuojamus meteorologinių sąlygų pokyčius ir kitus atsitiktinius veiksnius.  

Žemės ūkio specialistams reikalinga informacinė aplinka, užtikrinanti strateginio planavimo, operacijų valdy-
mo, operatyvių sprendimų priėmimą. Šiems tikslams reikalingai informacijai formuoti vis dažniau naudojamos 
įvairios informacijos apdorojimo sistemos, kurios labai palengvina galimų sprendimų alternatyvų analizę. 
Diegiamos informacinės sistemos teikia agroverslui būtinų žinių, tačiau universalios informacinės sistemos mažai 
pritaikytos agroverslo poreikiams ir pasižymi ribotomis galimybėmis. Dažnai agroverslo informacinė sistema 
pradedama kurti kaip kompiuterinio duomenų apdorojimo sistema ir vėliau po truputį papildoma, stengiantis 
išplėtoti iki sprendimų paramos sistemos. Žemės ūkio specialistų, ekspertų patirtis, sukauptos žinios geriausiai gali 
būti panaudotos intelektualioje sprendimų paramos informacinėje sistemoje, tačiau šioje srityje sukaupta patirtis dar 
nepakankama. 

Straipsnio tikslas yra apžvelgti sprendimų paramos sistemų taikymo žemės ūkio įmonėse pasiekimus ir  plėtros 
tendencijas, sprendimų paramos sistemų įtaką priimamų sprendimų kokybei, suformuluoti toliau spręstinas 
problemas. 

2. Racionalių sprendimų paieška ir priėmimas kompiuterizuotoje žemės ūkio įmonėje 
Kiekviena žemės ūkio įmonė siekia ekonominių tikslų –  gamybos išlaidų mažinimo, pelno ir rentabilumo 

didinimo. Žemės ūkio produkciją gaminantiems verslininkams prognozuoti veiklos rezultatus  ypač sunku, nes be 
kintančių ekonominių sąlygų jiems įtakos turi gamtiniai veiksniai, dažniausiai atsitiktinio pobūdžio. Įvertinant 
ribotus turimus žemės ūkio įmonės resursus, pelnas gali būti didinamas parinkus optimalią gamybos struktūrą ir 
apimtį, mažinant gamybos ir realizavimo išlaidas.  Žemės ūkio įmonės specialistai, remdamasi turima informacija, 
turi priimti tokius strateginius, taktinius ir operatyvius  sprendimus, kurie užtikrintų geriausią reakciją į aplinkos 
pokyčius.  

Didesnėse agroverslo įmonėse naudojamos duomenų apdorojimo sistemos, skirtos ūkinės, komercinės ir finan-
sinės veiklos apskaitai bei analizei. Dažniau sprendžiami atskiri apskaitos uždaviniai, o prognozavimo, planavimo, 
gamybos valdymo problemų sprendimo kompiuterizavimui skiriama dar per mažai dėmesio.  

Labiau tinkamą informacijos pateikimą žemės ūkio įmonės specialistams ir vadovams užtikrina informacinė 
sistema. Turimos informacijos tikslumas ir pakankamumas lemia sprendimų efektyvumą. Sudarydami žemės ūkio 
informacinį modelį dažnai susiduriame su neapibrėžtumo problema. Tenka atsižvelgti ir į informacijos gavimo 
sąnaudas. 

Žemės ūkio įmonės valdyme sudėtingiausias yra sprendimų rengimo procesas. Tenka priimti strateginius, tak-
tinius ir operatyvius valdymo sprendimus. Praktiškai teisingu laikomas sprendimas, kuris atitinka iškeltą tikslą ir 
atspindi aplinką. Bendru atveju sprendimo rengimo procese  formuluojama problemos esmė, tikslas, priemonės, 
sąlygos, pasirenkamas matematinis modelis ar modelių sistema, atliekami apskaičiavimai, jei įmanoma, analizuo-
jami ir kiekybiškai bei kokybiškai įvertinami veiksniai, neatsispindėję modelyje ir priimamas sprendimas. 
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Galimų sprendimų alternatyvas vertinti ir tinkamiausias išrinkti padeda sprendimų paramos sistema. Joje leis-
tinų sprendimų efektyvumo įvertinimas  gali būti atliekamas analitinių skaičiavimų ir modeliavimo metodais. 

Informacinę sistemą, orientuotą į sprendimų paramą, sudaro duomenų bei modelių bazės su jų valdymo siste-
momis ir vartotojo dialogo su sistema priemonės. Sprendimų paramos sistema kaupia duomenis, juos apdoroja ir, 
taikydama modelius, vartotojui teikia sprendimų analizei, įvertinimui bei priėmimui reikalingą informaciją. Spren-
dimų paramos sistema ne tik taupo laiką, sumažina sprendimų priėmimo išlaidas, bet leidžia atlikti išsamius 
kiekybinius ir kokybinius nagrinėjamos problemos vertinimus bei priimti racionalius sprendimus. 

Žemės ūkio įmonėje reikalinga strateginio planavimo, taktinių ir operatyvių sprendimų parama. Akla raciona-
laus sprendimo paieška įmanoma tik nedidelėje variantų erdvėje. Siekimas nekryptinga paieška surasti žemės ūkio 
įmonės veiklos geriausią planą iš visų galimų dažniausiai ne pagal jėgas ir šiuolaikiniam kompiuteriui. Efektyvesni 
kryptingos paieškos būdai – taikomosios matematikos, operacijų tyrimo, resursų paskirstymo bei išdėstymo ir kiti 
algoritminiai metodai. Žemės ūkio gamybos uždaviniai, kuriuos sunku išspręsti matematinės analizės metodais, 
sprendžiami imitacinio modeliavimo būdu. Problemoms, kurių negalima išspręsti algoritmiškai, taikomi euristiniai 
modeliai. 

3. Žemės ūkio įmonės sprendimų paramos sistemos duomenų ir modelių bazės 
Žemės ūkio įmonės sprendimų paramos sistemos duomenų bazėje kaupiami žinynų normatyviniai duomenys, 

technologinių procesų parametrai, apskaitos duomenys, medžiagų, žaliavų, žemės ūkio ir maisto produktų rinkų 
faktinės kainos. Šie duomenys naudojami įmonės veiklos analizei, ataskaitoms už bet kurį laikotarpį formuoti, mo-
delių parametrams koreguoti ir tiesiogiai sprendimams priimti. Duomenų bazėje taip pat saugoma analitinė informa-
cija, sukaupta ankstesnių sprendimų metu.  

Žemės ūkio įmonės kaip sudėtingos sistemos neįmanoma aprašyti vienu modeliu. Tam tikroms įmonės proble-
moms spręsti sudaromi atskiri modeliai. Rengiant sprendimą pagal vartotojo poreikį taikomi įvairūs modeliai – 
statistinės analizės, ekonometriniai, matematinio programavimo, imitaciniai ir kiti. Duomenys, gaunami taikant 
vienus modelius, naudojami kaip įėjimo kituose.  

Labai sudėtingas žemės ūkio ir maisto produktų kainų kitimo prognozavimas. Tendencijų analizei ir prognozei 
taikomi statistinės analizės, ekonometriniai modeliai. Užduotų situacijų, įvykių, darbų galimų pasekmių prognozei 
patogūs imitaciniai modeliai [1]. 

Sudarydamas strateginį įmonės žemės ūkio šakų derinimo planą, specialistas turi atsižvelgti į dirvos parametrus, 
sėjomainų, ekologinius, technologinius reikalavimus, turimos technikos kiekį ir nuspręsti, kokias žemės ūkio kul-
tūras augins, kokį plotą užims kiekviena atskira kultūra. Taip pat svarbu apskaičiuoti gyvulių skaičių atsižvelgiant į 
šėrimo racionus, pašarų struktūrą, kiekį ir kokybę. Optimalaus žemės ūkio šakų derinimo plano nustatymui patogus 
tiesinio programavimo metodas. Plano optimalumui įvertinti naudojame tikslo funkciją: 
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čia xj – plano kintamasis parametras;  
 cj – svorio koeficientas, charakterizuojantis parametro xj pokyčio įnašą į plano efektyvumą;  
 n – plano kintamųjų parametrų skaičius. 

Įvertiname resursų apribojimus: 
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čia aij – i-tojo resurso poreikis j-osios produkcijos vienetui;  
Ri – turimi i-to tipo resursai. 

Produkcijos apimčių apribojimai užrašomi pavidalu: 
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čia Nj – j-ios produkcijos apatinė riba, Mj – viršutinė riba. 
Technologiniai apribojimai užrašomi nelygybėmis ir lygybėmis: 
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čia dj, ej – technologiniai koeficientai.  
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Išsprendę šį tiesinio programavimo uždavinį, gauname optimalias kintamųjų xj reikšmes ir jas atitinkančią  
tikslo funkcijos F reikšmę. Papildomų kintamųjų reikšmės parodo resursų rezervus, dualinių kintamųjų reikšmės – 
resursų deficitą. 

Planuojant vienos produkcijos gamybos pakeitimą kita, naujų kultūrų ar gyvulių auginimą, panašiai įvertinama 
numatomų pokyčių praradimai ir nauda, nustatoma, ar tokiam pakeitimui pakaks turimų resursų.  

Operatyvinius sprendimus įmonės specialistai priima analizuodami technologinio proceso rodiklius, aprašan-
čius įmonės elementų būsenas konkrečiu laiko momentu. Priklausomai nuo tikslų parenkamos duomenų apdorojimo 
procedūros. Atlikus apskaičiavimus, suformuotų suvestinių pagrindu formuluojamos rekomendacijos valdymo 
sprendimams priimti. Kadangi augalininkystės darbų organizavimo sprendimai dažnai gali būti nevienareikšmiai, 
šiuo atveju patogu imitacinio modeliavimo metodu patikrinti resursų manevravimo galimybes ir įvertinti pasekmes 
[2]. 

Sprendimų paramos sistemos monitoringo posistemė pagal įvedamus duomenis analizuoja įmonės veiklą suly-
gindama faktinius rodiklius su kritiniais sudaryto plano taškais ir, nukrypimams viršijus leistinus, informuoja 
vartotoją apie tai.  

Modelių bazės valdymo posistemė suteikia galimybę vartotojui prireikus išrinkti norimą modelį, patikslinti jo 
parametrus,  sudaryti naujus modelius.  

4. Intelektuali sprendimų parama žemės ūkio įmonėje 
Rinkos ekonomikos sąlygomis sėkmingam agroverslui reikia vis daugiau žinių. Žinios paprastai suprantamos 

kaip kryptingai orientuota informacija, padedanti apdoroti duomenis ir jiems suteikti prasmę, įgalinanti atlikti rei-
kiamus veiksmus. Visi pripažįsta, kad žinios turi didelės įtakos įmonės konkurencingumui. Sudėtingoms agroverslo 
problemoms spręsti žemės ūkio įmonėje labai dažnai prisireikia įvairių sričių specialistų sukauptų žinių bei patirties. 
Kai nagrinėjamos problemos matematinis sprendinys nežinomas arba neefektyvus, dirbtinio intelekto metodai siūlo 
euristinius kryptingos paieškos žinių būsenų erdvėje metodus. Vis reikšmingesnėmis tampa intelektualios sprendimų 
paramos sistemos, paremtos dirbtinio intelekto technologijomis, leidžiančiomis daryti išvadas žinių bazėje ekspertų 
sukauptos patirties pagrindu. [3]. 

Žinių bazėje sukaupę svarbiausiems žemės ūkio įmonės procesams vykdyti būtinas geriausių augalininkystės, 
gyvulininkystės, agroverslo vadybos specialistų dalykinės srities žinias, žemės ūkio įmonės sprendimų paramos 
sistemos galimybes galime labai išplėsti.  Kuo išsamesnės žinios bus sukauptos bazėje, tuo efektyvesnius spren-
dimus ūkininkas ar kitas specialistas galės priimti. Žinių bazėje turi būti saugomos  ir išvedimo taisyklės, pagal 
kurias iš turimų faktų gaunamos išvados, gali būti saugomi ir tipiniai sprendiniai bei analogai. Svarbu parinkti 
tinkamą žinių atvaizdavimo formą, nes ji daro įtaką sistemos charakteristikoms ir savybėms. Žinomų ekspertinių 
sistemų apvalkalo ir branduolio mechanizmai užtikrina patogų žinių valdymą, tačiau tampa sudėtingas jų 
integravimas su jau veikiančia modelių baze. Duomenų bazių ir žiniomis pagrįstų sistemų integravimas taip pat nėra 
paprastas [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 pav. Žemės ūkio įmonės intelektualios sprendimų paramos sistemos struktūra 

Intelektualizuojant sprendimų paramą žemės ūkio įmonėje, buvo keliamas uždavinys sujungti intelektualiza-
vimo komponentus su jau veikiančia informacine sistema. Sprendimų paramos sistema, turinti duomenų ir modelių 
bazes su jų valdymo sistemomis, buvo papildyta žinių baze (1 pav.).  
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Planavimo žinių atvaizdavimui buvo pasirinktas produkcinių taisyklių modelis. Žinios išreiškiamos “JEI-TAI” 
tipo konstrukcijomis:  

IF <sąlygosi>THEN<išvadosj 
∧  veiksmaik> 

Taisyklių modulinė struktūra užtikrina lengvą taisyklių atnaujinimą, paprastas sprendimo paaiškinimo 
formavimas. Sistema saugo kelis šimtus taisyklių, kurių didžioji dalis nulemia, kokį veiksmą turi atlikti programa. 
Pavyzdžiui, taisyklė 

IF Fmax>0  AND ci>0 AND zi>0 THEN Pj 

interpretuojama taip: 
JEIGU “sudarytas planas optimalus” IR “produkcija Xi pelninga” IR “produkcijos Xi gamybai padidinti trūksta 

Ri resurso zi vienetų”  TAI “vykdyti resursams zj įsigyti reikalingų skaičiavimų procedūrą Pj”. 
Pačio viršutinio lygio tikslinę dirvos tręšimo parinkimo taisyklę galime suformuluoti, pavyzdžiui, taip: jei eg-

zistuoja dirva, kuri reikalauja tręšimo ir užduoti samprotavimai dėl dirvos tręšimo prie duotų dirvos parametrų, tai 
išrinkti geriausią trąšą arba trąšų kombinaciją ir tręšimo normą. 

Padidėjus žinių tūriui, žemės ūkio įmonės sudėtingą žinių struktūrą atvaizduoti vienu formalizmu nepatogu. 
Preliminarūs tyrimai rodo, kad kai kurioms žinioms, pavyzdžiui augalų apsaugos, veterinarinės pagalbos, atvaiz-
duoti patogūs freimai, todėl tenka ieškoti produkcinių taisyklių ir freimų suderinimo galimybių. Žinių atvaizdavimas 
moduline struktūra turi privalumų, palyginus su žinių aprašymu algoritmu, nes sukuria prielaidas greitam palaips-
niam sistemos plėtimui.  

Žemės ūkio įmonėje dažnai tenka susidurti su neryškia (fuzzy) informacija – neryškiais duomenimis ir neryš-
kiomis išvadomis. Netgi tokio palyginti paprasto uždavinio, kaip sėjomainų plano sudarymas, algoritmo aprašyme 
vartojami žodžiai “paprastai rotacijos nario numeris skiriamas atsižvelgiant …”, “geriau”, “nepatariama” ir t.t. 
Tokiu atveju, kada išvada gaunama esant kelioms neryškioms taisyklėms, iškyla visos išvados neryškumo laipsnio 
problema.  

Sprendimų paramos sistemose svarbus patogus žmogaus bendravimas su sistema, ypač kai analizės metu reikia 
daug kartų keisti pradinius duomenis ir vertinti galimų sprendimų alternatyvas. Vartotojo sąsaja (interfeisas) 
užtikrina sistemos bei vartotojo abipusius informacijos mainus ir apima visas priemones, kuriomis įvedami 
duomenys bei išvedami sistemos darbo metu gauti rezultatai. Dialogui generuoti ir valdyti reikalinga informacija 
įtraukiama į žinių bazę. Pagrindiniai vartotojo sąsajos komponentai – meniu, komandos, klausimai- atsakymai. 

Intelektualios agroverslo sprendimų paramos sistemos modernizavimo problemos – vartotojo sąsajos ir pagal-
bos tobulinimas, nevienalyčių komponentų integravimas, neryškios informacijos panaudojimas galėtų būti atskiras 
tolesnių tyrimų objektas. 

5. Išvados 
Sprendimų paramos sistemos žemės ūkyje dar tik pradedamos taikyti. Jų tobulinimas susijęs su  jų intelektuali-

zavimu. Nors sprendimų paramos sistema žemės ūkio įmonėje nepakeičia sprendimų priėmėjo, tačiau besikeičian-
čiomis rinkos sąlygomis gali vaidinti vis didesnį vaidmenį. Jos  įdiegimas padidina įmonės veiklos lankstumą, 
didina sprendimų priėmimo patikimumą, nes jis tampa mažiau priklausomas nuo sprendimų priėmėjo. Nors žemės 
ūkio įmonės žinių bazės formavimo patirtis dar nepakankama, tačiau intelektualią sprendimų paramos sistemą 
tikslinga diegti konsultavimo tarnybose ir didelėse įmonėse. 
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Summary 
The article includes analysis of possibilities and problems of agricultural enterprises decision making system 

application. Constituents of agricultural decision making system such as data, models and knowledge basis, and user 
interface are studied. The advantages of intellectual methods application in decision-making system are discussed. 
The main problems are formulated for future analyzing. 
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INFORMACINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO ALTERNATYVŲ 
FORMAVIMAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SISTEMOJE1 

Dalė Dzemydienė 
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Akademijos 4, 2600 Vilnius 

Sistemos projektavimas gali būti apibrėžtas kaip geriausio tos sistemos specifikacijos būdo parinkimo ir to būdo 
modeliavimo pasirinktąja projektavimo kalba procesas. Projektavimas – tai visų pirma alternatyvų analizė ir atitinkamų 
sprendimų priėmimo procesas. Straipsnyje nagrinėjami klausimai – kaip projektavimo sprendimų priėmimo procesas 
modeliuojamas problemos sprendimo erdvėje, struktūrizuojamas į tam tikrą skaičių tipiškų procesų, atvaizduojančių 
įvairias problemos analizės, tikslų prioriteto parinkimo, įvertinimo fazes. Analizuojami projektavimo konteksto 
aprašymo būdai ir įtaka, nustatant kriterijus, kurie leidžia parinkti naudingesnius ir patikimesnius sprendimus iš galimų 
alternatyvių variantų. 

1. Įvadas 
Informacinių sistemų projektavimas gali būti nagrinėjamas kaip alternatyvų analizė ir atitinkamų sprendimų 

priėmimo procesas. Kuriant sprendimų priėmimo sistemą yra svarbu, kad ji galėtų parinkti arba padėtų parinkti tam 
tikru požiūriu geriausią arba bent priimtiną alternatyvą iš jos pačios formuojamų ar jai pateikiamų alternatyvų aibės 
ir tai padarytų įvertindama galimas alternatyvos realizavimo pasekmes [4]. 
Nagrinėjant informacinės sistemos (IS) projektavimą, teks atsakyti į klausimus: 
• Kas yra informacinės sistemos architektūra duomenų, procesų, interfeisų ir tinklų infrastruktūros terminais – tai 

yra kaip išreiškiama sistema pagrindiniais statybiniais informacinių sistemų blokais? 
• Kas yra centralizuoto ir paskirstyto skaičiavimo alternatyva informacinės sistemos projektavime, įtraukiant 

įvairias kliento/serverio ir Interneto/Intraneto pasirinkimo galimybes? 
• Kas yra duomenų bazės ir duomenų paskirstymo alternatyvos IS sistemos projektavimui? 
• Kokios yra vartotojo ir sistemos interfeiso alternatyvos IS projektavimui? 
• Projektuojant sistemą yra priimami pagrindiniai techniniai sprendimai: 
• Ar sistema bus centralizuota, ar paskirstyta? 
• Ar sistemos saugomi duomenys centralizuotai, ar paskirstytai? Jei paskirstytai, tai kaip?  
• Kokios bus naudojamos duomenų saugojimo technologijos? 
• Ar programinė įranga bus įsigyjama ar/ir kuriama? Kokia technologija bus pasirenkama programų kūrimui? 
• Kaip vartotojai sąveikaus su sistema? Kaip bus įvedami duomenys? Kaip generuojami rezultatai? 
• Kaip sistema sąveikaus su kitomis, egzistuojančiomis sistemomis?Sprendimai priimami projektuojant sistemą 

sudaro sistemos taikymo architektūrą, kuri gali būti nusakoma technologijomis ir metodais, kurie bus naudojami 
vienoje ar keliose informacinėse sistemose, taip pat apibrėžiami ir projektuojami duomenų, procesų, interfeisų 
ir tinklų komponentai ir jų tarpusavio sąveika. 
Terminas „architektūra” yra pakankamai bendras informacinių technologijų kontekste. Daugelis autorių bando 

paaiškinti jo prasmę perkeliant į šią sąvoką pagrindinių „statybinių konstrukcijų” panaudojimą ir netgi nagrinėjant 
informacinių technologijų etimologiją. Informacinių technologijų srityje su „architektūros” sąvoka gali būti siejami 
ir tokie dalykai kaip planavimas, pasirinkimas pagal taisykles, koncepcinis projektavimas, struktūrizavimas, 
veiksmų koordinavimas ir pan. Žinoma, visi šie klausimai yra susieti ir su programinėmis, informacinėmis bei verslo 
sistemomis. 

Kad sistema generuotų, analizuotų ir parinktų programinių, informacinių, verslo sistemų projektinius sprendi-
mus, tenka patikslinti alternatyvių variantų sampratą. Dažniausiai sistema nėra projektuojama nuo „nulio”. Priimant 
projektinius sprendimus dažniausiai tenka pasinaudoti esama infrastruktūra: sukauptomis tipinių projektinių 
sprendimų (angl. design patterns) bibliotekomis, architektūriniais karkasais bei gatavais komponentais. Sprendimų 

                                                           
1 Darbas parengtas Matematikos ir informatikos institute, vykdant planinę temą "Programų sistemų, informacinių sistemų ir 
verslo sistemų inžinerijos intelektualizavimo problemos". 
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priėmimas šiuo atveju suprantamas kaip vieno iš tipinių projektinių sprendimų ar vieno iš komponentų parinkimas, 
pasinaudojant viena ar kita ontologine samprata. Idealiu atveju, visa sistema turėtų būti suprojektuota naudojantis 
vien tipiniais projektiniais sprendimais bei komponentais.Projektavimo procese norima suformuoti priemonių ir 
metodų aibę, nustatant geriausią iš jų kiekvieno sistemos kūrimo etapo situacijos valdymui. Parinkti darbinės 
aplinkos bendrąją struktūrą, atitinkančią tokių sistemų kūrimo standartams, padengiant pagrindinius analizės ir 
projektavimo procesų etapus. Sukaupti ir panaudoti duomenų struktūras bei jų komponentus projektavimo tikslams 
skirtuose repozitorijuose, kurie yra būtini kaip propaguojamo projektavimo metodikos pagrindas. 

2. Projektavimo sprendimų priėmimo procesas 

Sprendimų priėmimo procesas nagrinėjamas daugeliu aspektų. Remiantis Simon’o sprendimų priėmimo proce-
so aprašymu, pateikiamu apžvalgoje [9], galima nagrinėti keturis tarpusavyje susijusius sprendimų priėmimo etapus: 
intelektualų, projektavimo, pasirinkimo ir įgyvendinimo. Intelektualiame etape atliekama sprendimų turinio ir kon-
teksto paieška, t.y. nustatomi reikalingi duomenys ir jų struktūra, įvertinamas sprendimo procesas, išskiriant šio pro-
ceso atlikimo „pirmines medžiagas”, daug preciziškiau identifikuojant probleminę sritį ir atliekant jos struktūrizaciją 
[2]. Į šį procesą turėtų būti įtraukiamas problemos identifikavimas tiek vieno aktoriaus atveju, tiek sąveikos 
procesai, kurie atsiranda, nustatant ir apibrėžiant problemą sprendimo priėmimo grupėje. 

Sprendimo procesas yra mąstymo, apgalvojimo, samprotavimo procesas, apsprendžiantis ir nustatantis: kokie 
bus sprendimo rezultatai ir kaip geriau priimti atitinkamą sprendimo variantą. Sprendimo atlikimo procesas yra 
nagrinėjamas, analizuojant galimą problemos sprendimų erdvę [6-7].Kiekvienoje sprendimo situacijoje turime 
įvertinti: 

• tikslus;  
• objektą, kurio vystymui taikome sprendimus; 
• kriterijus, kurie nusako atlikimo efektyvumą;norimą veiklos kryptingumą; sprendimo kintamuosius; 
• atributus; 
• apribojimus. 
Sprendimų priėmimo procesas prasideda intelektualia stadija, kurioje nagrinėjama realybė ir identifikuojama 

bei apibrėžiama problema.  
Sprendimų atlikimo procesų etapai struktūriškai pavaizduoti 1 pav. 
Projektavimo etape formuluojami modeliai, tiriamos alternatyvos, nustatomi pasirinkimo kriterijai ir jei įmano-

ma, įvertinami alternatyvų pasirinkimo rezultatai. Tikslai ir kritiniai sėkmės faktoriai turi įtakos sistemos reikalavi-
mų formulavimui. Reikalavimai formuluojami visiems statybiniams informacinės sistemos komponentams: organi-
zacijai, duomenims, valdymui, funkcijoms ir įeigos bei išeigos elementams. Infrastruktūros palaikymo technologijos 
taip pat įtakoja šių komponentų reikalavimų formulavimą, projektavimo bei realizavimo procesus [5]. 

      
 
 
      Kitos sistemos 
 
       Nagrinėjama                 Įvertinami      Pateiktų sprendimų  
    modeliai  verifikavimas/testavimas 
  Intelektualus etapas  Projektavimo etapas    Pasirinkimo etapas         Sprendimų diegimas 
 
 
  - Organizacijos tikslai/    - Formuluojami modeliai; - Nagrinėjami modeliai; 
  - Objektyvus vystymasis;   - Nustatomi pasirinkimo - Atliekama sensityvi analizė; 
  - Tyrimo procedūros;      kriterijai;   - Išrenkama geriausia alternatyva; 
  - Duomenų surinkimas;   - Tiriamos alternatyvos; - Įdiegimo (veiksmų) planas; 
  - Problemos identifikavimas;   - Numatomi ir įvertinami - Valdymo sistemos  
  - Problemos klasifikavimas;     rezultatai;      projektavimas 
  - Problemos sprendimo; 
  - būsenos nustatymas; 
 

       Realybė Kitos sistemos 

  
1 pav. Sprendimo atlikimo ir projektavimo procesų stadijos 

Informacinės sistemos, kaip ir verslo bei programų sistemos gali būti projektuojamos pagal tą patį planą, kuria-
me išskiriami šie pagrindiniai projektavimo etapai [3]:  
• projektuojama sistemos resursų architektūra, t.y. jos apdorojami ir kuriami objektai, 
• projektuojama funkcinė sistemos architektūra, transformuojanti sistemos apdorojamus objektus į jos kuriamus 

rezultatus arba, kitaip tariant, atliekama funkcinė sistemos dekompozicija,  
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• numatomi funkcijas realizuojantys procesai ir jų aktyvizavimo mechanizmai, arba, kitaip tariant, suprojektuo-
jama procesų architektūrą, 

• išnagrinėjami kokie duomenys yra reikalingi procesams veikti,  
• projektuojama sistemos duomenų architektūra, ar parenkamos procesų vykdymo priemonės (organizacinė struk-

tūra, virtualiosios mašinos, aparatūrinės priemonės ir pan.) arba, kitaip tariant, sistemos techninė architektūra. 
• Dažniausiai projektavimo procesas išskaidomas į kelis lygmenis (koncepcinį, eskizinį, detalųjį ir pan.). Visi ar-

chitektūriniai aspektai yra projektuojami kiekviename iš lygmenų. Iš vieno projektavimo lygmens į kitą perei-
nama naudojant tris operacijas:projektinės specifikacijos konkretizavimą (angl. concretisation, specialisation), 

• patikslinimą (angl. refinement) irpraturtinimą (angl. extension). 

3. Žinių bazių integravimas į informacinių sistemų projektavimo procesą  
Projektuojant informacinę sistemą žinių bazių naudojimą sąlygoja būtinybė išsaugoti ir pritaikyti normatyvinio 

bei ekspertinio pobūdžio žinias. Kadangi tenka operuoti žiniomis, sistema yra papildoma vienu ar kitu samprotavi-
mų mechanizmu (išvedimo mašina). Duomenų išgavimo ir žinių atskleidimo technologijos naudojamos sprendi-
mams priimti, reikalingiems duomenims ir sprendimo priėmimo situacijoms analizuoti. Situacijoms atpažinti gali 
būti panaudota neuroninių tinklų technologija. Netiesinės dinamikos metodai naudojami galimoms sprendimų 
pasekmėms prognozuoti. Pasekmių prognozavimui taip pat galima panaudoti neuroninius tinklus. Beje, neuroniniais 
tinklais gali būti grindžiama ir žinių atskleidimo technologija. Genetiniai algoritmai gali būti panaudoti alterna-
tyvoms parinkti. Neraiškiosios logikos naudojamos neapibrėžtumams aprašyti.Dažniausiai taikomos žinių bazių, 
euristinių samprotavimų (ekspertinių sistemų), deduktyviųjų samprotavimų, induktyviųjų samprotavimų, duomenų 
išgavimo (angl. data mining), žinių atskleidimo (angl. knowledge discovery), neraiškiosios (angl. fuzzy) logikos, ne-
tiesinės dinamikos, dirbtinių neuroninių tinklų ir genetinių algoritmų technologijos.Nors kartais ir pakanka pasinau-
doti kuria nors viena technologija, dažniausiai jų prireikia kelių ir jas tenka vienaip ar kitaip integruoti tarpusavyje. 
Vienų žinių vaizdavimo technologijų su kitomis integravimo galimybes galėtų apibūdinti trijų tipų hibridai: 

• funkciniai hibridai: vienos intelektualizavimo technologijos realizavimas kitos technologijos priemonėmis, pa-
vyzdžiui, žinių atskleidimo technologijos realizavimas neuroniniu tinklu;  

• komunikaciniai hibridai: intelekto išskirstymas po skirtingus sistemos komponentus, realizuojant tų komponen-
tų sąveiką per duomenų mainus, pavyzdžiui, panaudojant neuroninį tinklą ekspertinei sistemai perduodamiems 
duomenims suklasifikuoti;  

• polimorfiniai hibridai: visų sistemoje naudojamų intelektualizavimo technologijų realizavimas kurios nors vie-
nos iš jų priemonėmis.  
Naudojant objektinę projektavimo paradigmą, bet kurio lygmens ir bet kurio sistemos aspekto projektavimas 

gali būti traktuojamas kaip objektų ir klasių identifikavimas, ryšių tarp klasių ir objektų nustatymas, klasių ir objektų 
elgsenos nusakymas per jų metodus ir klasių bei objektų hierarchijų formavimas.  

Šitokia traktuotė tinka ne tik programų, bet ir informacinių bei verslo sistemoms. Be to, šiuolaikinis verslo, 
informacinių ir programų sistemų projektavimas tampa vis labiau ir labiau normatyvinis. Tai reiškia, kad projektinės 
specifikacijos yra konkretizuojamos, tikslinamos ir praturtinamos ne bet kaip, o panaudojant gatavus (tipinius) 
sprendimus. Todėl, mūsų nuomone, daugeliu atveju projektavimo alternatyvų formavimo uždavinys bent jau iš 
dalies gali būti sprendžiamas panaudojant struktūrinės sintezės metodus.  

Struktūrine sinteze vadinamas dedukcija grindžiamas komponavimo metodas, naudojant kurį galima gauti 
galimus tikslinės struktūros aprašus [15]. Paprastai struktūrinės sintezės metodas yra naudojamas programoms iš 
turimų modulių surinkti. Tuo tikslu su kiekvienu moduliu susiejamos aksiomos, aprašančios modulio panaudojimo 
sąlygas ir jo rezultatus. Modulio panaudojimo sąlygos aprašo kokie dydžiai turi būti išskaičiuoti, kad moduliu būtų 
galima pasinaudoti. Skirtingai nuo kitų deduktyvinės sintezės metodų, sąryšiai tarp pradinių duomenų ir modulio 
rezultatų čia neaprašinėjami.  

Struktūrinės sintezės metodą tiesiogiai pritaikyti projektinių sprendimų alternatyvoms formuoti negalima, nes 
šiuo atveju aksiomos turi aprašyti ne tik konstrukcijos semantiką, bet ir pragmatiką.  

Tipiniai projektiniai sprendimai, kaip ir kiti analogai, gali būti panaudoti tik tam tikruose kontekstuose. Kitaip 
tariant, pragmatika šiuo atveju aprašoma projektavimo problemos sprendimo kontekstu.  

Kontekstą galima aprašyti atitinkamomis produkcijų sistemomis (t.y. taisyklių sistemomis). Tai reiškia, kad 
struktūrinės sintezės sistema tam, kad nuspręsti, ar galima alternatyvai formuoti panaudoti vieną ar kitą tipinį 
sprendimą, papildomai privalo pasinaudoti ekspertine sistema. 

Tuo tikslu kuriami projektavimo architektūrų repozitorijai, tai žiniomis praturtintos duomenų bazės, skirtos 
komponentų, modelių ir objektų saugojimui, kartu su jų aprašymais ir ryšiais, užtikrinant pakartotinį šių elementų 
panaudojimą ir atvirą priemonių bei įrankių palaikymą. Tokio tipo duomenų bazės įgijo repozitorijų pavadinimą, 
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kuris tapo ypač populiariu, kai IBM pavadino juo AD/CYCLE programinės įrangos kūrimo sąvoką [10]. Galima 
paminėti keletą tokio tipo repozitorijų pavyzdžių, vienas jų - Microsoft repozitorijus, kurio pagrindas yra atviras 
meta modelis ir interfeisų su kitais repozitorijais užtikrinimas [11]. Meta modelis suprojektuotas pagal unifikuotos 
modeliavimo kalbos UML metodą . 

UML aprašymo kalba leidžia individualiai modeliuoti objektų klases ir asociacijų klases įvairiuose požiūriuose 
[1]. Toks aprašymas naudojamas ARIS (angl. Architecture of Integrated Information Systems) metodikoje [14], 
sudarant meta modelį ir informacinį modelį bei formuojant ARIS repozitorijų. Informacinis modelis aprašo 
duomenų bazės projektavimą, kur realybės modeliai sukurti pagal ARIS metodą yra išsaugomi kaip tos bazės 
elementai. Organizaciniai, funkciniai, duomenų, išvedimo bei valdymo modeliai yra traktuojami kaip duomenų 
bazės taikymų egzemplioriai. Kiekvienam ARIS požiūriui (organizaciniam, funkciniam, duomenų, išvedimo ir 
valdymo) repozitorijuje saugomas tam tikro lygio aprašymo modelis ir jo ryšiai su kiekviena ARIS gyvavimo ciklo 
faze.  

Standartinių programinės įrangos sprendimų įgyvendinimui pasiūlyti procedūriniai modeliai. Kartu su 
procedūriniais modeliais apjungiami ir tikslų modeliai, ir užduotys, ir panašūs komponentai. Pavyzdžiui, sistemos 
struktūra ir elgsena yra aprašoma semantiniame objektų modelyje SOM [8], kuriame išreiškiamas procedūrinis 
modelis kartu su sistemine aprašomųjų požiūriu struktūra (žiūr. 2 pav.).  

 

Objektų                    Tikslinė 
sistema       sistema  
 

Sąveikos    Užduočių 
  modelis    sistema 
 

         Procedūrinių 
           objektų  

                             schema 
 

Konceptuali objektų 
schema 

 balansuojama 

D 
e 
t 
a 
l 
i 
z 
a 
v 
i 
m 
a 
s 
 

1 lygmuo 

2 lygmuo 

3 lygmuo 

Konceptualus objektų valdymas Procedūrinis objektų valdymas 

 
2 pav. Procedūrinis modelis skirtas objektų modeliavimui pagal SOM [8]  

Semantiniame objektų modelyje SOM išskirti trijų lygmenų konceptai yra detalizavimo pagrindas [8]. 
Lygmenys balansuoja tarp struktūrinio modelio ir elgsenos modelio. Palyginus su ARIS metodika, čia pasigendama 
atitinkamo objektiškai orientuoto projektavimo metodo ir organizacinio aspekto nagrinėjimo. 

Žinių valdymo modeliai yra viena iš svarbiausių komponenčių, valdant projektinių sprendimų priėmimo 
procesą. Pagrindiniai tokių žinių profiliai įtraukiami į žinių žemėlapius, kaupiami žinių saugyklose, integruojami į 
projektavimo komponentų repozitorijus. Modeliavimo metodų taikymas pagerėja, įjungiant žinias, žinių darbuotojų 
objektus arba sukuriant jų funkcijas skirtinguose informacinių sistemų projektavimo etapuose.  

4. Išvados 
Sistemos, padedančios priimti verslo, informacinių bei programų sistemų projektavimo sprendimus, yra vienu iš 

svarbiausių sistemų inžinerijos intelektualizuotos infrastruktūros komponentų. Šitokioms sistemoms sukurti visų 
pirma naudotinos žinių bazių ir deduktyviųjų bei empirinių samprotavimų technologijos. Praktinis šių technologijų 
panaudojimas neįmanomas neišsprendus tipinių projektavimo sprendimų formalizavimo, išskirstytų žinių naudojimo 
ir deduktyviųjų bei empirinių samprotavimų integravimo problemų. Tai pirmaeiliai šitokioms sistemoms sukurti 
skirtos tyrimų programos uždaviniai.  

Straipsnyje apžvelgiamas projektinių sprendimų priėmimo procesas, išskiriami jo vykdymo etapai, nagrinėjami 
jų komponentai. Žinių valdymo modeliai yra viena iš svarbiausių komponenčių, valdant projektinių sprendimų 
priėmimo procesą. Pagrindiniai tokių žinių profiliai įtraukiami į žinių žemėlapius, kaupiami žinių saugyklose arba 
integruojami į projektavimo repozitorijus. Modeliavimo metodų taikymas pagerėja, įjungiant žinias, žinių 
darbuotojų objektus arba sukuriant jų funkcijas skirtinguose informacinių sistemų projektavimo etapuose. 
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Summary 

The attention is paid to the representation of knowledge in decision support system devoted for business, 
information and programming system design. The principles of developing of such type decision support systems 
are described. The knowledge acquisition methods and knowledge representation approaches are analyzed. The 
analysis of alternative designing architectures of information systems may be stored in the repository with the 
knowledge and expertise performing components for evaluation of design quality. 
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KOMPONENTINIO IS PROJEKTAVIMO METODO 
REALIZAVIMO TECHNOLOGIJA 

Mindaugas Pocius 
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fakultetas 

Apžvelgiami veiklos informacinės architektūros modelis bei bendros komponenčių architektūros standartas. Api-
brėžiamos pagrindinės sąvokos, privalumai bei trūkumai. Nagrinėjama šių metodų integravimo problema. Pateikiamas 
vienas iš galimų technologinių integracijos metodų. 

1. Įvadas 
Kompiuteriniai tinklai ir Internet’as iš pagrindų pakeitė tradicinę informacinių sistemų (IS) sampratą. Netgi 

dabar šių pasikeitimų pasekmės nėra pilnai įsisavintos. Dabartinės IS yra sudėtingos, pažeidžiamos ir neatsparios 
gedimams, todėl jų lankstumas ir adaptyvumas neatitinka vis didėjančių rinkos reikalavimų. Šios problemos verčia 
ieškoti naujų IS projektavimo mechanizmų, pagrįstų iš esmės naujais principais. 

Dėl spartaus technologijų vystymosi ir dėl didesnių vartotojų reikalavimų, esminiu dalyku tampa tokių sistemų 
architektūra. Informacijos sistemos daugiau nebegali būti sudarinėjamos iš komponenčių be pilno architektūrinio 
modelio. 

Organizacijų veiklos procesų poreikių ir informacinės technologijos komponenčių - taikomųjų programų, 
duomenų bazių – integravimas tampa vis aktualesnis. Praktinis tikslas yra kurti vieningas (integruotas) organizacijos 
valdymo kompiuterizuotas sistemas. Pagrindinis sudėtingų IS formavimo reikalavimas yra tai, kad kūrimo procesas 
turi vykti efektyviai – greitai ir kokybiškai, surenkant jas iš komponenčių. 

Viena iš pažangiausių veiklos procesų ir taikomųjų programų integravimo metodologijų vadinama „architek-
tūriniu modeliavimu” ar „architektūra grindžiama” (architecture-driven) [1]. Tačiau informacinės architektūros (IA) 
modeliavimas turėtų būti tik pirminis IS kūrimo etapas, kuris vėliau pereitų į komponentines IS kūrimo 
technologijas (CCA [2], CBD, CORBA, COM, JavaBeans) bei IS kūrimo ar surinkimo aplinkas (Sterling Software, 
InDEPS, Computerware’s UNIFACE ADE). Taigi, iškyla problema, kaip suderinti IA bei komponentinį modelia-
vimą, kad pasiekti maksimalių rezultatų. 

Šiame straipsnyje bus nagrinėjamas bendros komponenčių architektūros (CCA) metodo pritaikymas veiklos 
informacinės architektūros (VIA) modelyje ir pateikiamas konkretus technologinis sprendimas. 

2. Veiklos informacinės architektūros (VIA) domenų modelis 
Organizacijos veiklos architektūrinis modelis [3] užtikrina pilną organizacijos veiklos integravimą. Jis sudarytas 

iš verslo, informacijos, informacinių procesų, technologinių procesų ir darbo vietų arba verslo domenų architektūrų. 
Kita šio modelio dalys – sąsajų tarp duomenų koncepciniai modeliai arba kitaip tariant duomenų ryšių architektūra. 
• Verslo arba biznio domeno (BD) architektūrą sudaro organizacijos funkcionalumą ir egzistavimą prižiūrintys 

koncepciniai modeliai. Tai galima apbrėžti kaip verslo veiklų hierarchinę struktūrą. 
• Informacijos arba duomenų domeno (DD) architektūra susideda iš duomenų ir žinių, reikalingų organizacijos 

valdymo užtikrinimui ir produkto vystymui, koncepcinių modelių. Architektūra realizuota saugyklos principu, 
kurioje saugomi duomenys, užtikrinantys produkcijos lygmenį. Architektūra gali būti apibendrinta kaip duome-
nų, žinių ir tikslų koncepcinės struktūros. 

• Informacinių procesų (IPD) architektūrą sudaro informacijos apdorojimo programos, kurios vykdomos verslo 
sprendimams ir produktams sukurti. Architektūrą galima apibendrinti kaip organizacijos funkcijų hierarchiją. 

• Produkto technologijos (TPD) architektūra aprašo procesų koncepcinius modelius, užtikrinančius organizacijos 
produktų ir paslaugų vystymą. Ji gali būti apibendrinta kaip organizacijos procesų hierarchija. 

• Sąsajų koncepciniai modeliai aprašo domeno ryšių architektūrą konkretiems dviems domenams (arba domenui 
ir aplinkai). Kiekviena architektūra yra vienintelė ir specifikuota sąveika (integracija) tarp dviejų skirtingų 
domenų. 
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Realiame pasaulyje biznio bei produkto technologijos domenai yra vartotojo sąsajos (langai, formos, lentelės). 
Duomenų domenas atitinka duomenų bazę ar kitokia duomenų saugyklą, o informacinių procesų domenas yra 
skaičiavimo funkcijų rinkinys. Sąsajų modeliai atitinka toliau nagrinėjamus CCA portus. 

3. Bendrų komponenčių architektūra (CCA) 
Bendrų komponenčių architektūra [4] susideda iš trijų rūšių esybių: sąsajų (ports), komponenčių (components) 

bei karkasų (frameworks). Komponentės yra programiniai vienetai, iš kurių formuojamos aplikacijos. Komponentės 
sukuriamos ir valdomos karkaso aplinkoje, kurios pagalba jos bendrauja tarpusavyje. Sąsajos yra abstraktus 
komponenčių bendravimo taisyklių rinkinys. Pagrindiniai CCA standarto tikslai yra: 

• apibrėžti komponenčių konstrukciją taip, kad jas būtų galima panaudoti daugelyje karkasų; 
• apibrėžti minimalias komponentės gyvavimo sąlygas; 
• nusakyti sąsają tarp komponenčių ir karkaso. 
Tačiau labai mažai kalbama apie karkaso konstrukciją bei vartotojo sąsają su karkasu. To priežastis yra tai, kad 

karkasai gali būti optimizuojami vienai ar kitai situacijai, pavyzdžiui, vienu atveju komponenčių panaudojimas gali 
būti plačiai paskirstytas, o kitu atveju – centralizuotas. 
Pagrindinės CCA sąvokos [5]: 
• Komponentė (component) – nepriklausomas programinis vienetas, tenkinantis rinkinį taisyklių bei turintis 

standartines sąsajas, kurios leidžia sudaryti junginius su kitomis komponentėmis. Šios taisyklės nustatomos 
komponentės kūrimo stadijoje. 

• Komponenčių integracijos schema (component integration framework) – sąsajų rinkinio bei tarpusavio sąveikos 
taisyklių rinkinio, užtikrinančio ryšius tarp komponenčių, realizacija. 

• Komponenčių architektūra (component architecture) – sąsajų rinkinio bei tarpusavio sąveikos taisyklių rinkinio, 
užtikrinančio ryšius tarp komponenčių bei kitų būtinų elementų, specifikacija. 
Komponentės su karkasu bei tarpusavyje bendrauja per specialias CCA sąsajas (1 pav.) – portus (ports). CCA 

portai nusako sąsajos modelį tarp visų komponenčių. Kiekviena komponentė apibrėžia vieną ar daugiau portų. 
Pagrindinė karkaso sąsaja (CCA Services) yra minimali sąlyga tam, kad karkasas būtų CCA suderinamas. 

 

1 pav. Ryšiai tarp CCA komponenčių 

Galimi dviejų rūšių portai – įėjimo arba tiekiami (provides) bei išėjimo arba naudojami (uses) portai: 
• Tiekiami portai – tai sąsajos, kurias komponentė tiekia kitoms komponentėms. 
• Naudojami portai – tai sąsajos, kurias komponentė naudoja kituose komponentuose. Naudojamų portų infor-

macija gaunama per pagrindinę karkaso sąsają (CCA Services). 

Komponenčių sąryšio mechanizmą (2 pav.) galima išskirstyti į keletą etapų: 
1. Tiekiamas portas užregistruojamas karkase per pagrindinę karkaso sąsają panaudojus metodą 

addProvidesPort(); 
2. Užregistruotas portas patenka į tiekiamų portų sąrašą, kuris tampa prieinamu kitiems komponentams; 
3. Nuoroda į karkasą perduodama komponentui, kuris reikalauja tam tikro porto per pagrindinės karkaso 

sąsajos metodą registerUsesPort(); 
4. Per pagrindinės karkaso sąsajos metodą getPort() komponentas gauna priėjima prie kito komponento 

tiekiamo porto (sąsajos). 

Sąsajos tarp komponentės 1 ir karkaso
(CCA Ports)

Sąsajos tarp komponentės 2 ir karkaso
(CCA Ports)

Specifinės sąsajos Pagrindinė karkaso sąsaja (CCA Services), bedra kiekvienam
CCA karkasui Specifinės sąsajos

Komponentė 1 (CCA Component) Komponentė 2 (CCA Component)

CCA karkasas
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2 pav. Komponenčių tarpusavio jungimosi mechanizmas 

4. Bendros komponentinės architektūros pritaikymas VIA domenų modelyje 

4.1. Pagrindiniai metodo principai 

• Kiekviena komponentė praneša karkasui apie jos tiekiamas bei naudojamas sąsajas; 
• Visa informacija apie sąsajas sukaupiama karkase; 
• Kiekviena komponentė su kitomis komponentėmis bendrauja per karkasą, t.y. komponentės veikimas priklauso 

tik nuo karkaso ir tiesiogiai nepriklauso nuo kitų komponenčių; 
• Pakeitus informacinės sistemos komponentinę sudėtį, kinta tik karkasas – komponentės lieka nepakitusios. 

4.2. Technologinis metodo procesas 

Procesą galima suskirstyti į šešis pagrindinius etapus (3 pav.). Toliau apžvelgsime kiekvieną iš šių etapų 
atskirai. 

3 pav. Technologinis metodo procesas 

Komponentas 1

addProvidesPort(         'A')Portas

Portas

Pagrindinė karkaso sąsaja
(CCA Services)

Komponentas 2

registerUsesPort('A')

Portas

Pagrindinė karkaso sąsaja
(CCA Services)

Portas = getPort('A')

1

4

3

2

Darbų sekos diagrama

Darbų sekos diagramos
transformavimas į VIA modelį

Portų sudarymas ir priskyrimas
kiekvienai VIA modelio sąsajai

VIA modelio elementų
transformavimas į CCA komponentes

Tiekiamų bei naudojamų portų sąrašų
sudarymas

CCA karkaso specifikavimas
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• Darbų sekos diagramos sudarymas 

Pirmiausia sudaroma informacinės sistemos ar jos dalies darbų sekos diagrama. Pagal šį standartą 
pavaizduojami visi įmanomi IS elementai bei ryšiai tarp jų. 
• Veiklos procesų, funkcijų ir duomenų elementų suskirstymas į domenus pagal VIA modelį 

Kiekvienas darbų sekos diagramos elementas gali būti priskirtas vienam iš keturių veiklos informacinės 
architektūros modelio domenų, o kiekvienas ryšys atitinka sąsają tarp domenų. 
• Portų sudarymas ir priskyrimas kiekvienai VIA modelio sąsajai 

Pagal UML notifikaciją portas yra Interface tipo arba virtuali klasė, kuri paveldi CCA Port Interface tipo klasę. 
Atsižvelgiant į ryšius tarp modelio elementų nustatomi reikalingi portai su atitinkamais metodais. Kiekvienam 
diagramos elementui priskiriamos nulis arba daugiau portų, kuriuos jis realizuoja ir nulis arba daugiau portų, kuriuos 
jis panaudoja. 
• VIA modelio elementų transformavimas į CCA komponentes 

Modelio elementai paverčiami į CCA komponentes pagal taisykles: 
1. Kiekviena CCA komponentė pagal UML notifikaciją aprašoma kaip klasė; 
2. Komponentė būtinai turi realizuoti Component Interface tipo sąsają; 
3. Komponentės konstruktorius turi būti tuščias; 
4. Iškart po konstruktoriaus turi būti iškviečiamas komponentės metodas setServices, kuris užregistruoja 

komponentės tiekiamus bei naudojamus portus; 
5. Kiekviena komponentė būtinai turi realizuoti portus, kurios yra aprašyti kaip tos komponentės tiekiami 

portai. 
• Tiekiamų bei naudojamų portų sąrašo sudarymas 

Sudaroma tiekiamų portų lentelė (1 lentelė). Išvardinami elementai, jų realizuojami portai bei sąsajos tipas 
pagal veiklos informacinės architektūros modelį. 

1 lentelė. Tiekiamų portų sąrašas 

Komponentės 
pavadinimas 

Tiekiamo porto 
pavadinimas 

VIA modelio sąsajos 
atitikmuo 

… … … 
Komponentė i Portas i Si 
Komponentė j Portas j Sj 
… … … 

Sudaroma naudojamų portų lentelė (1 lentelė). Čia išvardinami elementai, jų naudojami portai bei sąsajos tipas 
pagal veiklos informacinės architektūros modelį. 

 

1 lentelė. Naudojamų portų sąrašas. 

Komponentės 
pavadinimas 

Naudojamos sąsajos 
pavadinimas 

VIA modelio sąsajos 
atitikmuo 

… … … 
Komponentė i Portas i Si 
Komponentė j Portas j Sj 
… … … 

 
• Karkaso specifikavimas 

Informacinės sistemos CCA karkasas formuojamas pagal taisykles: 
1. CCA Karkasas pagal UML specifikaciją aprašomas kaip klasė; 
2. Ši klasė būtinai turi realizuoti Services sąsają; 
3. Tiekiamų bei naudojamų komponenčių sąrašai aprašomi kaip karkaso klasės atributai. 
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5. Komponentinio IS projektavimo realizacijos pavyzdys 
Pateiksime nedidelės IS dalies – užsakymų apdorojimo – projektavimo pavyzdį panaudojant aukščiau apibrėžtą 

technologiją. Pirmiausia sudarome darbų sekos diagramą (3 pav.). 

3 pav. Darbų sekos diagrama 

Sekančio etapo metu pašalinami elementai, kurie nebus kompiuterizuojami. Likę elementai sugrupuojami pagal 
veiklos informacinės architektūros modelį (5 pav.). Šiuo atveju informacinių procesų bei technologinių procesų 
domenai lieka tušti. 

 
5 pav. Darbų sekos diagramos perkėlimas į VIA modelį 

Identifikuojamos sąsajos tarp domenų. Sudaromos konkrečios Interface tipo klasės (4 pav.), kurios priskiriamos 
VIA modelio sąsajoms. Pagal CCA specifikaciją šios klasės toliau bus vadinamos portais. 

 
4 pav. VIA sąsajų susiejimas su CCA portais 

Pagal diagramos elementus apibrėžiamos CCA komponentės (5 pav.). Kiekvienas elementas yra komponentė. 
Komponenčių pavadinimai sudaromi pagal elementų pavadinimus pakeičiant taip, kad atitiktų programinių kalbų 
standartus, tačiau išlaikytų semantinę prasmę. 

 

Užsakymų
įvedimas

Uzsakymai

Prekybos
agentai

Užsakymų
peržiūra

Personala
s

S1.2

S1.1

Užsakymo
įvedimas

Užsakymai

Užsakymų
peržiūra

BD

TPD

IPD

DD

S1.1
IUzsakymoValdymas

S1.2
IUzsakymoDuomenys
IUzsakymuSarasas
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5 pav. Komponenčių diagrama 

Paskutinis specifikuojamas pagrindinis IS elementas – karkasas (8 pav.). Karkaso klasės būtini atributai yra 
tiekiamų (3 lentelė. Tiekiamų portų sąrašas3 lentelė) bei naudojamų (4 lentelė) portų sąrašai. 

8 pav. CCA karkasas 

3 lentelė. Tiekiamų portų sąrašas 

Komponentės 
pavadinimas 

Tiekiamo porto 
pavadinimas 

VIA modelio sąsajos 
atitikmuo 

KUzsakymai IUzsakymoValdymas S1 
KUzsakymai IUzsakymuSarasas S1 
KUzsakymai IUzsakymoDuomenys S1 

 
Gautos UML diagramos ir yra galutinis šio technologinio proceso rezultatas. Toliau, pasitelkus objektiškai 

orientuotą programavimo kalbą (Java, C++, Delphi ir kt.) realizuojami diagramose aprašyti elementai. 
 

+setServices(in svc) :
void

«interface»
Component

«interface»
Port+Pirmas() : String

+Ankstesnis() :
String
+Sekantis() : String
+Paskutinis() : String

«interface»
IUzsakymuSarasas

+NustatytiBusena(in busena) : Boolean
+NaujasUzsakymas(in KompanijosId : String) :
String

«interface»
IUzsakymoValdymas

+Numeris() : String
+Data(in Data : Date) : Date
+KompanijosId(in KompanijosId : String) :
String
+Busena(in Busena) : <unspecified>

«interface»
IUzsakymoDuomenys

KUzsakymai

KUzsakymoIvedima
s

KUzsakymuPerziur
a

+getPort(in name : String) : <unspecified>
+getPortNonblocking() : <unspecified>
+releasePort(in name : String) : void
+createPortInfo(in name : String, in type : String, in properties : String) :
<unspecified>
+registerUsesPort(in name_and_type) : void
+unregisterUsesPort(in name : String) : void
+addProvidesPort(in inPort, in name) : void
+removeProvidesPort(in name : String) : void
+getComponentID() : <unspecified>

«interface»
Services

+TiekiamuPortuSarasas
+NaudojamuPortuSarasa
s

KKarkasas
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4 lentelė. Naudojamų portų sąrašas. 

Komponentės 
pavadinimas 

Naudojamo porto 
pavadinimas 

VIA modelio sąsajos 
atitikmuo 

KUzsakymoIvedimas IUzsakymoValdymas S1 
KUzsakymuPerziura IUzsakymoDuomenys S1 
KUzsakymuPerziura IUzsakymuSarasas S1 

Išvados 

Šiuo metu sprendžiama tokių pažangių IS kūrimo metodų, kaip architektūrinis ir komponentinis, integravimo 
problema, kurią nagrinėja daugelis žinomų pasaulio firmų bei organizacijų, ieškodami optimaliausio sprendimo. 

Pagrindinis tikslas yra pagal veiklos informacinės architektūros modelį susieti organizacijos informacinę 
architektūrą su komponentiniu informacinių sistemų projektavimu. 

Kiekviena komponentė tiesiogiai nepriklauso nuo kitų komponenčių. 
Metodas leidžia kurti programinius IS vienetus, kurie atitinka realaus pasaulio elementus. 
Nagrinėtas metodas nusako minimalius reikalavimus sistemos karkasui bei komponentėms. Programinio 

realizavimo stadijoje šie elementai gali būti papildyti programuotojo nuožiūra parinktais metodais bei atributais. 
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CASE SISTEMOSE NAUDOJAMŲ VEIKLOS MODELIŲ SAVYBIŲ 
ANALIZĖ 

Saulius Gudas, Eugenijus Ambrazevičius 
Informacijos sistemų katedra, Kauno technologijos universitetas,  

Studentų 50, LT-3031Kaunas 
Straipsnyje nagrinėjami kompiuterizuotos inžinerijos sistemose naudojamų veiklos modelių savybių vertinimo bū-

dai ir kriterijai. Apžvelgti veiklos modeliavimo standartų reikalavimai ir kriterijų sudarymo principai. Pateikti veiklos 
modelių savybių tyrimo kriterijai, gauti formalaus veiklos modelio pagrindu. 

1. Įvadas 
IS kūrimo gyvavimo ciklas integruoja kompiuterizuojamos organizacijos veiklos modeliavimą, IS komponentų 

projektavimą ir kodo generavimą.  
Kompiuterizuotos informacijos sistemų inžinerijos (CASE) sistemų sudėtyje yra dviejų paskirčių modeliavimo 

priemonės: veiklos modeliai ir IS projekto specifikavimo modeliai. Veiklos modeliuose sukaupta informacija apie 
organizacijos procesus, vartotojo informacinius poreikius, tampa žinių struktūra, kurios pagrindu formuojami 
projektiniai IS sprendimai. Įvairių CASE paketų (Oracle Designer/2000, Provision Workbench, Rational Rose, 
System Architect/2000 ir t.t.) veiklos modelių savybės labai skiriasi. Veiklos modeliavimo galimybės, veiklos 
modeliuose aprašytos žinios nulemia IS projekto, kuris sugeneruojamas CASE aplinkoje, apimtį ir pilnumą.  

 Todėl aktualūs yra kriterijai, kurie galėtų įvertinti veiklos modeliavimo metodą, naudojamą CASE priemo-
nėje. Aptarsime veiklos modeliavimo įvertinimo būdą, kurį aprašė CIMOSA asociacijos atstovas K.Kosanke [1], 
standarto ENV 12204 reikalavimus veiklos modeliams [2] ir mūsų siūlomus veiklos modeliavimo įvertinimo 
kriterijus. 

2. Apie metodologijų palyginimo principus   
Organizacijų veiklos modeliavimas kompiuterizuotose IS inžinerijos sistemose (CASE sistemose) yra specifinė 

sritis, kuri reikalauja parinkti atitinkamus veiklos modelių vertinimo pagrindus (t.y. formalius veiklos procesų 
modelius). 

Teisingai įvertinti galima turint atitinkantį problemą apibendrintą (formalų ar konceptualų) modelį, rašoma [4]. 
Šiuo atveju reikalingas organizacijos veiklos procesų formalus modelis, kurio pagrindu sisteminiu būdu konst-
ruojami tiriamų metodų vertinimo kriterijai. Kartais vienoje srityje pasiteisinusį formalų modelį (pavyzdžiui, ER 
diagramą) bandoma naudoti kitos prigimties sistemoms vertinti (pavyzdžiui, objektiškai orientuotoms metodo-
logijoms palyginti). Tai nepasiteisina, gali duoti metodologiškai klaidingus rezultatus.  

Vertinimo kriterijų formalaus pagrindo teisingumas gali būti nustatytas panaudojant konceptualaus integralumo 
konceptą (conceptual integrity) [3]. Ši sąvoka reiškia “būti teisingu koncepto atžvilgiu” arba, paprasčiau kalbant, 
“būti pilnu”. “The more consistent the approach used in the development of software, typically the more reliable, 
more maintainable, and more usable the software becomes.” – rašoma [3]. 

Firma “The Object Agency” objektiškai orientuotoms metodologijoms palyginti siūlo tokius analizės aspektus: 
konceptai, notacija, procesas, pragmatika, priemonės programų inžinerijai, tinkamumas rinkai [3].  

Detaliau aptarsime metodikos realizavimui (inžinerijai, veiklos modeliavimo technologijai) svarbaus analizės 
aspekto “ proceso” aprašymo reikalavimus.  

3. Proceso aprašymo reikalavimai  

Modeliavimo metodologija paprastai numato ir tam tikrą metodo vykdomo (realizavimo) eilės tvarką, kuri 
apibendrintai vadinama “procesu” [3]. Proceso žingsniai bei jų rezultatai turi būti apibrėžti metodologijoje. 
Kiekvieno proceso žingsnio rezultatai yra konkretūs: pavyzdžiui, analizės rezultatai (veiklos modelis, informacinių 
poreikių modelis), projektavimo rezultatai (sistemos projektas, pavyzdžiui, UML diagramų visuma), kodavimo 
rezultatai (programos kodas, duomenų bazės specifikacija).  
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Procesas yra gerai apibrėžtas, jei [3]: 
• aiškiai apibrėžtas kiekvieno proceso žingsnio turinys, priemonės, technologija; 
• apibrėžti kiekvieno proceso žingsnio įeiga ir išeiga, pateikti pavyzdžiai; 
• apibrėžti kiekvieno proceso žingsnio vykdytojai (rolės); 
• yra nurodymai programinės įrangos kokybei užtikrinti.  
Todėl  vienas iš organizacijų veiklos modeliavimo metodų vertinimo kriterijų galėtų būti proceso apibrėžimo 

kokybė, kurią aprašo [3] išvardintos savybės.  

4. Veiklos modelių vertinimo metodas pagal K.Kosanke 
K.Kosanke (CIM OSA asociacija) [1] pateikia du kriterijus veiklos modeliavimo metodams įvertinti. Pirmasis 

kriterijus skirtas apibūdinti sistemos gyvavimo ciklo etapų modeliavimo galimybes, antrasis - veiklos modeliavimo 
kalbos galimybes (kalbos konstruktams apibūdinti). Kiekvienas iš kriterijų susideda iš kelių pozicijų, kuriose įrašo-
mas įvertinimas (apibūdinimas).  

Pirmasis kriterijus [1] susideda iš sistemos gyvavimo ciklos (GC) etapų, kurie atitinka GERAM (ISO WD15704 
standarto priedas [4]) apibrėžtą GC sudėtį, įvertinimo. Nurodyti tokie gyvavimo ciklos etapai: identifikavimas, kon-
ceptų apibrėžimas, reikalavimų apibrėžimas, sistemos architektūros projektavimas (design draft), detalus projekta-
vimas (design detailed), realizavimas, eksploatavimas (operation), sistemos reinžinerija (system change) [1].  

Antrasis kriterijus leidžia apibūdinti veiklos modeliavimo kalbos sudėtį: veiklos tyrimo aspektus. Nurodyti įver-
tinimui aspektai: funkcinis (atskirai statikos įvertinimas ir ir dinamikos įvertinimas), sprendimų priėmimo, orga-
nizacinės struktūros, informacinis, išteklių. Dar dvi šio kriterijaus pozicijos skirtos apibūdinti pagrindinius metodo 
apibrėžimus bei kalbos konstruktų skaičių.    

Atliekant konkrečių metodų tyrimą, kiekvienas iš šių kriterijų aprašomas atskira lentele, kurios eilutės yra 
kriterijaus pozicijos, o stulpeliai – analizuojami veiklos modeliavimo metodai (kalbos).  

5. Veiklos modelių standartizavimo reikalavimų apžvalga 
Tarptautinio standarto projektas CEN ENV 12 204 [3] apibrėžia veiklos modelio sudėtį objektiškai orientuotos 

metodologijos pagrindu. Nurodomi tokie pagrindiniai veiklos modelio struktūros elementai (konstruktai):  
• veiklos objektas (enterprise object);  
• objektų santykis (relation), kurio atskiras tipas yra nuoseklumo (sekos) santykis (sequencing relationship); 
• veiklos procesas (business process); 
• veiklos rūšis arba veikla (enterprise activity) – veiklos procesas susideda iš veiklos rūšių (veiklų); 
• įvykis (event), kuris siejamas su veiklos modelio elementu “nuoseklumo (sekos) santykis”; 
• objekto būsena (object state); 
• objekto aspektas (object view); 
• veiklos objekto rolės gali būti: užsakymas (order), produktas (product), išteklius (resource), organizacinis 

vienetas (organisational unit); 
• galimybių aibė (capability set), kurią sukuria veiklos modelio elementas “išteklius” ir naudoja elementas 

“veiklos rūšis”. 
Kitas standartizavimo bandymas yra veiklos modeliavimo kalbos UEML projektas [6]. UEML nurodo tokius 

pagrindinius veiklos modeliavimo kalbos elementus: aplinka, dalyvis, laikas, įvykis, procesas, veikla, veiklos įeigos 
objektas, veiklos išeigos objektas, funkcija. Funkcija yra sudėtinis elementas, kurį sudaro proceso ir veiklos abipusė 
sąveika (grįžtamojo ryšio kontūras).  

Todėl vienas iš kriterijų turėtų tikrinti, ar veiklos modeliavimo metodas apima visus išvardintus CEN ENV 12 
204 bei UEML veiklos modelio struktūros elementus.     

6. Valdomų procesų požiūris 
Vienas iš veiklos modeliavimo vertinimo principų sako, kad teisingai įvertinti galima turint atitinkantį problemą 

formalų modelį [3]. Šiuo atveju panaudosime organizacijos veiklos procesų formalų modelį, vadinamą valdomų 
procesų modeliu [5]. Valdomų procesų modelio būtini elementai (submodeliai) yra tokie: 
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• elementas, kuris yra valdomojo objekto (VO) (t.y. technologinio proceso, produkto formavimo proceso) 
modelis (submodelis); 

•  informacinius procesus aprašantis elementas (valdančiosios sistemos (VS) modelis);  
• grįžtamojo ryšio kontūro modelio elementai: 

 elementas, kuris yra interpretavimo proceso (IN) modelis; 
 elementas, kuris yra realizavimo proceso (RE) modelis; 
 elementas, kuris yra veiklos tikslų struktūros (TS) formavimo proceso modelis; 
 S –nuoseklumo santykis tarp VP elementų, kuris yra ir pranešimas (santykis siejamas su perduodama 

informacija); 
 P – informacinis poveikis, kurį tikslų struktūra (TS) turi visiems kitiems VP elementams; 

Formaliai valdomo proceso (VP) modelis, kuris detaliau pateiktas [5], aprašomas tokia išraiška:  

VP = {(VO, IN, DA, SP, RE, TS); (P, S)} 

Valdomų procesų modelyje yra apribojimas A – tarp VP elementų turi būti sudarytas grįžtamojo ryšio kontūras, 
kurį suformuoja santykių (S1,…S5) seka: S1 sieja VO su IN; S2 sieja IN su DA, S3 sieja DA su SP, S4 sieja SP su 
RE, S5 sieja RE su VO.  

Todėl, remiantis valdomo proceso sudėtimi, galima formuluoti tokius svarbius papildomus reikalavimus 
(kriterijus ) veiklos modelių sudėčiai:  

• turi būti aprašomas (identifikuojamas bei specifikuojamas) grįžtamojo ryšio ciklas ir jo elementai bei sąsa-
jos; 

• turi būti identifikuojama bei specifikuojama veiklos tikslų struktūra; 
• turi būti aprašomos veiklos taisyklės, nusakančios valdomojo objekto ir valdančiosios sistemos santykius 

(šias taisykles VP modelis skirsto į IN bei RE taisykles); 
• turi būti  

7. Veiklos modelių vertinimo kriterijai valdomų procesų požiūrių 
Pateikiame veiklos modelių vertinimo kriterijus, kurie sudaryti formalaus veiklos proceso modelio (valdomų 

procesų modelio) sudėties pagrindu bei įvertinus aptartus anksčiau kriterijus ir principus.   
Veiklos modelių vertinimo kriterijai gali būti tokie: 
1. Kokia veiklos modeliavimo metodologijos paskirtis? Pavyzdžiui, veiklos analizė, veiklos reinžinerija, 

reikalavimų IS inžinerija, IS inžinerija, IS reinžinerija; 
2. Kokia veiklos modeliavimo metodologijos tyrimo erdvės sudėtis (koordinatinių ašių ar modeliavimo 

plokštumų semantika)? Pavyzdžiui, koordinatinės ašys gali būti “veiklos tyrimo aspektai”, “aprašymo 
(apibendrinimo) lygmenys”, “esybių gyvavimo ciklas” ir kitos. 

3. Kokia tyrimo erdvės taško (esybės) prasmė (semantika)? Pavyzdžiui, “esybė”, “organizacinis objektas”, 
“duomenys”, “funkcija” ir kita. 

4. Kokios tyrimo erdvės taško koordinatės (identifikaciniai požymiai)? 
5. Kaip formalizuojama tyrimo erdvė (lentelė, trimatė erdvė, atvaizdų tarp modelių sistema ar kitaip) ? 
6. Kokios sistemos dalys yra identifikuojamos?  

 veiklos procesas (veikla) 
 veiklos funkcijos ir veiklos procesai 
 ar yra identifikuojami veiklos tikslai kaip būtina sistemos dalis? 
 ar yra skiriamos (identifikuojamos) būtinos valdymo sistemos dalys: VO ir VS; 
 ar yra identifikuojamas grįžtamasis ryšys tarp VO ir VS; 
 ar yra identifikuojami grįžtamojo ryšio etapai (elementai); 

7. Kaip sistemos dalys yra modeliuojamos (specifikuojamos)?  
 veiklos procesai? 
 veiklos funkcijos ir procesai? 
 veiklos tikslai 
 valdomojo objekto ir valdančiosios sistemos modeliai; 
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8. Ar modeliuojamas (specifikuojamas) grįžtamasis ryšys; 
 kaip modeliuojami (specifikuojami) grįžtamojo ryšio etapai (elementai); 

9. Ar yra metodologijoje numatytas (įvertintas) sistemos inžinerijos etapas?  
 numatytas (įvertintas veiklos modelyje) perėjimas į sistemos inžineriją 
 yra sistemos inžinerijos modeliai 

8. Išvados 
Veiklos modeliavimo metodologijų (VMM) vertinimo problema aktuali, sudėtinga. Vertinimo kriterijų sudary-

mas reikalauja specializuotų principų, kurių pagrindinis yra VMM vertinimo procedūros sudarymas formalaus 
veiklos modelio pagrindu.  

 Straipsnyje pateiktas vertinimo kriterijų formulavimo eigos aprašymas ir papildomi, gauti formalaus veiklos 
modelio, vadinamo valdomų procesų modeliu, pagrindu. Sudarytas VMM vertinimo kriterijų sąrašas, kurio pagrindu 
bus atliekamas CASE sistemų veiklos modelių tyrimas.  
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Straipsnyje aptariami veiklos modeliu paremto kompiuterizuoto informacijos sistemų (IS) projektavimo klausimai. 
Nagrinėjami kompiuterizuoto IS projektavimo sistemos,veikiančios  žinių bazės pagrindu, sukūrimo principai. 
Aptartos tokio požiūrio teikiamos naujos  kompiuterizuoto IS projektavimo galimybes. 

1. Įvadas 
Visuose tyrinėtuose kompiuterizuoto informacijos sistemų (IS) projektavimo paketuose (CASE sistemose), 

kuriuose realizuota viena ar kita IS projektavimo metodologija, egzistuoja vadinamieji loginiai IS projektavimo 
trūkiai, kai sukūręs vieną iš IS projektinių modelių, kitą modelį (kuris reikalingas pagal IS gyvavimo ciklą) projek-
tuotojas sudarinėja kūrybiškai, remdamasis savo patirtimi. Tai paaiškinama tuo, kad IS projektavimui naudojamos 
metodologijos nėra pakankamai detalios, organizacijos veiklai modeliuoti naudojamų modelių visuma neaprašo visų 
būtinų organizacijos aspektų.  

Dėl šių priežasčių nemažai IS projektavimui naudojamų CASE paketų galima laikyti tik grafiniam tam tikro 
modelių rinkinio atvaizdavimui skirtais įrankiais, nesiūlančiais projektuotojui jokių IS projektinių sprendimų – 
CASE sistemų saugyklose tam nepakanka informacijos. 

Šio straipsnio tikslas – pasiūlyti hierarchiniu veiklos modeliu paremtą metodologiją kompiuterizuotoms IS pro-
jektavimo sistemoms. Straipsnyje pateikiama veiklos modeliu paremta IS projektavimo metodologija, detalizuojanti 
tiriamos organizacijos veiklą, siūlanti nuoseklų organizacijos IS projektavimo etapų vykdymą (pagal IS gyvavimo 
ciklą) ir automatinio projektinių modelių generavimo algoritmus.  

2. Veiklos modeliu paremta IS projektavimo metodologija 

2.1. IS kūrimo gyvavimo ciklas 

Pasiūlytoji metodologija (1pav.) padengia visą informacijos sistemų kūrimo gyvavimo ciklą (GC): organizacijos 
veiklos analizę, IS projektavimą, detalų IS projektavimą ir kodavimą. IS kūrimo gyvavimo cikle galima išskirti 
tokius lygmenis (vertikali modelių matricos ašis): 

• analitiko. Šiame lygmenyje projektuojamos IS analitikas vykdo organizacijos personalo apklausas, 
formuoja neformalius organizacijos struktūros, veiklos aprašus. Pagal surinktus duomenis sudaromi 
hierarchiniai modeliai; 

• projektuotojo. Projektuotojo lygmenyje pagal analitiko sukurtus hierarchinius modelius ir konsultuojantis 
su užsakovu projektuotojas sudarinėja hierarchinį veiklos modelį, generuojami kiti organizaciniai ir siste-
miniai modeliai; 

• programuotojo. Kuriami technologiniai modeliai (projektuojamos vartotojo sąsajos, metodai), generuoja-
mas duomenų bazės kodas, kuriamos vartotojo sąsajos, metodai.  

Visi gyvavimo ciklo etapai tarpusavyje šiek tiek persidengia, t.y. ribiniai organizacijos veiklą aprašantys mode-
liai kuriami tarpusavyje sąveikaujant abiejų etapų darbo grupėms. Tokia sąveika mažina IS projektavimo klaidų ir 
netikslumų atsiradimo tikimybę. 

2.2. Organizacijos tyrimo aspektai 

Kuriant metodologiją buvo panaudota ir išplėsta J.Zachman dvimatė matrica (“Zachman Framework”), kuri 
aprašo IS kūrimo procesą [1]. Metodologijos modelių masyvas pagal modeliuose saugomos informacijos pobūdį 
buvo padalintas į keturis aspektus (horizontali modelių matricos ašis): duomenų, procesų, funkcijų ir organizacinį. 
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Siūlomoje metodologijoje atskirtos proceso ir funkcijos sąvokos. Pirmą kartą funkcinis ir procesų aspektus 
bandyta atskirti 1994 metais publikuotoje “DoD” metodologijoje [2]. Veiklos modeliu paremtos metodologijos 
kontekste proceso ir funkcijos sąvokas apibrėžėme taip: 

• Procesas – tai didžiausias veiklos vienetas, nurodantis organizacijos darbų seką nuo išorinių tiekėjų iki 
išorinių klientų. Įėjimo keitimo į išėjimą metu procesas naudoja resursus. Proceso įėjimo ir išėjimo srautai 
– tik materialūs. Procesams gali būti taikomi įvairūs apribojimai. Procesai gali būti išskaidomi į mažesnes 
dalis: subprocesus, veiklas, užduotis, operacijas (sudaroma procesų hierarchija).  

• Funkcija – organizacijoje vykstančių darbų sekų elementas, skirtas kontroliuoti, valdyti procesams. Funk-
cijų srautai – informaciniai. Funkcijos gali būti skaidomos į subfunkcijas (sudaroma funkcijų hierarchija). 

 
Aspektai 

 
GC etapai /  
dalyviai 

Duomenų modeliai Procesų modeliai Funkcijų modeliai Organizacijos sudėties 
modeliai 

Analizė / 
 
Užsakovas – 
analitikas 

    

Projektavimas / 
 
Užsakovas –analitikas 
– projektuotojas 

    

 
Detalus 
projektavimas – 
kodavimas / 
 
Projektuotojas – 
programuotojas – 
užsakovas 

    

1 pav. Veiklos modeliu paremta kompiuterizuoto IS projektavimo metodologija 

2.3. Funkcijų ir procesų atskyrimas analizės etape 

Atskiri organizacijos funkcijų ir procesų aspektai užsakovui gali būti sunkiai suprantami, todėl pirminiai 
procesų ir funkcijų sąrašai natūralia kalba sudarinėjami betarpiškai dalyvaujant analitikui. 

Iš procesų sąrašo analitikas formuoja procesų hierarchijos modelį (tarp procesų nustatomi “tėvo-vaiko” ryšiai), 
o iš funkcijų sąrašo sudarinėjant funkcijų hierarchiją, be “tėvo-vaiko” ryšio atributo funkcijos apraše nurodomi ir 
procesai, kuriuos ta funkcija valdo, pvz., F1(P1, P4, P7).  

Sudarytos procesų ir funkcijų hierarchijos tampa pagrindu formuojant hierarchinį veiklos modelį. 

Veiklai svarbių 
duomenų aprašas 

Veiklos  procesų 
sąrašas 

Veiklos valdymo 
funkcijų sąrašas 

Organizacijos 
struktūrinių vienetų 

aprašas 

Organizacijos  
modelis 

Procesų hierarchijos
modelis 

Funkcijų hierarchijos 
modeliai 

Duomenų hierarchijos 
modelis 

Hierarchinis veiklos modelis 

Veiklos objektų
modelis 

Darbų sekų modelis 

Klasių modelis Būsenų modelis Panaudojimo atvejų 
modelis 

CASE paketo 
generuojamas kodas 

Metodų modelis Grafinė vartotojo 
sąsaja (GUI) 

Informacijos sistemos sukūrimas 

1. 1 1 2 1 3 1 4

4. 2 2 3

5 1 5. 2 

6 1 6. 2 6. 3 

7 1 7 2 7 3

8 910

4. 1 
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2.4. Veiklos modelio panaudojimas IS projektavimo metodologijoje 

Atskyrus organizacijos procesų ir valdymo funkcijų modeliavimą kaip atskirus aspektus tapo įmanoma metodo-
logijoje pritaikyti hierarchinį veiklos modelį [3]. Šis modelis buvo modifikuotas [5].  

Hierarchinis veiklos modelis projektuotojo konstruojamas iš analizės etape sudarytų hierarchinių modelių vi-
suose keturiuose organizacijos tyrimo aspektuose. 

Hierarchiniame veiklos modelyje valdymo funkcijos suskirstytos į bendrąsias F(1,1),…,F(1,n),…,F(a,b) ir 
specialiąsias S(1,1),…,S(1,m),…,S(c,d). Čia F(i,j), S(i,j): i – modelio hierarchijos lygmuo, j – f-jos eilės numeris i-
jame modelio hierarchijos lygmenyje. Bendrąją funkciją nuo specialiosios galima atskirti tiriant aukščiausio 
hierarchijos lygmens funkcijas arba iš anksčiau sukurtų bendrųjų ir specialiųjų funkcijų hierarchijos modelių. 
Bendrąją ir specialiąją funkcijas apibrėžiame taip: bendroji funkcija – tai valdymo funkcija, kuri valdo daugiau nei 
vieną procesą; specialioji funkcija yra valdymo funkcija, kuri valdo tik vieną konkretų procesą.  

CASE sistemos, kurioje realizuota pasiūlytoji metodologija,  saugykloje (repository) saugomas modifikuotas 
veiklos modelis tampa žinių struktūra, išplečia kompiuterizuoto IS projektavimo sistemos funkcines galimybes.  

Metodologijoje panaudojus modifikuotą hierarchinį veiklos modelį, sukurti ir realizuoti automatinio veiklos 
objektų [6], darbų sekų [5] modelių generavimo algoritmai, kurie leidžia pašalinti  perėjimų tarp IS projektavimo 
etapų (1pav.) trūkius. 

3. Išvados 
Pasiūlyta veiklos modeliu paremtas organizacijos IS kompiuterizuoto projektavimo būdas, kuriame atskirti 

funkcinis ir procesų tyrimo aspektai. 
IS projektavimo metodologijoje naudojamas hierarchinis veiklos modelis, kuris gali būti saugomas CASE 

sistemos saugykloje kaip pagrindinė žinių struktūra, išplečianti sistemos funkcines galimybes. 
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T18, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 101-104. 

Summary 

Computer aided information system engineering is concerned. Enterprise activity model based methodology for 
computer aided information system engineering is presented. Modified enterprise activity model can be used as the 
basic knowledge-structure for the CASE systems where presented methodology is implemented. The advantages of 
that approach for IS development are discussed. 

http://www.dtic.mil/c3i/bprcd/3003sb.htm
http://www.proforma.com/
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OLAP SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS ŽINIŲ MODELIO PAGRINDU 

Laima Kalinauskienė 
Informacijos sistemų katedra, Kauno technologijos universitetas 

 Studentų 50 – 309, LT-3031 Kaunas 

Straipsnyje pateikiamas OLAP technologijos apibrėžimas bei terminologija, apžvelgiamos skirtingos OLAP archi-
tektūros, nagrinėjama bendra OLAP sistemų projektavimo metodologija. Pateikiamas OLAP sistemų projektavimo 
algoritmas žinių modelio pagrindu.  

1. Įvadas 
Daugelis vidutinių ir stambių verslo kompanijų vykdydamos kasdienines verslo operacijas  įgyja konkurencinį 

pranašumą, greitai priimdamos verslo sprendimus, tam panaudodamos visą turimą informaciją. Tačiau dažniausiai 
kompanijos duomenys būna išsklaidyti filialuose bei įvairiose operacinėse transakcijų sistemose. OLAP technologija 
kartu su duomenų saugyklomis (data warehouse) padeda integruoti visus kompanijoje sukauptus duomenis taip, kad 
būtų galima atlikti verslo veiklos analizę, planavimą ir modeliavimą. Tokių sistemų projektavimas ir įgyvendinimas 
– ilgas ir sudėtingas procesas. Projektuojant būtina įgyvendinti ne tik išdėstytus vartotojo reikalavimus, bet ir 
atsižvelgti į kompanijos verslo veiklos kitimo dinamiką bei greit augančius ir besikeičiančius vartotojo poreikius, 
todėl tikslinga OLAP sistemų projektavimui panaudoti žinių modelį [1]. 

2. OLAP sistemų apibrėžimas ir terminologija 
OLAP(On-Line Analytical Processing) – tai nauja programinės įrangos technologija[2], leidžianti  greitai ir 

efektyviai peržiūrėti ir analizuoti didelius informacijos kiekius, atlikti prognozavimą. Duomenų atvaizdavimui nau-
dojamas daugiamatis duomenų modelis, atspindintis realų kompanijos vaizdą, lengviau suprantamą vartotojui.  

Daugiamačiam duomenų modelio atvaizdavimui, OLAP sistemose naudojami daugiamačiai duomenų kubai(1 
pav.). Daugiamatės sistemos koordinačių ašimis  yra pagrindiniai analizuojamo verslo proceso atributai. Pavyzdžiui 
kalbant apie prekyba, šiomis koordinačių ašimis gali būti prekė, regionas, laikas. Dimensija skaidoma į hierarchijas, 
taip atvaizduojamas detalumo lygis. Pavyzdžiui laiko dimensija suskyla į metų, ketvirčio, mėnesio ir dienos 
dimensija. Dimensijos reikšmės vadinamos dimensijos nariais. Dimensijos nariai nurodo duomenų elemento padėtį 
dimensijoje. Dimensijų narių susikirtime saugoma informacija, vadinama kintamaisiais (variables). 

OLAP sistemos leidžia duomenis agreguoti ir detalizuoti (roll-up ir drill-down).  

 
1 pav. Daugiamatis duomenų kubas   
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3. OLAP duomenų modeliai 
Anksčiau minėtas duomenų kubas yra logini modelis. Šį modelį fiziškai skirtingai organizuojant galima gauti 

du pagrindinius OLAP kubo saugojimo fizinius modelius[3]: ROLAP architektūra (Relational OLAP)  ir MOLAP 
architektūra (Multidimensional OLAP). Apjungus ROLPA ir MOLAP architektūrų savybes gauta HOLAP archi-
tektūra. 

3.1. ROLAP architektūra 

ROLAP architektūra – tai daugiamatė reliacinių duomenų bazių lentelių sąsaja. Ši architektūra turi 2 privalu-
mus: ji gali būti lengvai integruota į kitas egzistuojančias reliacines informacines sistemas, ir reliaciniai duomenys 
gali būti saugomi efektyviau nei daugiamačiai duomenys. ROLAP architektūroje duomenys organizuojami dviem 
duomenų modeliais: žvaigždės (star) ir snaigės (snowflake). 

3.2. MOLAP architektūra 

Naudojant MOLAP architektūrą, duomenys saugomi daugiamačiame masyve. Kiekviena masyvo dimensija 
atitinka konkrečią OLAP kubo dimensiją. Fizinis vaizdas santykinai atitinka loginį OLAP kubo vaizdą, nes daugia-
mačiame masyve saugomos kintamųjų  reikšmės. Naudojant MOLAP architektūrą daugiamačiame masyve saugomi 
ne patys detaliausi duomenys, o iki tam tikro lygio agreguoti duomenys. 

3.3. HOLAP architektūra 

HOLAP architektūra apjungia  ROLAP ir MOLAP savybes. Šioje architektūroje naudojamos ir reliacinės duo-
menų bazės ir daugiamačiai masyvai. Jei reikalingi ypatingai detalūs duomenys, tuomet HOLPA sistema formuoja 
užklausą reliacinei duomenų bazei, kai to tarpu pastovūs ir agreguoti duomenys saugomi daugiamačiuose ma-
syvuose. 

3.4. Architektūrų palyginimas 

Dimensijų kiekis ROLAP sistemose yra neribotas, nes ROLAP duomenų modelis yra pakankamai dinamiškas ir 
lankstus. Tačiau MOLAP sistemose yra dimensijų kiekio problema, nes augant dimensijų skaičiui, sparčiai didėja 
duomenų bazės apimtis. Kadangi HOLAP architektūra yra ROLAP ir MOLAP sintezė, tai ji iš MOLAP paveldi tą 
pačia DB apimties problemą. 

MOLAP sistemose užklausų greitis yra geresnis, nes jose saugomi agreguoti duomenys. Priešingai ROLAP 
sistemose yra saugomi patys detaliausi duomenys, todėl esant agreguotai užklausai, turi būti sumuojami duomenys, 
dėl to užtrunka, arba turi būti lentelės agreguotų duomenų saugojimui, bet dėl to padidėja duomenų bazės apimtis. 
HOLAP sistemose užklausų laikas yra geresnis nei ROLAP, nes čia HOLAP sistemos dalius duomenis saugo 
reliacinėje duomenų bazėje, o agreguotus daugiamačiuose masyvuose. 

Keičiantis organizacijos duomenų struktūrai, lengviausia pertvarkyti ROLAP sistemą, tuo tarpu MOLAP ir 
HOLAP sistemose reikalingas visiškas struktūros reorganizavimas. Tačiau ROLAP sistemas, palygimus su MOLAP, 
yra pakankamai sudėtinga administruoti.  

Analizės galimybės yra geriausios MOLAP ir HOLAP sistemose, nes čia galima atlikti sudėtingas užklausas ir 
sudėtingą modeliavimą. ROLAP sistemose analizė mažiau lanksti, nes užklausoms naudojama SQL kalba, kurios 
galimybės ribotos. Tačiau MOLPA sistemos neturi vieningos užklausų sistemos. 

4. OLAP sistemos projektavimas 
OLAP sistemas galima vadinti daugiamatėmis intelektualiomis duomenų analizės sistemomis. Bendrai joms ga-

lima apibrėžti vieną daugiamatės intelektualios duomenų sistemos analizės architektūrą. 
OLAP sistemos projektavimo procesą suskaidysime į etapus: 
• Vartotojo reikalavimų analizė 
• Konceptualus modeliavimas 
• Loginis ir fizinis projektavimas 
• Įdiegimas 
• Duomenų saugyklos panaudojimas 
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Agreguoti
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Detalizuoti
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(ROLAP)

(ROLAP)

(MOLAP)

 
2 pav. Daugiamatės intelektualios duomenų analizės sistemos architektūra   

Tarp konceptualaus modeliavimo bei loginio ir fizinio projektavimo ryškaus  perėjimo nėra, tačiau ji skiriasi 
nuo tradicinių duomenų bazių projektavimo etapų. Konceptualaus modeliavimo metu aprašomos bendros idėjos ir 
sąryšiai tarp jų. Konceptualaus modeliavimo rezultatas – konceptuali schema. Šio etapo išeities taškas gali skirtis. Jį 
galima pradėti nuo egzistuojančios duomenų saugyklos, esamos duomenų bazės arba pirmiausia galima supro-
jektuoti duomenų kubą, o paskui suprojektuoti ir įdiegti duomenų saugyklą šiam kubui. 3 pav. pateiktas detalesnis 
OLAP projektavimo procesas.  

Dažnai suprojektuota duomenų saugykla yra užpildoma duomenimis iš esamos duomenų bazės.  OLAP 
sistemos duomenis analizei naudoja iš duomenų saugyklos, su duomenimis atliekami įvairūs veiksmai- duomenys 
detalizuojami ar apibendrinami. Duomenų saugyklos informaciją saugo iš keleto duomenų šaltinių bei ilgo periodo 
istorinius duomenis. Siekiant greit atlikti reikalingos informacijos išrinkimą, duomenys   agreguojami. Duomenų 
agregavimą atlieka užklausos. 

Esama DB Duomenų
saugykla

Loginė OLAP
schema

Fizinė OLAP
schema

Konceptualaus OLAP
projektavimas

Loginis OLAP
projektavimas Fizinis OLAP

projektavimas  
3 pav. Detali OLAP sistemų projektavimo proceso schema 

Loginio projektavimo etapas prasideda nuo konceptualios schemos ir jo rezultatas OLAP schema, kuri yra kubo 
dimensijų ir jų hierarchijų aprašymas. Loginis projektavimas yra reikalingas, nes yra daugybė būdų kuriais vartoto-
jas norėtų formuoti užklausą, pagal kurią bus atrenkama informacija iš duomenų kubo. Tačiau dažnai vartotojai 
reikalavimų specifikacijoje pateikia dalinai negalimas užklausas, visiškai negalimas užklausas, arba vėliau prašo 
patobulinti sistemą naujų užklausų vykdymui. Taip atsitinka todėl, kad OLAP sistemų vartotojai nėra  specialistai ir 
jie nežino sudėtingos duomenų kubo struktūros, duomenų ryšių ir užklausų vykdymo galimybių. Todėl tikslinga 
OLAP sistemų projektavimo  procese panaudoti žinių modelį (5 pav.), kaip struktūrą suprantamą biznio vartotojui ir 
projektuotojui, leidžiančią įvertinti projektuojamos sistemos pilnumą ir užklausų vykdymo galimybes. 
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5. Veiklos žinių modelis 
Žinių modelis leidžia struktūrizuoti kompiuterizuojamus procesus ir problemas, šiuo atveju leidžia įvertinti 

užklausų vykdymo galimybes. Žinių modelis – tai veiklos žinių modelis[1], kurį sudaro šios klasės: 
• Veiklos procesai, jas atitinkamai sudaro proceso etapai; 
• Veiklos funkcijos, kurias išskaidome į bendrąsias ir specializuotas funkcijas; 
• Aplinka; 
• Įvykiai; 
• Materialūs ištekliai; 
• Veiklos vietos; 
• Veiklos modelio atributai, kuriuos sudaro:  IT strategijos atributai, esamos IT atributai, laiko atributai, veiklos 

strategijos atributai,  procesų ir funkcijų sąveikos atributai, kur pastaruosius dar skaidome į procesų ir funkcijų 
atributus. 

Šis modelis išvestas iš vertės grandinės modelio. 

6. OLAP projektavimo žinių modelio pagrindu algoritmas 
OLAP sistemų projektavimo procese, loginio projektavimo metu naudojamas algoritmas. 
• Iš visos vartotojo reikalavimų specifikacijos aibės Q išrenkamas vienas reikalavimas, kurį nagrinėsime.  
• Struktūrizuojamas vartotojo reikalavimas. 
• Tikriname ar vartotojo reikalavimas pilnas ir vienareikšmiškas, jei ne, konkretizuojame jį.  
• Pagal žinių modelį išrenkame, kokiam veiklos procesui Pj ar proceso etapui Pj,k bus atliekamas  keliamas 

vartotojo reikalavimas Qr . 
• Identifikuojame, kokie informaciniai ištekliai  I reikalingi nurodyto veiklos proceso Pj ar jo etapo Pj,k   

identifikavimui. 
• Peržvelgiame informacinių išteklių struktūrą ir nustatome ar informaciniai ištekliai yra Esamoje IT, ar priklauso 

IT strategijai, ar yra veiklos strategijos dalis, t.y. kam lygu Vi, Ri,ir Ti. 
• Nustatome, ar pakanka informacijos vartotojo reikalavimui įvykdymui. 
• Pateikiamas atributų sąrašas, reikalingas vartotojo reikalavimo Qr išpildymui. 
Šį algoritmą galima atvaizduoti darbų sekos diagrama. (4 pav.)   

Proceso informacinių
išteklių rinkinys

Atributų
rinkinys

Trūkstamų
atributų
rinkinys

Projektavimo IS

Vartotojo
reikalavimo

specifikavimas

Vartotojo
reikalavimas

natū ralia kalba Struktūrizuotas
vartotojo

reikalavimas

Reikalavimas, kurį reikia
konkretizuoti

Proceso ar jo etapo
identifikavimas VŽM

modelyje

Procesas

Informacinių
išteklių

identifikavimas

Informacinių.
išteklių atributų
identifikavimas

Nustatom ar pakanka
informacijos reikalavimo

vykdymui

Trūkstamų
atributų

pateikimas

Nekompiuterizuoti
atributai

Taip

Ne

Vartotojas

Projektuotojas

Ar reikalavimas
pilnas ir

vienareikšmiškas
Struktūrizuotas

vartotojo
reikalavimas

Struktūrizuoti
vartotjo

reikalavimą

 
4 pav. OLAP sistemos projektavimo žinių modelio pagrindu darbų sekos diagrama 
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Loginio projektavimo etape, vartotojo užklausų formavimui, panaudojamas aukščiau aprašytas algoritmas. 
Vartotojo pateikta užklausa natūralia kalba, struktūrizuojama, t.y. projektavimo programoje užklausos vykdymui 
pateikiami raktiniai žodžiai. Jei nustatoma, kad informacijos nepakanka, ji tikslinama. Pagal veiklos modelį 
nustatoma, kokiam veiklos procesui formuojama užklausa. Atrenkami informaciniai ištekliai šios užklausos 
vykdymui, identifikuojami išteklių atributai. Pagal atrinktų atributų sąrašą nustatome ar užklausa galima, ar dalis 
informacinių išteklių nėra kompiuterizuoti, todėl tokios užklausos vykdyti negalima.  

7. Išvados 
Pateiktas OLAP technologijos apibrėžimas ir terminologija. Apžvelgtos ir palygintos skirtingos OLAP 

architektūros.  Aptartas OLAP sistemų projektavimo procesas.  Aprašytas veiklos žinių modelis. Pateiktas OLAP 
projektavimo žinių modelio pagrindu algoritmas, įvertinantis užklausų vykdymo galimybes. 

Literatūros sąrašas 
 [1] A.Lopata, S.Gudas. Informacinių išteklių identifikavimo modelis. Konferencijos pranešimų medžiaga “Informacinės 

technologijos verslui 2001”, Kaunas, 2001, 51 – 55. 
 [2] Nigel Pendse. What is OLAP, 2000 http://www.olapreport.com/fasmi.htm. 
 [3] Эйриэнн Х. Слотер. Архитектуры OLAP, 2001 http://www.olap.ru/basic/olap_arch.asp. 

Summary 

The paper presents OLAP systems developing process based on knowledge model. The OLAP definition and 
terminology was presented. Different OLAP architectures were reviewed.  Common OLAP systems developing 
process was described. 

http://www.dnjonline.com/articles/essentials/iss6_essentials_2.html
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Šiame straipsnyje lyginamos dvi OLAP sistemos: Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services ir Oracle Express. 
Analizuojamos šių sistemų architektūros, išskirtinės savybės, bei naudojami daugiamačiai duomenų modeliai. Apra-
šoma galimybė naudoti automatizuotas projektavimo sistemas OLAP duomenų kubams projektuoti, bei organizacijos 
žinių modelio panaudojimas projektuojant OLAP duomenų modelius 

1. Įvadas 
Organizacijos veiklai yra svarbios ne tik informacinės sistemos, leidžiančios atlikti kasdienines verslo ope-

racijas, bet ir sistemos, kurios leidžia atlikti veiklos analizę, planavimą ir modeliavimą. Tam naudojamos OLAP 
sistemos. Kol kas nėra automatizuotų priemonių, skirtų projektuoti OLAP sistemas. Tokios priemonės galėtų apimti 
visą projektavimo procesą – nuo poreikių specifikavimo iki dalinio realizavimo. Tikslinga automatizuotam projek-
tavimui naudoti organizacijos žinių modelį, kuriame saugoma detali informacija apie organizacijos veiklą. Tokį 
veiklos žinių modelį reikėtų integruoti su tradiciniu OLAP duomenų modeliu. Šiuo tikslu buvo atliktas dviejų OLAP 
sistemų savybių tyrimas. 

2. OLAP technologijos apibrėžimas ir terminologija 
OLAP (On-line Analytical Processing) – tai programinės įrangos technologija, leidžianti greitai ir įvairiais įma-

nomais pjūviais peržiūrėti informaciją, naudojant tam pritaikytą duomenų modelį, kuris atspindi realų organizacijos 
veiklos vaizdą, kaip jį supranta vartotojas, t.y. organizacijos duomenų atvaizdas yra daugiamatis. 

OLAP sistemų funkcija yra įgalinti organizacijos veiklos analizę, naudojant tam tikslui paruoštą informaciją. 
OLAP sistemos duomenims saugoti ir atvaizduoti naudoja daugiamačius modelius, kurie vadinami kubais (1 pav.). 
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1 pav. OLAP duomenų kubas 

Kubas – tai grupė duomenų ląstelių, išdėstytų pagal dimensijas. Dimensija – tai struktūrinis kubo atributas, su-
darytas iš tam tikro kiekio elementų, kurie vartotojo supratimu yra to paties tipo. Semantiškai dimensija – tai 
aspektas, kuriuo nagrinėjama informacija. Dimesijos reikšmės vadinamos dimensijos nariais. Narys – tai tam tikras 
vardas, nurodantis duomenų elemento padėtį duotoje dimensijoje. Konkrečių kiekvienos dimensijos narių susi-
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kirtime gaunamas detaliausias kubo elementas – ląstelė. Ląstelėje saugoma informacija, kuri dažniausiai yra skai-
tinė. Ši informacija yra vadinama kintamaisiais arba faktais. Dimensijoms yra būdinga hierachinė organizacija, t.y. 
tos pačios dimensijos nariai gali būti susieti hierarchiniais ryšiais. 

Tipinės OLAP sistemų operacijos yra 1) duomenų apibendrinimas ir detalizavimas (roll-up ir drill-down), t.y. 
perėjimas nuo žemesnio hierarchinio lygio duomenų prie aukštesnio lygio duomenų ir atvirkščiai; 2) tam tikrų kubo 
dalių, nurodant konkrečius vienos ar kelių dimensijų narius, atvaizdavimas (slice and dice); 3) daugiamačio vaizdo 
peržiūra įvairia orientacija, pvz.: sukeičiant vietomis eilutes ir stulpelius (pivot). 

Aprašytasis kubas yra loginis modelis, kuris fiziškai gali būti organizuotas įvariai. Galima išskirti tris OLAP 
sistemų kubo saugojimo architektūras: 1) ROLAP (Relational On-line Analytical Processing). Duomenys saugojami 
reliacinės duomenų bazės lentelėse; 2) MOLAP (Multidimensional OLAP). Duomenys saugojami daugiamatėse 
duomenų struktūrose; 3) HOLAP (hybrid OLAP). Detaliausi duomenys saugojami reliacinės duomenų bazės 
lentelėse, o apibendrinti duomenys – daugiamatėse duomenų struktūrose. 

3. MS SQL Server 2000 Analysis Services ir Oracle Express analizė 

3.1. MS SQL Server 2000 Analysis Services apžvalga 

MS SQL Server 2000 paskirtis yra užtikrinti greitą duomenų sandėlio (data warehouse) informacijos analizę. 
Tuo tikslu OLAP serveryje kuriami daugiamačiai kubai, paremti duomenų sandėlio duomenimis. Taip pat kubuose 
saugojami ir konsoliduoti (aukštesnio hierarchijos lygio) duomenys. Priklausomai nuo naudojamo duomenų modelio 
kube gali būti saugojama duomenų sandėlio duomenų kopija, konsoliduoti duomenys,arba informacija skaitoma 
tiesiai iš duomenų sandėlio. 

MS SQL Server 2000 sudaro OLAP (analizės) serveris, kuris valdo daugiamačius kubus, ir PivotTable paslau-
ga, kurią naudoja Microsoft Excel ar kitos kliento programos, jungiantis prie serverio ir išgaunant kubo duomenis, 
arba kuriant kubo struktūrą serveryje. 

3.1.1. MS SQL Server 2000 Analysis Services architektūra 

2 pav. Pateikiama Analizės serverio architektūra ir kliento-serverio sąveikos architektūra. 
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2 pav. Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services architektūra (šaltinis Microsoft corp.) 
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Galima išskirti dvi pagrindines dalis: Analizės serveris ir PivotTable paslauga. Serverio funkcijos yra daugia-

mačių kubų kūrimas ir valdymas, kubo duomenų saugojimas daugiamatėse struktūrose arba reliacinėse DB. Serveris 
taip pat saugo metaduomenis. Pagal nutylėjimą, metaduomenų saugykla yra Microsoft Access duomenų bazė, tačiau 
ji gali būti transformuota į SQL Server duomenų bazę. Patys duomenų kubai gali būti saugojami naudojant įvairias 
OLAP architektūras (ROLAP, MOLAP ar HOLAP). Pradiniai duomenys daugiamačiams kubams saugomi reliaci-
nėse DB. Duomenys šiose DB buvo transformuoti į žvaigždės (star) arba snaigės (snowflake) schemą, kuri paprastai 
naudojama duomenų sandėliuose ir OLAP sistemose. Analysis Services leidžia išgauti duomenis iš įvairių reliacinių 
DB, naudojant ODBC arba OLE DB. 

PivotTable paslauga naudojama kaip sąsaja tarp kliento programų ir Analysis Services. Paslauga gali būti 
naudojama įvairiose programavimo aplinkose. Kliento programos gali naudoti Microsoft ActiveX Data Objects 
(ADO 2.0) ar OLE DB for OLAP 2.5 sąsajas, kurių pagalba galima jungtis prie serverio ir išgauti daugiamačio kubo 
duomenis, bei kurti daugiamates struktūras. 

Grafinę vartotojo sąsają su serveriu ir metaduomenų saugykla realizuoja Analysis Manager programa, patei-
kiama vartotojui MMC (Microsoft Management Console) aplinkoje. Sąsają su serveriu gali realizuoti ir bet kuri kita 
kliento programa DSO (Decision Support Objects) objektų modelio pagalba. Šį modelį naudoja ir Analysis Manager 
programa. 

3.1.2. MS SQL Server 2000 Analysis Services naudojamas duomenų modelis 

Analysis Services palaiko tris pagrindines duomenų saugojimo architektūras: 1) MOLAP – ir detalūs ir kon-
soliduoti duomenys saugomi daugiamatėje struktūroje. Šiuo atveju užtikrinamas turmpiausias užklausų aptarnavimo 
laikas; 2) ROLAP – konsoliduoti ir detalūs duomenys saugomi realiacinėje struktūroje, be to detalūs duomenys gali 
būti išgaunami tiesiog iš pradinio duomenų šaltinio (duomenų sandėlio); 3) HOLAP – detalūs duomenys saugomi 
reliacinėje saugykloje, o konsoliduoti duomenys – daugiamačiame kube. Šiuo atveju kubo užimama atmintis ma-
žesnė nei MOLAP atveju, o užklausos aptarnaujamos greičiau nei ROLAP atveju. 

Analysis Services leidžia padalinti kubą į kelias fizines dalis (partitions), kiekviena kurių gali būti saugojama 
skirtingose fizinėse vietose, naudojant skirtingas saugojimo architektūras bei skirtingus duomenų konsolidavimo 
lygius. Atskirtos dalys vėliau gali būti korektiškai apjungtos į vieną fizinį kubą, jeigu jos naudoja tą pačią duomenų 
saugojimo architektūrą. Pateikiama galimybė kurti virtualius kubus. Šie kubai neužima atminties ir yra rodinių 
reliacinėse duomenų bazėse atitikmuo. 

Taip pat sistema leidžia aprašyti skaičiuojamus kintamuosius, t.y. šių kintamųjų reikšmės nesaugomos šaltinio 
DB, o apskaičiuojamos pagal aprašytas formules. Ta pati galimybė užtikrinama ir dimensijų nariams. Dimensijų 
nariams taip pat galima aprašyti atributus, kurie vėliau gali būti panaudoti užklausose. Dimensijų narių atributų 
pagrindu gali būti konstruojamos virtualios dimensijos. 

Apibendrinant visas Analysis Services teikiamas galimybes duomenų modelio atžvilgiu, galima pasakyti, kad 
modelis lankstus ir tai užtikrina optimalų sistemos veikimą (saugyklos apimtis, užklausų aptarnavimo greitis). Be to 
tai vien nedaugelio sistemų, kurios leidžia pasirinkti iš trijų duomenų saugojimo architektūrų. Tai įgalina naudoti 
Analysis Services įvairiose probleminėse srityse. Tačiau duomenys kubui išgaunami iš duomenų sandėlio, todėl 
norint užtikrinti korektišką kubo struktūrą, pats duomenų šaltinis turi būti teisingai suprojektuotas, priešingu atveju 
kubo projektavimas tampa sudėtingas. 

3.1.3 MS SQL Server 2000 Analysis Services savybės 

Analysis Services pasižymi ne tik lanksčiu duomenų modeliu, aptartu ankstesniame skyriuje, bet ir lanksčiomis 
duomenų peržiūros galimybėmis. Analysis Manager priemonėmis galima peržiūrėti kubo duomenis elektroninės 
lentelės pavidalu, tačiau į vieną stulpelį ar eilutę galima įkelti daugiau nei vieną dimensiją, duomenis filtruoti pagal 
tam tikrą dimensijos narį, keisti vietomis stulpelius ir eilutes ir kt. Be to tokioje duomenų peržiūroje ir dimensijos, ir 
kintamieji traktuojami vienodai, t.y. tiek su dimensijomis, tiek su kintamaisiais galima atlikti tuos pačius veiksmus. 

Analysis Services realizuota MDX (Multidimensional Expressions) kalba, skirta manipuliuoti duomenimis. 
Naudojant MDX sintaksę galima kurti daugiamačio kubo objektus, formuoti užklausas ir manipuliuoti duomenimis. 
Manipuliavimo duomenimis galimybes išplečia Analysis Services duomenų modifikavimo savybė, t.y. vartotojai 
gali keisti kubo duomenis analizės ir situacijų modeliavimo tikslais. Šiuo atveju duomenys tiesiogiai nepakeičiami, 
tačiau saugomas pats pakeitimo faktas ir užklausos atveju vartotojui pateikiami jau pakeisti duomenys. 

Analysis Services pasižymi draugiška vartotojo aplinka. Sistemos administratoriui darbą palengvina meistrai 
(wizards), bei redagavimo langai, leidžiantys intuityviai atlikti kubo projektavimą ir redagavimą. Taip pat realizuota 
pakankamai išsami duomenų saugumo sistema, tiek administratoriaus, tiek paprastų vartotojų atžvilgiu. 
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3.2. Oracle Express apžvalga 

Oracle Express sudaro Express serveris, skirtas daugiamačio kubo duomenų saugojimui, kubų kūrimui ir 
modifikavimui, bei klientinės programos, skirtos šių duomenų peržiūrai ir analizei. Yra šios pagrindinės programos: 
1) Express Objects – objektiškai orientuota vizuali programų kūrimo aplinka, leidžianti kurti klientines programas, 
dirbančias tiek su OLAP duomenimis tiek su reliaciniais. 2) Express Analyzer – programa skirta OLAP duomenų 
peržiūrai ir analizei, bei prezentacijų (briefings) kūrimui. 3) Web Publisher – priemonė skirta kurti tinklapiams, 
kurios dėka OLAP duomenys gali būti analizuojami interneto naršyklės pagalba. 

3.2.1. Express Server architektūra 

Express Server architektūros ypatumas tas, kad kliento – serverio bendravimui ir serverio – serverio bendra-
vimui naudojamos skirtingos sąsajos (3 pav.) 
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3 pav. Express Server architektūra (šaltinis Oracle corp.) 

Kliento programoms sąsaja su Express Serveriu realizuojama SNAPI (Structured N-dimensional Application 
Program Interface) priemonėmis. Dviem ar daugiau serverių komunikuoti tarpusavyje skirta XCA (Express Com-
munications Architecture) sąsaja. Express Web Agent sąsaja leidžia naršyklės pagalba gauti pilną Express serverio 
funkcionalumą. 

Express server duomenų saugykla gali būti dvejopa – pastovi arba laikina. Pirmuoju atveju duomenys užkrau-
nami iš duomenų sandėlio ar kito duomenų šaltinio ir saugomi pastovioje saugykloje, o antruoju atveju duomenys 
laikinai saugomi saugykloje, kol bus atlikta reikalinga analizė. Galimas kombinuotas abiejų saugyklų naudojimas. 
Tokiu atveju gaunama HOLAP architektūra. 

3.2.2. Oracle Express naudojamas duomenų modelis 

Oracle Express duomenims saugoti naudoja multikubo struktūrą. Tai struktūra, leidžianti vienoje DB saugoti 
kelias logines struktūras (šiuo atveju kubus). Reliacinėse DB analogija šiai struktūrai yra daug lentelių vienoje 
duomenų bazėje. 

Kubas šiuo atveju yra daugiamatis kintamasis, analizuojamas pagal tam tikras dimensijas. Oracle Express 
atveju kiekvienam kintamajam reikia nurodyti dimensijų rinkinį, taigi galima teigti, kad viename kube gali būti 
saugojamos ne daugiau kaip vieno kintamojo reikšmės, priešingai nei Analysis Services atveju, kur tas pats kubas 
gali turėti daug kintamųjų. 

Iš esmės Oracle Express naudoja MOLAP saugojimo architektūrą, tačiau tuo atveju kai naudojamos dviejų tipų 
saugyklos (pastovi ir laikina), gaunama HOLAP architektūra, kadangi daugiamatėje struktūroje saugomi tik konsoli-
duoti duomenys, o detalūs duomenys išgaunami tiesiogiai iš duomenų sandėlio. 

Oracle Express taip pat palaiko formules, nusakančias sąryšius tarp kintamųjų, tačiau skirtingai nei Analysis 
Services, formulių rezultatai nėra saugojami kubo struktūroje, o apskaičiuojami realiu laiku, kai suformuojama 
atitinkama užklausa. 
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3.2.3. Oracle Express savybės 

Express Server administratoriaus aplinkoje pateikiamos ribotos duomenų peržiūros galimybės, kadangi lentelėje 
galima išdėstyti tik dvi dimensijas. Tačiau klientinės programos pateikia priemones priemones grafiniam duomenų 
atvaizdavimui įvairių diagramų pavidalu, kas yra aktualu OLAP taikomosios programos vartotojui. 

Express Server aplinkoje naudojama vidinė programavimo kalba SPL (Stored Procedure Language), kurios 
pagalba galima manipuliuoti ne tik duomenimis saugomais kube, bet ir apibrėžti naujus duomenis naudojant 
išraiškas, bei išplėsti Express Server funkcionalumą.. Kalba leidžia vartotojui apibrėžti savas funkcijas, iškviesti 
išorines funkcijas, ar naudoti SQL užklausas. SPL kalba yra automatiškai generuojamos ir duomenų užkrovimo iš 
duomenų šaltinių programos. Analysis Services atveju duomenų užkrovimo procesas yra paslėptas nuo vartotojo, 
tuo tarpu Oracle Express aplinkoje galima sugeneruotą užkrovimo programą modifikuoti pagal vartotojo poreikius. 

Išskirtinė Oracle Express savybė yra galimybė užkrauti kubo duomenis iš struktūrizuotų failų. Galimi du failų 
tipai: duomenų bazės failai (saugoma informacija apie dimensijų narius ir kintamuosius) ir dimensijų failai 
(saugoma informacija apie dimensijų hierarchiją). Tai išplečia galimų duomenų šaltinių ribas, tačiau 
struktūrizuotiems failams paruošti reikia žinių ir laiko. 

3.3. OLAP sistemų palyginimas 

Tiek Analysisi Services, tiek OracleExpress turi savo privalumų. Oracle Express svarbus pranašumas yra dau-
giau galimų veikimo platformų. Express Server gali veikti Windows, Unix ir kitose aplinkose. Tuo tarpu Analysis 
Server gali veikti tik Windows platformoje. Šis faktas išplečia Oracle Express panaudojimo galimybes, tačiau prob-
leminės srities požiūriu, daugiau problemų galima spręsti naudojant Analysisi Services. Tai įmanoma dėl žymiai 
lankstesnio duomenų modelio.  

Nors ir Oracle Express, ir Analysis Services duomenų modelis yra multikubas, tačiau Analysis Services leidžia 
pasirinkti daugiau galimų duomenų saugojimo architektūrų. Oracle Express palaiko tik MOLAP ir dalinai HOLAP. 
Duomenų saugyklos apimties požiūriu, Analysis Serrvices taip pat siūlo efektyvesnį duomenų saugojimą, kubai 
naudoja mažiau atminties negu Oracle Express kubai. Be to šiuo požiūriu svarbi ir Analysis Services galimybė 
padalinti kubą į kelias fizines dalis. 

Savo ruožtu Oracle Express pasižymi didesnėmis analitinėmis galimybėmis, bei duomenų atvaizdavimo būdų 
įvairove. Tai įmanoma dėl papildomų klientinių programų. Oracle Express taip pat pateikia atskirą objektiškai orien-
tuotą programų kūrimo aplinką (Express Objects), pritaikytą klientinių OLAP taikomųjų programų kūrimui. Tačiau 
Express Server administravimo aplinka reikalauja daugiau pasiruošimo nei Analysis Services aplinka, kurios 
paprastumas leidžia nesudėtingai konstruoti daugiamačius kubus. Nors Analysis Services nėra atskiros programa-
vimo aplinkos, tačiau PivotTable paslauga leidžia naudojant kitas programavimo aplinkas (MS Visual Basic, MS 
Visual C++) išgauti pilną OLAP sistemos funkcionalumą. Tam tikrais atvejais programuotojui patogiau naudoti jau 
įprastą programavimo aplinką ir nereikia įsisavinti naujos aplinkos. 

Ir Oracle Express, ir Analysis Services leidžia išgauti duomenis iš įvairių DB. Oracle Express be įprastų DB 
leidžia užkrauti kubo duomenis iš struktūrizuotų failų, taip praplėsdamas galimų duomenų šaltinių aibę. 

4. OLAP duomenų modelių sudarymas naudojant organizacijos žinių modelį 
Įprastų informacinių sistemų kūrimui palengvinti pateikiama daug automatizuotų projektavimo priemonių, 

CASE sistemų. Tuo tarpu OLAP sistemoms projektuoti tokių įrankių nėra. Šioje srityje jau atsiranda keletas prie-
monių: Babelfish sistema [2], kuri iš tam tikrų grafinių modelių rinkinio generuoja OLAP kubo struktūrinį aprašą; 
WAND įrankis [3], kuris skirtas palaikyti autoriaus aprašytai projektavimo metodologijai. Tačiau šios sistemos kol 
kas yra prototipinės. Be to abiem atvejais loginė kubo struktūra konstruojama remiantis vartotojo reikalavimais. 
Neteisingai išreikštų vartotojo reikalavimų atveju, gali būti suprojektuotas neteisingas OLAP duomenų kubas, 
neatspindintis realių vartotojo poreikių. Norint kiek galima tiksliau atvaizduoti vartotojo poreikius, projektavimo 
eigoje reikėtų naudoti organizacijos žinių modelį ar biznio procesų modelį [5]. Vienas iš galimų yra hierarchinis 
veiklos modelis [4]. Šiame modelyje saugoma visa su organizacijos veikla susijusi informacija – veiklos procesai, 
bei su šiais procesais susiję duomenys. Naudojant tokį modelį dalinai išsprendžiama neteisingo vartotojo poreikių 
supratimo problema, kadangi modelyje saugoma objektyvi informacija. Veiklos modelis gali būti naudojamas kaip 
pagrindas bendraujant vartotojui ir projektuotojui. 

4 pav. Pateikiama darbų sekos diagrama, aprašanti procesą, kuriame naudojant veiklos modelį ir vartotojo 
aprašytą užklausą, generuojamas daugiamačio OLAP kubo aprašymas, bei sukuriama kubo struktūra MS SQL 
Server 2000 Analysis Services serveryje. Analysis Services buvo pasirinkta OLAP sistemų lyginimo eigoje, kadangi 
palaiko sąsają tarp klientinių programų sukurtų kitose programavimo aplinkose, bei pateikia žymiai lankstesnį 
duomenų modelį. 
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Proceso eigoje vartotojas natūralia kalba aprašo, ko tikisi iš kuriamos OLAP sistemos. Šios užklausos pagalba 
veiklos modelyje identifikuojami reikalingi procesai, bei su jais susiję informaciniai atributai. Atrinkus reikalingą 
informaciją generuojama pradinė kubo struktūra, kuri vėliau gali būti detalizuojama ar modifikuojama pagal 
vartotojo poreikius. Kadangi struktūra generuojama naudojant veiklos modelį, galima teigti kad sudarytas OLAP 
duomenų modelis bus korektiškas, nes atspindi realius organizacijoje vykstančius procesus. 
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4 pav. Daugiamačio OLAP duomenų modelio sudarymo darbų sekos diagrama 

5. Išvados 
Atlikta dviejų OLAP sistemų analizė ir palyginimas, siekiant patikrinti organizacijos žinių modelio ir OLAP 

duomenų kubo integravimo galimybę. Žinių modelio panaudojimas projektuojant OLAP duomenų modelį leistų 
tiksliau atspindėti realius organizacijoje vykstančius procesus ir sumažintų neteisingo vartotojo poreikių 
interpretavimo galimybę. Lyginant Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services ir Oracle Express sistemas, buvo 
pasirinkta pirmoji sistema dėl lankstesnio duomenų modelio. Be to Analysis Services leidžia išgauti pilną OLAP 
funkcionalumą naudojant klientines programas, sukurtas kitose programavimo aplinkose.  

Aprašytas OLAP duomenų modelio generavimo iš organizacijos žinių modelio metodas, kurio eigoje gaunama 
pradinė OLAP kubo struktūra.  Gautą duomenų modelį projektuotojas vėliau gali modifikuoti ir papildyti. 
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Summary 

A comparison of MS SQL Server 2000 Analysis Services and Oracle Express is presented in this paper. 
Architecture, supported data models and other features of both systems are discussed. The purpose of comparison is 
to check the possibility of integrating an enterprise model and OLAP data model. A method of automatically 
generating OLAP data model description from enterprise model is presented. This approach improves the odds of 
building a correct OLAP data model. 
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VERSLO, INFORMACINIŲ IR PROGRAMŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO 
INTELEKTUALIZUOTO REPOZITORIJAUS ARCHITEKTŪRA2 

Albertas Čaplinskas, Audronė Lupeikienė 
Matematikos ir informatikos institutas 

Akademijos 4, Vilnius 2600 

Repozitorijus yra svarbiausias verslo, informacinių ir programų sistemų inžinerijos informacinės infrastruktūros 
komponentas. Tai specializuota duomenų saugykla, skirta inžinerinio pobūdžio duomenims saugoti. Straipsnyje nagri-
nėjama, kokius funkcinius reikalavimus turi tenkinti intelektualizuotas šitokios paskirties repozitorijus, kokie yra 
šitokių repozitorijų architektūros ypatumai ir kokie yra jų naudojimo privalumai. 

1. Įvadas 
Repozitorijus yra svarbiausias verslo, informacinių ir programų sistemų inžinerijos informacinės infrastruktūros 

[6] komponentas, jos šerdis. Repozitorijus – tai grupinio naudojimo duomenų saugykla, skirta projekto duomenims, 
visų pirma inžinerinei dokumentacijai saugoti. Repozitorijuje saugomos kuriamą sistemą aprašančios diagramos, jų 
prasmė ir jas paaiškinantys tekstai [2]. Repozitorijuje gali būti saugoma ir kita informacija, pavyzdžiui, dalykinės 
srities analizės rezultatai, darbų planai ir netgi informacija, susijusi su tos sistemos diegimu, aptarnavimu bei 
priežiūra. Taigi, repozitorijus lydi sistemą visą jos gyvavimo ciklą, pradedant sistemos užmanymu ir baigiant jos 
demontavimu. Su repozitorijumi yra susiejamos instrumentinės priemonės, užtikrinančios jame saugomų diagramų 
darną ir padedančios kokybiškai apipavidalinti projektinę dokumentaciją. Kitaip tariant, repozitorijus iš esmės 
palengvina sistemą kuriančios grupės darbą, padeda grupės nariams priimti kolektyvinius sprendimus, palengvina jų 
tarpusavio bendravimą. 

Pirmieji repozitorijai buvo sukurti dar dvidešimto amžiaus aštuntajame dešimtmetyje [1], [12]. Jau pats 
pirmasis repozitorijus PSL/PSA [12] paplito gana plačiai, devintajame dešimtmetyje buvo naudojamas ir Lietuvoje. 
Architektūros požiūriu, šis repozitorijus buvo labai paprastas, jį sudarė failų rinkinys. Tačiau jau sistemoje SREP [1] 
duomenims saugoti buvo panaudota reliacinė duomenų bazė, o pats repozitorijus sukurtas kaip virtualioji mašina. 
Reliacinės bazės panaudojimas įgalino darbui su repozitorijumi pasinaudoti standartinės užklausų kalbos priemo-
nėmis. Jomis galėjo naudotis projekto dalyviai, dirbdami su repozitorijumi kaip su paprasta duomenų baze. Repo-
zitorijaus virtualioji mašina (repozitorijaus mašina), viena vertus, atliko duomenų rašymą į duomenų bazę bei jų 
skaitymą iš bazės ir, kita vertus, kūrė interfeisą, per kurį instrumentinės priemonės keitėsi duomenimis su repozitori-
jumi. Šitokioje sistemoje repozitorijus, instrumentinių priemonių požiūriu, yra traktuojamas kaip vadinamoji „mo-
kyklinė lenta”, t.y, instrumentinėms priemonėms yra leidžiama keistis duomenimis tik per repozitorijų.  

Šie architektūriniai principai, iš esmės, išliko iki šių dienų, tiktai buvo įvestas dar vienas svarbus elementas, 
vadinamasis informacinis modelis [2]. Informacinis modelis naudojamas kaip repozitorijaus schema, t.y. jis aprašo 
repozitorijuje saugomų artifaktų struktūrą ir semantiką. Jei repozitorijus konstruojamas objektinės paradigmos 
rėmuose, tai jis gali būti traktuojamas kaip objekto modelis [3]. Kitaip tariant, iškyla reikalavimas, kad su repo-
zitorijumi būtų galima dirbti kaip su objektine duomenų baze. Paprastai, objektinis interfeisas yra realizuojamas 
„apgaubiant“ reliacinę duomenų bazę. 

Instrumentinės priemonės naudoja informacinį modelį repozitorijaus turiniui interpretuoti. Viena iš problemų, 
susijusių su informacinio modelio įvedimu, yra jo standartizacija. Standartizavus informacinį modelį, suvienodina-
mos skirtingų tiekėjų instrumentinių priemonių galimybės, nes tų priemonių privalumai dažniausiai yra grindžiami 
„firminių“ informacinių modelių ypatumais. Kita vertus, nestandartizavus informacinio modelio, su repozitorijumi 
gali dirbti tik konkretaus tiekėjo tiekiamos instrumentinės priemonės. Šį prieštaravimą siūloma spręsti, įvedant 
standartinio modelio plėtinių mechanizmą, kurį naudojant modelį būtų galima pritaikyti skirtingų tiekėjų 
tiekiamoms priemonėms [3]. Tai vadinama atviruoju informaciniu modeliu [5]. Realizuojant šį modelį, susiduriama 
su tradiciniais sunkumais: skirtingų tiekėjų plėtiniai, paveldėdami standartinio modelio savybes, modifikuoja jas 
skirtingai ir vartotojas vis vien tuo pat metu negali naudoti skirtingų tiekėjų tiekiamų priemonių. Ši problema kol kas 
iki galo nėra išspręsta. 

                                                           
2  Darbas atliktas Matematikos ir informatikos institute, vykdant planinę temą „ Programų sistemų, informacinių sistemų 
ir verslo sistemų inžinerijos intelektualizavimo problemos “. 
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Objektinė paradigma keičia ir repozitorijaus mašinos funkcijas, nes reikia užtikrinti ne tik atributų reikšmių 
rašymą ir skaitymą, bet ir naudojimąsi objektų teikiamomis paslaugomis. Be to, operacijos vykdymas, gali iššaukti 
kitų operacijų vykdymą. Tai reiškia, kad repozitorijui yra reikalingos aktyviųjų duomenų bazių galimybės. Šios 
galimybės reikalingos ir kitiems tikslams, pavyzdžiui, realizuoti įvykiais valdomus scenarijus. 

Pažymėtina, kad repozitorijaus valdymas, lyginant jį su paprastos duomenų bazės valdymų, turi tam tikrų 
ypatumų: 
• būtina palaikyti vadinamąjį kopijavimo/grąžinimo (angl. check-in, check-out) modelį, .3. 
• būtina palaikyti skirtingas repozitorijuje saugomų artifaktų versijas ir valdyti jų konfigūraciją, 
• būtina palaikyti skirtingus kuriamos sistemos abstrakcijos lygmenis (koncepcinis projektas, eskizinis projektas 

ir t.t.), 
• būtina informuoti instrumentines priemones (o sukūrus sistemą, taip pat ir ją) apie repozitorijuje saugomų 

objektų struktūros, formato ar semantikos pokyčius, 
• būtina susieti repozitorijuje saugomus objektus su atitinkamais darbų srautais, pavyzdžiui, su projekto tinkliniu 

grafiku, sekti tų objektų pokyčius ir, susidarius kritinėms situacijoms, informuoti apie tai atitinkamus agentus 
(žmones arba programas). 
Šiuolaikiniai repozitorijai esti labai įvairūs ir yra naudojami skirtingiems tikslams [4], [7], [9], [10], [11], [13], 

[14], jie gali būti išskirstyti. Vieni jų skirti verslo sistemų funkcionavimui užtikrinti, kiti – dalykinėms programoms 
kurti, dar kiti – verslo objektams ar korporacijų metaduomenims saugoti. Vienok, nepaisant neabejotinų pasiekimų 
repozitorijų kūrimo srityje, vis dar išlieka keletas neišspręstų problemų.  

Visų pirma, repozitorijai tebėra per mažai intelektualizuoti. Savaime aišku, kad šiuolaikiniame repozitorijuje 
turėtų būti saugoma ir atitinkama ontologija. Tačiau, kaip ją įkomponuoti į repozitorijų, apjungti su išvedimo mašina 
ir panaudoti kaip vartotojų užklausoms realizuoti, taip ir duomenų mainams tarp instrumentinių priemonių užtikrinti, 
pakankamo aiškumo nėra. Vienas iš būdų – sukurti papildomą tarpinę įrangą (angl. midleware) [7]. 

Antra, šiuolaikinis repozitorijus turėtų būti naudojamas ne tik kaip projekto dalyviams skirta grupinio darbo 
priemonė, bet ir užtikrinti būsimųjų kuriamos sistemos vartotojų bei užsakovų pilnavertį dalyvavimą projekte, 
sudaryti jiems sąlygas atlikti nuolatinę projekto priežiūrą ir koreguoti jų nuomone netinkamus sprendimus (tiek dėl 
projekto valdymo, tiek ir projektinius). Kokiais komponentais tam reikėtų papildyti repozitorijų, taip pat nėra aišku. 

Yra ir smulkesnių problemų: vidiniai duomenų saugojimo formatai, instrumentinių sistemų ir repozitorijaus 
sąveikos protokolai ir kt. Pavyzdžiui, kol kas nėra galutinai susitarta nei dėl vieno iš repozitorijams standartizuoti 
skirtų standartų (duomenų mainų4, informacinių išteklių žodyno5, instrumentinių priemonių integravimo6 ir kt.). 
Kuriant repozitorijus, svarbiausias yra IRDS standartas. Nors pirmoji jo versija buvo paskelbta dar 1988 m., jis vis 
dar yra tobulinamas ir plečiamas. 

Šiame straipsnyje nagrinėjamo repozitorijaus ypatumai yra penki. repozitorijus turi tikti tiek verslo, tiek ir 
informacinių bei programų sistemų projektinei dokumentacijai saugoti; visų tipų sistemų projektavimas vyksta UML 
kalba; repozitorijus turi įgalinti būsimus kuriamos sistemos vartotojus būti aktyviais viso tos sistemos gyvavimo 
ciklo dalyviais, leisti jiems daryti poveikį reikalavimų formulavimui, vertinti priimamus projektinius sprendimus, 
mokymo planus bei sistemos aptarnavimo procedūras; repozitorijus turi veikti kaip serveris (jis neturi žinoti, iš 
kokių kitų komponentų yra sudaryta nagrinėjamo tipo informacinė infrastruktūra), teikiantis instrumentinėms 
priemonėms reikiamą informaciją, reikiamu formatu ir reikiamais laiko momentais; repozitorijus turi būti intelektua-
lizuotas, t.y., veikti kaip agentas, reikalaujantis minimalaus įsikišimo į savo darbą. 

Straipsnio tikslas - aptarti, kokius funkcinius reikalavimus turi tenkinti nagrinėjamo tipo repozitorijus, kokie yra 
šitokio repozitorijaus architektūros ypatumai ir kokie yra jo naudojimo privalumai. 

2. Funkciniai repozitorijaus reikalavimai 
Trumpai aptarsime funkcinius nagrinėjamo tipo repozitorijaus reikalavimus. 

                                                           
3 . Ši problema išplaukia iš grupinio darbo su repozitorijumi pobūdžio. Kadangi projektuotojų atliekamos transakcijos gali 
tęstis pakankamai ilgai, būtų neprotinga tokių transakcijų metu monopolizuoti, tarkime, atitinkamas diagramas. Todėl jos 
yra kopijuojamos į buferinę atmintį ir, atlikus su jomis atitinkamus veiksmus, grąžinamos atgal į repozitorijų. Kadangi per 
tą laiką jas galėjo pakeisti kas nors kitas, iškyla pakeitimų darnos problema. Bendruoju atveju ši problema nėra išspręsta. 
4 CASE Data Interchange Format (CDIF). 
5 Information Resource Dictionary System (IRDS). 
6 A Tool Integration Standard (ATIS). 
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Klasikinė bet kurio repozitorijaus funkcija yra katalogo funkcija. Repozitorijus turi susisteminti jame saugomą 
informaciją ir pateikti ją įvairiais pjūviais, kaip iš lokalios, atskiro projekto dalyvio perspektyvos, taip ir iš globalios, 
viso projekto perspektyvos. Tai reiškia, kad repozitorijų turi būti galima naudoto kaip katalogų katalogą, kur kiek-
vienas konkretus katalogas turi savo specifinę paskirtį ir yra siejamas su pačia sistema, jos kūrimo procesu, meta-
duomenimis ar kitu vykdomo projekto aspektu. Kalbant apie šios funkcijos intelektualizavimą, tenka pareikalauti, 
kad būtų užtikrinta visos saugomos informacijos koncepcinė darna. Ši informacija turi būti išreikšta vienos ontolo-
gijos terminais ir interpretuojama (suvokiama) naudojant tas pačias taisykles. Tai reiškia, kad repozitorijus turi nu-
matyti priemones ontologijoms aprašyti ir priemones jame saugomiems aprašams interpretuoti.  

Antra klasikinė bet kurio repozitorijaus funkcija yra kuriamos sistemos dokumentavimo funkcija. Tai reiškia, 
kad repozitorijų turi būti galima panaudoti kaip registrą, kuriame registruojami priimami projektiniai ir kiti 
sprendimai, ir kaip dokumentų generatorių, galintį generuoti projektinę ir kitą dokumentaciją, apipavidalinant ją su-
tinkamai su nurodytais dokumentavimo standartais. Iš šių reikalavimų seka išvada, kad repozitorijus, viena vertus, 
turi numatyti priemones dokumentavimo standartams aprašyti ir, kita vertus, turėti natūraliosios kalbos tekstų 
generavimo galimybes. Pažymėsime, kad pradiniame variante numatoma generuoti tekstus anglų kalba. 

Dar viena, jau tik iš dalies tradicinė, repozitorijaus funkcija yra padėti priimti reikiamus sprendimus. Tai reiškia, 
kad, viena vertus, repozitorijus turi turėti išplėtotas duomenų analizės galimybes, įskaitant kontekstinę analizę ir 
žinių išgavimo metodus, ir, kita vertus, jame turi būti numatyta biblioteka modelių, naudojamų reikiamiems spren-
dimams priimti.  

Pareikalausime taip pat, kad repozitorijų būtų galima naudoti priimamų sprendimų pasekmėms analizuoti ir ver-
tinti. Ši funkcija nėra tradicinė, tačiau ji yra realizuota kai kuriuose šiuolaikiniuose repozitorijuose. Mūsų nagri-
nėjamo repozitorijaus atveju, svarbiausia yra kuriamų sistemų pokyčių analizė. Tai reiškia, kad repozitorijus turi 
gebėti atsakyti į klausimus “Kas bus, jeigu pakeisime (reikalavimą, architektūrinę konstrukciją, ar kt.)?”. Kad būtų 
galima atsakyti į šitokio tipo klausimus, repozitorijus turi gebėti tuos klausimus suprasti ir daryti atitinkamas išvadas 
iš jame saugomų faktų. Kitaip tariant, repozitorijus turi veikti kaip specialios paskirties ekspertinė sistema. Daroma 
prielaida, kad klausimai bus pateikiami anglų kalba. 

Reikalaujama, kad repozitorijų būtų galima panaudoti ir kaip projekto valdymo priemonę. Tiksliau tariant, jis 
turi leisti aprašyti projekto vykdymo scenarijus, darbų ir resursų paskirstymą, kontrolės taškus ir kitą su projekto 
valdymu susijusią informaciją. Tačiau projekto valdymo programinė įranga neturi būti repozitorijaus sudėtinė dalis. 
Repozitorijus turi numatyti tiktai atitinkamus duomenų mainų interfeisus ir protokolus. Pažymėsime, kad aiškių 
atribojimo kriterijų, kas turi būti repozitorijaus viduje, o ką reikia realizuoti kaip instrumentines priemones, nėra. Tai 
– vienas iš projektinių sprendimų. 

Netradicinė mūsų nagrinėjamo repozitorijaus funkcija yra būsimųjų kuriamos sistemos vartotojų ir jos kūrėjų 
bendravimo palaikymas. Repozitorijus turi leisti aprašyti sąveikos scenarijus ir būdus, kontroliuoti tą sąveiką ir 
analizuoti bei dokumentuoti jos rezultatus. Turėtų būti leidžiama ir asinchroninė, ir sinchroninė sąveika.  

Dar viena netradicinė funkcija yra vartotojų modeliavimas. Repozitorijus turi kaupti informaciją apie vartotojų 
profilius ir tai daryti pavidalu, tinkamu panaudoti tą informaciją vartotojams mokyti ir treniruoti. Jis turi numatyti 
duomenų mainų interfeisus su atitinkamais mokymo bei treniravimo paketais. 

3. Repozitorijaus bendroji dalykinė architektūra 
Repozitorijai paprastai yra kuriami kaip kliento serverio architektūros sistemos. Kitaip tariant, repozitorijus yra 

serveris, kurio teikiamomis paslaugomis naudojasi tiek instrumentinės priemonės, tiek ir visi projekto dalyviai (pro-
jektuotojai, projekto vadovai, vartotojai ir kt.). Mūsų atveju repozitorijaus architektūra buvo projektuota, atsižvel-
giant į tai, kad: 

• jį būtų galima panaudoti kuriant tiek programų, tiek informacines, tiek ir verslo sistemas; 
• jame saugoma visa informacija apie kuriamą sistemą, jos kūrimo projektą ir to projekto vykdymą; 
• kartu su informacija repozitorijuje saugoma ir ontologija, naudojama tai informacijai interpretuoti ir jos 

prasmei išgauti; 
• jis yra skirtas grupiniam darbui ir jame gali būti saugoma informacija apie kelis tuo pat metu vykdomus 

projektus; 
• jo vartotojais gali būti: projekto vadovai, projektuotojai ir būsimieji kuriamos sistemos vartotojai, kurie 

turi turėti galimybę stebėti projekto vykdymą ir pateikti savo pastabas, 
• repozitorijus yra kuriamas ne pramoniniams tikslams, o kaip prototipas tam tikriems siūlomiems 

projektiniams sprendimams patikrinti. 
Atsižvelgiant į pastarąjį reikalavimą, priimtas sprendimas repozitorijų kurti, išplečiant Microsoft repozitorijų 

[8]. Bendroji dalykinė šio repozitorijaus architektūra pateikta 1 pav. Trumpai aptarsime šią architektūrą. 



V.Daudaravičius 

– 160 – 

Kaip parodyta paveikslėlyje, sistema turi kliento serverio architektūrą. Joje numatyta trijų tipų klientinė įranga: 
projekto vadovams, projektuotojams bei kitam techniniam personalui ir būsimiesiems kuriamos sistemos varto-
tojams bei užsakovams. 

2 pav. Repozitorijaus bendroji dalykinė architektūra 

Serverinės dalies pagrindą sudaro Microsoft repozitorijus. Naudojant standartines šios sistemos priemones, jo 
informacinis modelis yra išplėstas, įvedant ontologiją, jos interpretavimo priemones ir išvedimo mechanizmus. 
Šitaip sukuriamas naujas, semantiškai turtingesnis repozitorijaus interfeisas d (1 pav). Šiam interfeisui įgyvendinti, 
vien Microsoft repozitorijaus galimybių nepakanka, todėl yra įvedami papildomi komponentai: dokumentų genera-
torius, duomenų analizės priemonės ir modelių bibliotekos. Kita vertus, šios priemonės turi imti duomenis iš 
Microsoft repozitorijaus, interpretuodamos juos pagal informaciniame modelyje aprašytas taisykles, t.y. jos pačios 
turi dirbti per interfeisą d. 

Naudojant tarpinę programinę įrangą, interfeiso d pagrindu yra sukurti kiti du interfeisai: b ir c.  
Interfeisas b yra natūraliosios kalbos interfeisas. Tiksliau, jam yra pateikiamos užklausos NKRL7 formatu [15], 

atsakymus į užklausas jis taip pat grąžina NKRL formatu. Natūraliosios kalbos analizę ir, atsakant į užklausas, 
tekstų natūraliąja kalba generavimą atlieka klientinė programinė įranga. 

Interfeisas c yra katalogo interfeisas. Jis, panašiai kaip tai daroma sistemoje [7], sukuria semantinį tinklą, lei-
džiantį matyti repozitorijuje saugomą informaciją katalogo forma ir atlikti navigaciją tame kataloge. Naudojant 
katalogo interfeisą, vyksta repozitorijaus tvarkymas, į jį yra rašomi kai kurie pradiniai duomenis, susipažįstama su 
repozitorijaus turiniu. 

Pažymėsime, kad interfeisas d yra prieinamas ir tiesiogiai, per jį vyksta repozitorijaus duomenų mainai su kito-
mis programomis, pavyzdžiui, diagramų redagavimo priemonėmis. 

                                                           
7 Narrative Knowledge Representation Language. 
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Interfeisas a skirtas sąveikai su būsimaisiais sistemos vartotojais (užsakovais) užtikrinti. Ši sąveika gali būti 
sinchroninė arba asinchroninė. Sukūrus sistemą, interfeisas a tampa pagrindiniu, kadangi būtent per šį interfeisą 
vyksta vartotojų ir sistemą aptarnaujančio personalo sąveika. 

4. Repozitorijaus naudojimo privalumai 
Nors verslo, informacinių ir programų sistemų inžinerijos informacinę infrastruktūrą galima konstruoti ir kitaip, 

repozitorijų technologija šiuo požiūriu turi daugelį privalumų: 
• ji įgalina infrastruktūras konstruoti vadovaujantis atvirųjų sistemų ideologija, t.y. derinti įvairių tiekėjų 

tiekiamas instrumentines priemones, 
• ji įgalina centralizuoti informaciją, ją integruoti ir panaudoti ne tik inžineriniams, bet ir kitiems tikslams, 

pavyzdžiui, projektui valdyti, 
• ji įgalina išplėsti inžinerijos infrastruktūros naudojimą kitoms sistemos gyvavimo ciklo stadijoms, projektavimo 

metu sukauptą informaciją panaudoti ją diegiant ir eksploatuojant, ir šitaip palengvinti veikiančių sistemų 
aptarnavimą, priežiūrą ir reinžineriją. 

Išplečiant repozitorijus mūsų pasiūlytais komponentais, atsiranda papildomų privalumų: 
• žmogui palengvinamas naudojimasis repozitorijumi, nes, sukuriant natūralios kalbos interfeisą, užklausas, 

tiksliau, tam tikras užklausas galima formuluoti natūraliąja kalba, 
• padidinama repozitorijaus semantinė galia, nes, įvedus ontologiją ir išvedimo mechanizmus, repozitorijus tampa 

intelektualesniu, padidėja taip pat ir semantinės darnos užtikrinimo galimybės, 
• įvedus sąveikos su vartotoju scenarijus ir jų valdymo galimybes, susidaro prielaidos keisti sistemų kūrimo bei 

aptarnavimo ideologiją, pasukti ją „veidu į vartotoją“ (angl. user-centered approach), 
• išplėtus repozitorijų modelių bibliotekomis ir duomenų analizės priemonėmis, jis tampa informatyvesnis, gali 

padėti priimti sudėtingesnius sprendimus, prognozuoti ir vertinti jų pasekmes bei išryškinti teigiamas ar 
neigiamas projekto vyksmo tendencijas, 

• naudojant tą patį intelektualizuotą repozitorijų informacijai apie verslo, informacines ir programų sistemas 
saugoti, galima analizuoti jų darną, užtikrinti jų tampresnę integraciją. 

Išvados 
Kuriant integruotą verslo, informacinių ir programų sistemų inžinerijos informacinę infrastruktūrą, repozitorijų 

technologija turi daugelį privalumų. Tačiau tradicinės repozitorijų technologijos galimybių tam nepakanka, šią 
technologija tikslinga papildyti duomenų analizės, sprendimų priėmimo ir sprendimų pasekmių analizės 
priemonėmis, natūraliosios kalbos interfeisu, ontologija ir sąveikos su vartotoju mechanizmais. Repozitorijų 
technologiją tikslinga įgyvendinti išplečiant kokį nors pramoninį repozitorijų papildomomis priemonėmis arba, 
kitaip tariant, sukuriant papildomą tarpinę įrangą. 
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Summary 

A repository is kernel of any system development infrastructure. It is a kind of database of information about 
deliverables (engineered artefacts). This paper discusses the functional requirements and the application level archi-
tecture of an intelligent repository designed to be used to develop business, information and software systems.  
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