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MODERNIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ ONTOLOGIJOS IR PASLAUGŲ
REIKALAVIMŲ FORMULAVIMAS*
Saulius Maskeliūnas
Matematikos ir informatikos institutas, Akademijos 4, Vilnius
Šiame darbe nagrinėjama kokius reikalavimus tikslinga būtų kelti šiuolaikinėms informacinėms sistemoms, kurios
remiasi taikomųjų sričių ontologijomis bei teikia žinučių mainų paslaugas, portalų paslaugas, pasaulinio tinklo
standartus tenkinančias paslaugas ar realizuoja informavimo tarnybos funkcijas.

1. Įvadas
Įmonės informacinė sistema kuria ir palaiko visą įmonę apimantį vieningos informacijos srautą, užtikrindama,
kad įmonės darbuotojai bet kuriuo metu gaus visą jiems reikalingą kokybišką ir patikimą informaciją. Šiame darbe
modernios informacinės sistemos nagrinėjamos dviem aspektais – aiškinamasi kokius ontologijų ir paslaugų
reikalavimus tikslinga formuluoti šiuolaikinėms informacinėms sistemoms. Atskirai aptariamos žinučių mainų
(angl.: „messaging“), portalų paslaugos, informavimo tarnybos (angl.: „Help desk“) paslaugos ir pasaulinio tinklo
standartus tenkinančios paslaugas (angl.: „Web services“).

2. Ontologijų reikalavimų formulavimas
Formuluojant ontologijų reikalavimus, būtina nurodyti ontologijos paskirtį, pobūdį, realizavimo priemones ir
stadijas, numatomo panaudojimo ypatumus:
– kokia yra numatoma ontologijos taikomoji sritis (apibrėžiant galimai tiksliau);
–

kokiu tikslu ontologija bus kuriama;

–

kokiais principais numatoma vadovautis kuriant ontologiją;

–

kokios rūšies ontologija yra kuriama;

–

kokio sudėtingumo lygio ontologiją numatoma kurti;
koks numatomas ontologijos elementų detalizuotumo lygis;

–

kokie žinių šaltiniai bus panaudoti kuriant ontologiją; kokie žinių įgijimo metodai bus naudojami
ontologijai kurti; ar pakankama yra ontologijos kūrėjų kompetencija;

–

kokia ontologijų kūrimo aplinka bus naudojama ontologijai kurti, kokia kalba (ar kelios kalbos) bus
naudojama ontologijai specifikuoti;

–

kokie numatomi ontologijos realizavimo etapai;

–

kaip bus dokumentuota, patikrinama ir įvertinama realizuotoji ontologija;

–

kas bus ontologijos naudotojai, kokie numatomi ontologijos panaudojimo scenarijai;

–

kokios taikomosios sistemos naudosis sukurtąja ontologija;

–

kaip bus vykdoma sukurtosios ontologijos priežiūra ir tolesnis vystymas, kas bus už tai atsakingas.

Ontologijų kūrimo metodikoms paprastai yra keliami šie reikalavimai [Fer-99]:

•
•
•

*

Atitikimas tradicinėms žinių inžinerijos metodikoms;
Metodikoje apibrėžtų veiklų ir metodų pakankamas detalumas, tikslus speficikuotumas;
Pateikiamos rekomendacijos žinių formalizavimui, aptariant vieną ar kelis formalizmus, siūlomus žinioms
vaizduoti (logika, freimai ir kt.);

Darbas atliktas Matematikos ir informatikos institute vykdant temą „Modernių informacinių sistemų, naudojančių optimalius
sudėtingų struktūrų analizės ir vizualizavimo metodus, kūrimo technologijos“.
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•

Siūloma strategija ontologijoms kurti: (1) naudojant abstrahavimo procesą turimoje žinių bazėje, (2)
specifikavimo fazėje nurodant galimus ontologijų naudojimo scenarijus, arba (3) neatsižvelgiant į tai, kaip
ontologijos vėliau bus panaudojamos žinių bazių sistemose, programiniuose agentuose ar kt.;

•

Konceptų identifikavimo strategija: (1) nuo pačių konkrečiausių link abstrakčių, (2) nuo pačių
abstrakčiausių link konkrečių, ar (3) nuo labiausiai tinkančių link abstrakčiausių ir konkrečiausių;

•
•

Rekomenduojamas ontologijų gyvavimo ciklas (tiesiogiai ar netiesiogiai išreikštas);

•
•

Suderinamumas su IEEE standartu 1074 „Programinės įrangos gyvavimo ciklo procesų kūrimas“ [IEE-97];

•
•
•
•

Rekomenduojami specialūs metodai skirtingų veiksmų atlikimui (iš kurių nagrinėjama metodika yra
sudaryta);
Esami praktiniai pavyzdžiai: ontologijos, kurios buvo sukurtos naudojant nagrinėjamą metodiką, bei
sistemos, kuriose buvo panaudotos sukurtosios ontologijos.
Ontologijų kūrimo programinėms priemonėms paprastai yra keliami šie reikalavimai [Stu-02]:
naudojamas grafinis naudotojų interfeisas;
naudojamos abstrakčios vaizdavimo kalbos;
galimybė kurti ontologijas keliems asmenims vienu metu išskirstytoje aplinkoje;
Galimybė eksportuoti sukurtas ontologijas tinkamose vaizdavimo kalbose (Freimų logikoje, kaip RDF
Schemą, DAML+OIL formatu);

•

galimybė importuoti ontologijas.
Ontologijų išreiškimo kalboms paprastai yra keliami šie reikalavimai [Hef-02]:

•

Ontologijų bendras naudojimas: ontologijos turi būti viešai prieinamos, skirtingiems duomenų šaltiniams
turi būti nesunku atitikti tą pačią ontologiją, naudojantis tais pačiais konceptų (terminų) prasmių
apibrėžimais. Ontologijos gali išplėsti kitas ontologijas papildomais apibrėžimais;

•

Ontologijų evoliucionavimas: būtina numatyti, kad ontologijos gali keistis savo gyvavimo cikle įvairiose
stadijose. Reikalinga, kad duomenų šaltiniams būtų galima nurodyti atitinkamą ontologijos konkrečią
versiją;

•

Ontologijų tarpusavio sąveika: skirtingose ontologijose tie patys konceptai gali būti modeliuojami
skirtingai. Ontologijų kalboje turi būti numatytos priemonės skirtingų atvaizdų susiejimui, įgalinant
konvertuoti duomenis į skirtingas ontologijas;

•

Prieštaringumų nustatymas: skirtingos ontologijos ar duomenų šaltiniai gali būti prieštaringi. Turi būti
numatytos galimybės nustatyti šiuos prieštaringumus;

•

Išreiškimo galios ir išplečiamumo reikalavimų pusiausvyra: ontologijų kalba turi turėti įvairių žinių
išreiškimo galimybes, tačiau kartu reikalinga ir galimybė efektyviai manipuliuoti su jomis. Todėl turi būti
siekiama kompromiso tarp šių reikalavimų, įgalinant ontologijose išreikšti svarbiausių rūšių žinias;

•

Naudojimo lengvumas: ontologijų kalba turi būti nesunkiai išmokstama, turi naudoti aiškius konceptus ir jų
prasmes. Naudojama ontologijų kalbos sintaksė turi būti nesunkiai suvokiama naudotojams;

•

Suderinamumas su esamais standartais: ontologijų kalba turi būti suderinama su bendrai naudojamais
standartais, pirmiausia su XML bei kitais susijusiais standartais (XML schema, RDF), esant galimybei – ir
su kitais modeliavimo standartais, pvz. UML. To dėka yra užtikrinamas keitimasis ontologijomis bei
duomenimis, remiantis standartiniais formatais;

•

Atitikimas pasaulinio semantinio tinklo bazinei architektūrai: tais atvejais, kai numatoma, kai ontologijos
bus naudojamos Interneto aplinkoje, pageidautina (perspektyvumo požiūriu), kad ontologijų kalba būtų
suderinama su pasaulinio semantinio tinklo bazine architektūra (žr.: 1 pav.), pasiūlyta W3C konsorciumo
vadovo Tim Berners-Lee [Ber-00].
Ontologijų kūrimas turi būti iteracinis procesas ir turi apimti tokias fazes [Stu-02]:

•

Ontologijos kūrimo tikslingumo analizė: esamų problemų ir galimybių nustatymas, žinių valdymo
taikomųjų sistemų numatymas, realizavimo priemonių parinkimas, atsakingų asmenų paskyrimas;

•

Ontologijos kūrimo pradžia: ontologijos reikalavimų specifikavimas (ontologijos reikalavimų specifikacijos dokumento paruošimas), naudojamų žinių šaltinių (dokumentų, duomenų bazių, specialistų ir kt.)
numatymas, pusiau formalaus ontologijos aprašymo paruošimas (sukuriant pradinį ontologijos modelį,
apimantį visus svarbiausius konceptus, sąryšius ir aksiomas);

•

Ontologijos tikslinimas: pusiau formalaus ontologijos aprašymo teisingumo ir pilnumo tikrinimas (konsultuojantis su taikomosios srities specialistais ir/ar naudotojais), ontologijos formalizavimas (pasirenkant
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tinkamą vaizdavimo kalbą ir nusprendžiant kurias aksiomas reikia panaudoti), iškeltų reikalavimų tenkinimo verifikavimas;

1 pav. Semantinio pasaulinio tinklo bazinė architektūra1

•

Ontologijos įvertinimas: patikrinama ar tenkinami ontologijos reikalavimų specifikavimo dokumente
nurodyti reikalavimai, išsiaiškinama ar ontologijos kūrime dalyvavusių specialistų kompetencija buvo
pakankama, pradinės ontologijos versijos naudotojų atsiliepimų surinkimas (tame tarpe, išsiaiškinant kurios
ontologijos dalys buvo naudotos, tipines užklausas, trūkstamus ar nereikalingus konceptus, sąryšius,
aksiomas); grįžimas į ontologijos tikslinimo fazę;

•

Ontologijos lydėjimas ir tolesnis vystymas: naudojamos ontologijos priderinimas prie besikeičiančios
aplinkos, evoliucionavimo aspektų išsiaiškinimas (naujų reikiamų konceptų išplečiančių ontologiją
įvedimas, konceptų prasmės pasikeitimai, jau nebenaudojamos ontologijos dalys), aiškus organizacinių
procesų apibrėžimas ontologijos atšviežinimui (grįžtant į ankstesnes gyvavimo ciklo fazes, ontologijos
inžinieriaus atliekami ontologijos keitimai remiantis pasiūlytų pakeitimų sąrašu).
Ontologijos reikalavimų specifikavimo dokumente turi būti nurodyta [Stu-02]:

•

Ontologijos bendroji administracinė informacija (ontologijos vardas, esamos versijos data, dalyvaujantys
ontologijos inžinieriai);

•

Ontologijos reikalavimų specifikacija:
─ ontologijos taikomoji sritis ir kūrimo tikslas, paskirtis, užduotys kuriose ontologiją numatoma
naudoti;
─

bendrieji ontologijos kūrimo principai (trumpas taikomosios srities apibūdinimas, orientacinis
ontologijos dydis, numatomas sudėtingumas);

─

taikomosios sistemos, kuriose numatoma ontologiją naudoti (trumpas planuojamų taikomųjų sistemų
charakterizavimas, numatomos sisteminės aplinkos apibūdinimas);

─

numatomi įvairių rūšių žinių šaltiniai (t.y., praeityje sukurtos ontologijos, įvairiais būdais
apklausiami taikomosios srities ekspertai, įvairūs dokumentai, duomenų bazės, tinklalapiai,
sistemos: žodynai, gaminių aprašai, organizacinės struktūros, darbuotojų rolių aprašai ir kt.);

─

numatomi naudotojai ir panaudojimo scenarijai (numatomi suinteresuoti asmenys; naudotojai,
naudotojų grupės; panaudojimo būdai, reikiama parama, naudojimo schemos išreikštos pvz. UML
panaudojimo atvejų diagramomis);

─

reikiamos naudotojų kompetencijos specifikacija (numatomų užklausų rinkinys, svarbiausi
užklausose naudojami konceptai ir sąryšiai, kompetencijos klausimynai).

3. Paslaugų reikalavimų formulavimas
Svarbiausia informacinės sistemos paslauga yra joje saugomos informacijos teikimas. Detalizuojant tai, galima
išskirti žinučių mainų, portalų, informavimo tarnybų ir kt. paslaugas. Atskirai reikalinga aptarti informacinės
sistemos teikiamas paslaugas, kurios yra pagrįstos šiuolaikiniais Interneto standartais XML2, SOAP3, WSDL4,
1

2

http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html
http://www.w3.org/TR/REC-xml
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UDDI5, taip vadinamas „pasaulinio tinklo paslaugas“ (angl.: „Web services“), nes jų reikšmė šiuo metu sparčiai
auga [McI’-01].
3.1. Žinučių mainų paslaugos
Žinutėmis vadinami specialaus formato duomenys, aprašantys įvykius, paraiškas ir atsakymus į paraiškas.
Žinučių mainai yra keitimasis žinutėmis per žinučių serverį, kuris veikia kaip klientinių programų keitimosi
žinutėmis programa [Sin-02].
Yra du pagrindiniai žinučių serverio organizavimo būdai: tiesioginis keitimasis žinutėmis tarp klientinių programų ir publikuojamų žinučių prenumeratos modelis.
Dvi pagrindinės žinučių mainų architektūrų rūšys yra žinučių persiuntimo magistralę naudojančios architektūros ir šakotuvą (angl.: „hub“) naudojančios architektūros [Son-01].
Žinučių persiuntimo magistralę naudojančiose architektūrose nėra centralizuoto žinučių serverio, koordinuojančio žinučių išskirstymą. Vietoj to, kiekviena klientinė taikomoji programa pati gali atlikti funkcijas, būdingas
žinučių serveriui (t.y., žinučių išliekamumo užtikrinimo, transakcijų palaikymo, saugumo ir kt.). Visos klientinės
taikomosios programos yra prijungtos prie žinučių magistralės (dažniausiai tai yra siuntimo daugeliui adresatų
Interneto protokolo tinklo sluoksnis). Toks siuntimo daugeliui adresatų tinklo sluoksnis nukreipia žinutes tarp visų
klientinių taikomųjų programų; klientinės taikomosios programos nežino kur yra kitos klientinės programos, tačiau
jos turi atlikti visus reikiamus patikrinimus, siekiant saugaus ir patikimo žinučių įteikimo numatytiems adresatams.
Pagrindinis tokios žinučių mainų architektūros trūkumas yra tas, kad administratoriai gali neleisti siųsti žinutes pro
saugumo užtikrinimo apsaugos užkardas. Todėl žinučių siuntimo daugeliui adresatų per magistralę architektūros
nereikėtų naudoti tais atvejais, kai numatomas žinučių siuntimas ir per Internetą.
Šakotuvą naudojančiose žinučių mainų architektūrose visos klientinės taikomosios programos yra prijungtos
prie žinučių serverio, kuris tvarko visus žinučių mainus. Žinučių serveris turi nukreipti žinutes adresatams, užtikrinti
naudotojų kreipties saugumą ir garantuoti žinučių įteikimą adresatams. Kiekviena klientinė taikomoji programa gali
būti siuntėja, gavėja ar tiek siuntėja, tiek gavėja. Šakotuvą naudojančios architektūros privalumai yra:

•
•

mažesnis reikiamų tinklo jungčių kiekis;
lankstesnis žinučių įteikimas (nes žinučių nukreipimą adresatams vykdo žinučių serveris ir žinučių siuntėjai
gali nežinoti apie žinučių gavėjus, todėl juos perkelti į naują vietą yra paprasčiau);

•

nedideli reikalavimai klientinėms taikomosioms programoms (nes didžiumą žinučių mainų funkcijų
realizuoja žinučių serveris ir klientinėse taikomosiose programose reikia tik nedidelių programinių
komponentų žinučių mainų organizavimui).
Žinučių serveris gali apimti kelis procesus, vykdomus skirtinguose kompiuteriuose. Tokia kelių procesų,
realizuojančių vieną loginį žinučių serverį, konfigūracija vadinama klasteriu [Son-01]. Klasterinis žinučių serverio
organizavimas užtikrina didesnį atsparumą trikdžiams, nes tais atvejais, kai vienas klasterio serveris nustoja veikęs,
klientinės taikomosios programos gali prisijungti prie kitų klasterio serverių.
Žinučių mainų architektūroms paprastai yra keliami tokie reikalavimai [Lot-99, Son-01]:

•

galimybė realizuoti tiek publikavimo prenumeratoriams, tiek ir lygiaverčių partnerių žinučių mainų
modelius;

•
•
•
•
•
•

garantuotas patikimumas;
saugumas;
išplečiamumo galimybė žymiai padidėjus apkrovoms ir naudotojų kiekiui;
standartais grindžiamas realizavimas;
sąryšio su kitomis žinučių mainų sistemomis galimybė;

nepriklausomumas nuo konkretaus taikomųjų programų serverio.
Papildomai žinučių mainų architektūroms gali būti keliami reikalavimai integruoti įmonės taikomąsias programas (pvz. realizuojant grandines), galimybė organizuoti žinučių mainus tarp labai skirtingų taikomųjų programų ir
procesų, galimybė aptarnauti laikinai prisijungiančius įrenginius (pvz. delninius kompiuterius), kreipties į pasaulinį
tinklą galimybė, garantuotas žinučių įteikimas (nepriklausomai nuo tinklo ar taikomųjų programų sutrikimų), žinių
bendro naudojimo ir bendradarbiavimo palaikymo galimybė [Pro-00].

3
4
5

http://www.w3.org/TR/SOAP , http://www.w3.org/2000/xp/Group
http://www.w3.org/TR/wsdl
http://www.uddi.org
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3.2. Portalų paslaugos
Portalas yra Interneto svetainė, trumpai pristatanti nuorodas į visą esamu metu svarbiausią informaciją bei
paslaugas. Portalas yra siūlomas vartotojams kaip svarbiausia pradžios vieta, kai jie prisijungia prie pasaulinio
tinklo, nes suteikia galimybes susiorientuoti teikiamos informacijos, žinių ir paslaugų visumoje. Yra skiriami
bendros paskirties portalai (pvz. Yahoo, Excite, CNET, Microsoft Network, AOL.com) ir specializuotos
informacijos (ar nišų) portalai [Now-02].
Reikalavimai portalų architektūroms priklauso nuo to, kokios rūšies portalas yra kuriamas: įmonės informacijos
(Intraneto) portalas, elektroninio verslo (Ekstraneto) portalas, asmeninis portalas (pritaikyti mobiliesiems telefonams, bevieliams delniniams kompiuteriams, televizoriams, automobiliams ir t.t.) arba viešas, mega ar
pramoninis, vertikalus (Interneto) portalas. Be to, portalus galima nagrinėti kaip susidedančius iš įvairių komponentų, organizuotų į paslaugų sluoksnius. Todėl formuluojant reikalavimus tikslinga išskirti tokias portalų teikiamas
skirtingų rūšių paslaugas [Uni-02]:

•
•
•

pateikties paslaugos;

•
•
•
•
•
•
•

naudotojų tapatumo valdymo, saugumo užtikrinimo paslaugos;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taikomųjų programų serveris (dažniausiai suderinamas su Java2EE);

•

portalas turi atitikti įmonės verslo tikslus ir darbo procesus, sustiprinti įmonės svarbiausius sugebėjimus,
konkurencingumą ir gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančių verslo sąlygų;

•
•

turi būti numatytas ir apibrėžtas portalo atsipirkimas;

informacijos paslaugos;
infrastruktūros paslaugos (apkrovimo išbalansavimui, buferinės atminties naudojimui, pasiekiamumo,
darbo spartos ir saugios kreipties užtikrinimui);
administravimo, portalo konfigūravimo paslaugos;
kreipties ir integravimo paslaugos;
nestruktūrizuoto turinio tvarkymo paslaugos;
naudotojų bendradarbiavimo paslaugos;
portalų konstravimo, priderinimo paslaugos;

taikomųjų programų paslaugos.
Formuluojant reikalavimus modernių informacinių sistemų portalų architektūrai, būtina atskirai aptarti tokius
portalų galimus techninius komponentus:
pasaulinio tinklo (HTTP) serveris;
duomenų bazė (portalo informacijos saugojimui);
portalo teikiamos informacijos klasifikavimo schema (taksonomija);
dokumentų (ar pasaulinio tinklo tinklalapių) automatinio indeksavimo ir klasifikavimo priemonės;
meta duomenų repozitorijus;
portletai (t.y, naudotojų interfeisai informacijos iš skirtingų šaltinių pateikimui viename tinklalapyje);
filtrai ir kategorizavimo mašina (dokumentų išrūšiavimui į aplankus pagal tam tikrą klasifikavimo schemą);
informacijos žinynas (rodyklė);
virtualios kortos (portalo atskirų dokumentų ar turinio dalių aprašymui);
pasaulinio tinklo paslaugų programos (žr. 3.4 sk.);
naudojami standartai ir protokolai (XML, XSL ir XSLT, DTD ir XSD, WSDL, SOAP, UDDI, WSUI);
naudotojų profiliai;
turinio valdymo sistema;

įmonės taikomųjų programų integravimo (angl.: „EAI“) programinės priemonės ir jų paslaugos užklausų
koordinavimui ir rezultatų suvienijimui.
Portalų architektūros reikalavimų pagrindinės rūšys yra naudojamų taikomųjų programinių sistemų, saugumo,
duomenų valdymo, paslaugų atradimo, įvykių tvarkymo ir bendradarbiavimo tinkle reikalavimai [Ala-99].
Siekiant, kad portalo kūrimas būtų sėkmingas, patartina vadovautis tokiais reikalavimais [Cor-01]:

turi būti naudojamos tinkamos stabilios technologinės priemonės.
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Be to, portalo realizavimas turi būti palaipsnis (naudojant pilotinius projektus, suplanuojant portalo realizavimo
darbų etapus); turi būti numatyta, kokius reikšmingiausius įmonės strateginius tikslus padės siekti kuriamas portalas,
kas bus pagrindiniai portalo naudotojai, kokie yra svarbiausi keliami reikalavimai portalui [Uni-01].
3.3. Informavimo tarnybos paslaugos
Informavimo tarnyba yra centralizuota paslaugų vieta, į kurią gali kreiptis informacinės sistemos naudotojai, kai
jiems prireikia patarimo, sprendžiant iškilusias informacinės sistemos naudojimo problemas. Informavimo tarnybos
būna organizuojamos kaip administracinė tarnyba, telefoninė paslauga ar kompiuterizuotas žinynas ir būna įvairaus
sudėtingumo lygio (pvz. ir panaudojant specialią programinę įrangą problemų esamos būsenos atsekimui, iškilusių
problemų analizavimui).
Informavimo tarnybų svarbiausi ypatumai yra šie [GTS-02]:

•

kreipimosi vieta (kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas) yra
gerai išreklamuota naudotojams ir jų vertinama;

•

pilnai dokumentuoti informavimo tarnybos paskirties, naudotojų kreipimųsi valdymo procedūrų, naudotojų
aptarnavimo privalomų ypatumų ir kokybės užtikrinimo aprašai;

•
•

profesionalios pagalbos personalas yra apmokytas pagal reikiamos kompencijos programas;

pagalbai naudotojams teikti bei valdyti yra intensyviai naudojamos informavimo ir komunikavimo
technologijos.
Svarbiausi naudotojų kreipimųsi į informavimo tarnybą apdorojimo etapai yra šie [Sta-00]:
(A)
Maršrutizavimas (siekiant, kad nebūtų pamirštas nei vienas naudotojų kreipimasis);
(B)

(C)

Informavimo tarnybos agento pateikiamas atsakymas:
(B.a)

Naudotojo ir gaminio tipo nustatymas,

(B.b)

Problemos ligšiolinės raidos (istorijos) prisiminimas,

(B.c)

Problemos identifikavimas,

(B.d)

Siūlomo problemos sprendimo pateikimas,

(B.e)

Perėjimas į (B.a), arba (C), arba (D) etapą;

Problemai spręsti pasitelkiami atitinkami specialistai:
(C.a) Tinkamo specialisto (eksperto) parinkimas,
(C.b) Problemos perdavimas spręsti parinktam specialistui;

(D)

Kreipimosi apdorojimo pabaigos konstatavimas ir šio kreipimosi dėka įgytos patirties įsiminimas.

Informavimo tarnybos architektūra turi būti paruošta kuo geriau tenkinti naudotojams iškilusius
informacijos poreikius. Tuo tikslu, turi būti paruoštas informavimo tarnybos paskirties aprašas, numatantis
konkrečius (t.y., išmatuojamus, nepriklausomus nuo galimų nuomonių, pasiekiamus) motyvuotus ir aiškiai
suprantamus informavimo tarnybos tikslus [GTS-02].
Informavimo tarnybos architektūra turi būti parenkama tokia, kad tenkintų sisteminius reikalavimus (t.y.,
pakankamai greitas reakcijos laikas, kreiptis į tinkamus operacinius duomenis, patogus panaudojamumas) ir
naudotojų reikalavimus: atsakymų neprieštaringumas (išsaugant bendravimo su naudotojais proceso istoriją) ir
aukšta kokybė, naudotojų patenkinimas (atsekant problemų priežastis), tinkamų specialistų parinkimas [Sta-00].
3.4. Pasaulinio tinklo paslaugos
Pasaulinis tinklas (angl.: „WWW“), iki šiol buvęs tik tekstų ir vaizdų saugykla, sparčiai evoliucionuoja,
tapdamas ir paslaugų tiekėju: teikiančiu tiek informacijos paslaugas (pvz., lėktuvų tvarkaraščių pateikimas,
temperatūros matuokliai, filmavimo kameros), tiek ir pasaulį įtakojančias paslaugas (pvz., bilietų užsakymo
programas, sensorių valdiklius, įvairias elektroninio verslo bei „verslo sąveikos su verslu“ taikomąsias programas)
[McI-01, McI’-01]. Netolimoje ateityje vis daugiau esamų modernių informacinių sistemų funkcijų bus
„publikuojamos“ Internete (t.y., paskelbiamos ir paverčiamos potencialiai prieinamomis) kaip pasaulinio tinklo
paslaugos.
Pasaulinio tinklo standartais pagrįstos paslaugos (trumpiau tariant: pasaulinio tinklo paslaugos, PTP)6 yra
savarankiškos verslo funkcijos, veikiančios per Internetą. Pasaulinio tinklo paslaugos yra sukuriamos laikantis PTP
tarpusavio sąveikos ir sąveikos su kitais panašių rūšių komponentais griežtų specifikacijų [Kot-02]. Pasaulinio tinklo
6

http://www.webservices.org/whatarewebservices.php
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paslaugas pateikia pasaulinio tinklo serveriai (pasaulinio tinklo naudotojams ar kitoms prie pasaulinio tinklo prisijungusioms programoms).
Svarbiausios pasaulinio tinklo paslaugų ypatybės yra šios [Wol-01]:

•
•

pasaulinio tinklo paslaugos organizuojamos remiantis standartiniais XML, HTTP ir TCP/IP protokolais;

•

pasaulinio tinklo paslaugos turi jų interfeisų pakankamai detalaus aprašymo galimybes, įgalinančias
vartotojus kurti klientines taikomąsias programas, sąveikaujančias su PTP. Šis aprašas paprastai yra
pateikiamas XML dokumente, vadinamame Pasaulinio tinklo paslaugų aprašymo kalbos (WSDL)
dokumentu. Pagrindinis WSLD dokumento elementas yra <definitions>, kuris turi į jį įtrauktus elementus
„Types“, „Message“, „PortType“, „Operation“, „Binding“, „Service“, „Port“, „Data Schema“;

pasaulinio tinklo paslaugos pateikia pasaulinio tinklo naudotojams įvairias naudingas funkcijas, besiremdamos standartiniu pasaulinio tinklo protokolu. Dažniausiai yra naudojamas Paprastas kreipties į objektus
protokolas (SOAP). SOAP yra XML kalba pagrįstas standartas, apibrėžiantis sąveiką tarp paslaugų ir jų
vartotojų (kitaip tariant, SOAP yra į paslaugas orientuotos architektūros protokolas);

•

pasaulinio tinklo paslaugos yra registruojamos taip, kad potencialūs naudotojai galėtų juos lengvai rasti. Tai
yra atliekama naudojant Universalų atradimo aprašymo ir integravimo (UDDI) žinyną. Geri UDDI registrų
pavyzdžiai yra IBM7, Microsoft8 ir Hewlett-Packard9 firmų registrai.
Pasaulinio tinklo paslaugų funkcionavimo procesų schema pateikiama 2 paveiksle.

UDDI
registras

Paslaugos
paieška

Paslaugos
vartotojas

Nuoroda į aprašymą
WSDL
Nuoroda
į paslaugą

SOAP
XML pranešimai

Paslaugos
aprašymas

Pasaulinio
tinklo
paslauga

2 pav. Pasaulinio tinklo paslaugų funkcionavimo schema

Reikalavimai pasaulinio tinklo paslaugų architektūrai yra pateikiami [WSA-02] dokumente.

4. Išvados
Informacinėms sistemoms keliami reikalavimai labai priklauso nuo konkrečios taikomosios srities ir realizuojamos informacinės sistemos pobūdžio. Neįmanoma paruošti universalų reikalavimų rinkinį, tinkantį bet kokioms
informacinėms sistemoms. Tačiau šiame darbe pateiktas ontologijų ir žinučių mainų, portalų, informavimo tarnybų,
pasaulinio tinklo paslaugų reikalavimų šiuolaikinėms informacinėms sistemoms aptarimas gali padėti išsiaiškinti
konkrečių reikalavimų formulavimo nuostatas, gaires, alternatyvas.
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Ontology and Services Requirements of Modern Information Systems
This paper presents introductory analysis of what ontology and services requirements should be stated to
modern information systems, in order information systems could be most useful to their users in rapidly changing
environments. Here the Ontology, Messaging services, Portal services, Help Desk services, and Web Services
requirements are discussed separately.
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ONTOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS VERSLO IR INFORMACINĖMS
SISTEMOMS INTELEKTUALIZUOTI*
Saulius Maskeliūnas
Matematikos ir informatikos institutas, Akademijos 4, Vilnius
Šiame darbe supažindinama su naujausiomis bendromis žiniomis apie ontologijų naudojimą (t.y., pateikiamas
apibrėžimas, aprašoma sudėtingumo lygiai, kūrimo metodologijos ir aplinkos, specifikavimo kalbos, ontologijų rūšys)
ir pristatomas praktinis ontologijos kūrimo pavyzdys, naudojant Java aplinkos Protégé-2000 sistemą su Temų
žemėlapių realizavimo papildoma Protégé-2000 priemone TMTab bei sugeneruotų XML (XTM) formato temų
žemėlapių grafinę peržiūrėjimo priemonę TMNav. Aptariamas atliktas Temų žemėlapių ir UML panaudojimo
ontologijoms vaizduoti tarpusavio palyginimas.

1. Ontologijų apžvalga, tiriamos hipotezės
1.1. Dirbtinio intelekto tematikoje dažniausiai naudojamas T.R. Gruber’io pateiktas ontologijų apibrėžimas
[Gru-93]: Ontologija – tai tam tikros srities sąvokų visumos specifikavimas išreikštu pavidalu (angl.: „An ontology
is an explicit specification of a conceptualization“).
N. Guarino požiūriu, ontologijos yra ypatingos rūšies žinių bazės, aprašančios faktus, kuriuos tam tikra
naudotojų grupė laiko visada teisingais, remiantis sutartomis naudojamo žodyno terminų prasmėmis [Gua-98]. Tad,
tam tikros srities bendriausioje žinių bazėje galima išskirti du komponentus:

•
•

ontologiją, kurioje išreikšta nuo būsenų nepriklausoma informacija, ir

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terminai

•
•

M. Uschold’o metodika [Usc-96], paremta patirtimi kuriant „Įmonių ontologiją“;

esminių žinių bazę, kurioje išreikšta nuo būsenų priklausoma informacija.
Viena iš svarbiausių ontologijų apibūdinimo ypatybių yra sudėtingumas. Paprastai yra skiriami tokie ontologijų
sudėtingumo lygiai [McG-01]:
+ Terminų apibrėžimai;
+ Siauresnių/platesnių terminų sąryšiai;
+ Neformalūs arba formalūs apibendrinimo (angl.: „IS_A“) sąryšiai;
+ Formaliai nurodyti konkretūs atvejai;
+ Freimai (savybės);
+ Galimų reikšmių apribojimai;
+ Loginės sąlygos (suvaržymai, aksiomos);

+ Inversijos, nepersidengimo (angl.: „disjointness“), visumos-dalies (angl.: „PART_OF“) sąryšiai ir kt.
Ontologijų kūrimas yra iteracinis procesas. Ontologijų kūrime paprastai galima išskirti tokius etapus: reikalavimų specifikavimas, konceptų visumos paruošimas, realizavimas ir įvertinimas [Gom-96]. Reikalavimų specifikavimo fazėje apibrėžiama taikomoji sritis ir ontologijos paskirtis, naudotojai ir atsakingi už ontologijos priežiūrą
asmenys, išsiaiškinama ar nėra galimybių pasinaudoti jau esamomis ontologijomis, jas pritaikant esamoms reikmės,
integruojant. Ontologijos konceptų visumos paruošimo fazėje išvardinami nagrinėjamoje taikomojoje srityje naudojami terminai, apibrėžiamos konceptų klasės ir klasių hierarchija, apibrėžiamos klasių savybės (freimo slotai),
apibrėžiami slotų aspektai (matiškumas, reikšmių tipai, klasės kurioms priskiriami slotai, leistinos egzempliorių
klasės), nurodomi klasių egzemplioriai [Noy-01]. Ontologijų įvertinimas aptariamas [Gom-99] straipsnyje.
Dažniausiai naudojamos ontologijų kūrimo metodikos yra:

*

M. Grüninger’io ir M.S. Fox’o (TOVE) metodika [Usc-96];

Darbas atliktas Matematikos ir informatikos institute vykdant planinę temą „Programų sistemų, informacinių sistemų ir
verslo sistemų inžinerijos intelektualizavimo problemos“.
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•
•
•
•

METHONTOLOGY karkasas [Fer-99];

•

Tradicinės:
• CARIN11, paremta Horno taisyklėmis ir deskriptyviomis logikomis;

KACTUS metodika [Ber-96];
metodika SENSUS projekto pagrindu [Swa-96].;

On-To-Knowledge (OTK) metodika [Sur-02], sukurta Europos Sąjungos 5 bendrosiosios programos
Informacinės visuomenės technologijų (ES IVT) projekte „Kontekstinio žinių valdymo priemonės,
naudojančios evoliucionuojančias ontologijas“.
Šių metodikų palyginamoji analizė pateikiama ES IVT „OntoWeb“ projekto „OntoRoadMap“ tinklalapyje10 bei
OntoWeb projekto ataskaitoje [Cor-02].
Ontologijų išreiškimui dažniausiai naudojamos tokios ontologijų specifikavimo kalbos:

•

•

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

•

Flogic [Kif-95], integruojanti freimų logiką ir pirmos eilės predikatų skaičiavimą;

•

LOOM [Mac-91], paremta pirmos eilės predikatų logika ir priklausanti KL-ONE kalbų šeimai;

•

operacinė koncepcinio modeliavimo kalba OCML12;

•

Ontolingua [Gru-93], paremta keitimosi žiniomis kalba KIF [Gen-92]. (Savo ruožtu, Ontolingua
ontologijas galima eksportuoti Lisp , KIF, Generic-Frame, Loom, Clips, Epikit, HTML formatais);

•

Express [ISO-94, Sche-94], objektinė kalba informacijos modelių specifikavimui, priklausanti ISO10303 STEP („STandard for the Exchange of Product model data“) standartų šeimai.

Specializuotos:
• CycL13 (skirta visuotinai pripažįstamų žinių išreiškimui CyC ontologijoje) [Len-90];
•

GRAIL14 (medicininei ontologijai GALEN);

•

naratyvinių dokumentų semantinio konteksto aprašymo kalba NKRL15.

Skirtos naudojimui Internete:
• paprastas HTML plėtinys ontologijoms SHOE16;
•

keitimosi ontologijomis kalba XOL17;

•

ontologijų žymėjimo kalba OML18;

•

Resursų aprašymo karkaso RDF Schema19;

•

Ontologijų išvedimo sluoksnis OIL20;

•

Pasaulinio tinklo išteklių semantinio žymėjimo kalba DAML+OIL21;

•

Pasaulinio tinklo ontologijų kalba Web Ontology Language (OWL)22. OWL yra Semantinio pasaulinio
tinklo sudedamoji dalis; kurią kuria „W3C Web Ontology“ darbo grupė DAML+OIL ontologijų kalbos
pagrindu. Reikšmingi OWL kūrimo etapai:
–

2002.03.08 išleidžiama pirma OWL reikalavimų dokumento versija;

–

2002.07.29 išleidžiami OWL 1.0 versijos juodraštiniai variantai: OWL svarbiausių ypatybių
aprašas (angl.: „Feature Synopsis“), OWL abstrakčios sintaksės specifikacija ir OWL semantikos
specifikacija (angl.: „Reference“);

http://babage.dia.fi.upm.es/ontoweb/wp1/OntoRoadMap/index/methodology_frame.html
http://citeseer.nj.nec.com/levy96carin.html
http://kmi.open.ac.uk/projects/ocml/
http://www.cyc.com/cycl.html
http://www.opengalen.org/open/crm/index.html
ftp://ftp.cordis.lu/pub/cybercafe/docs/zarri.zip , http://crl.nmsu.edu/Events/FWOI/SecondWorkshop/Papers/zarri.html
http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/
http://www.ai.sri.com/~pkarp/xol/
http://www.ontologos.org/OML/OML%200.3.htm
http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
http://www.ontoknowledge.org/oil/
http://www.daml.org/language/
http://xml.coverpages.org/owl.html
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–

2002.11.08 išleidžiama pirma OWL vadovo (angl.: „Guide“) versija.

Plačiau ontologijų specifikavimo kalbos aptariamos ES IVT projekto OntoWeb ataskaitoje [Cor-01].
Populiariausios ontologijų kūrimo aplinkos yra:

•
•
•
•
•
•

KADS2223 [Schr-94];
ODE (Ontology Design Environment) [FerG-99];
Ontolingua24 [Gru-93];
OntoSaurus25 [ISX-91];
WebOnto26 [Dom-98];
Protégé-200027 [Eri-99]. Tai – naujausia iš Stanfordo universitete sukurtų priemonių, skirta žinių įgijimui.
Protégé-2000 yra laisvai platinama, plačiai naudojama, lengvai išplečiama (iki 150 000 freimų),
suderinama su OKBC28 standartu; gali eksportuoti HTML, XML, RDF Schemos, JDBC, o artimiausioje
ateityje ir DAML+OIL formatais;

•

kitos siauriau paplitę priemonės: Apollo, LinkFactory®, OILEd, OntoEdit, OpenKnoME, SymOntoX,
WebODE.
Šių priemonių tarpusavio palyginamoji analizė pateikiama ES IVT OntoWeb projekto ataskaitoje [Gom-02].
1.2. Šiame darbe tiriamos tokios hipotezės:

•
•

Ontologijų naudojimas iš tikro įgalina padidinti verslo sistemų ir informacinių sistemų intelektualizuotumą;
Įmonių ar organizacijų sistemas (angl.: „enterprise system“) tikslinga nagrinėti kaip verslo sistemų visumą,
kai kiekviena verslo sistema apima atitinkamą informacinių sistemų rinkinį, o informacinėms sistemoms
realizuoti naudojamos programinės sistemos.

2. Pagrindinės ontologijų rūšys
N. Guarino straipsnyje [Gua-98] skiria keturias ontologijų rūšis:

•

Aukščiausio lygio ontologijos: aprašo bendriausias sąvokas (pvz. erdvė, laikas, objektas, įvykis, veiksmas,
ir kt.), nepriklausomas nuo konkrečios problemos ar srities;

•

Taikomųjų sričių ontologijos: aprašo konkrečių sričių žodynus (pvz. medicina, automobiliai), specializuodamos terminus, įvestus aukščiausio lygio ontologijose;
• Užduočių ontologijos: aprašo konkrečių užduočių ar veiklų žodynus (irgi specializuojant aukščiausio
lygio ontologijų terminus);

•

Taikomųjų sistemų ontologijos: aprašo konceptus, kurie yra tiek taikomųjų sričių, tiek užduočių ontologijų
specializacija. Dažnai šie konceptai atitinka roles, kurias atlieka tam tikros taikomosios srities esybės
vykdydamos tam tikrą veiklą.
Šią klasifikacinę schemą tikslinga dar papildyti žinių vaizdavimo meta ontologijomis ir lingvistinėmis
ontologijomis (žr.: 1 pav.).
Pateiksime visų minėtų rūšių ontologijų pavyzdžius:

•
•

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Žinių vaizdavimo ontologijos: pirmos eilės predikatų logika, freimų logika, UML, temų žemėlapiai;
Aukščiausio lygio ontologijos: J.F. Sowa’os „Top Level Ontology“29, N. Guarino grupės „Top Level of
Particulars“, SUMO30, „SUO IFF Foundation Ontology“31, „WordNet top level ontology“, „Upper Cyc“32
(„Upper Cyc“ ontologija apima apie 3 000 bendražmogiškų žinių sąvokų; sąvokos grupuojamos į mikro
teorijas. Naujausia atvira versija – Open Cyc v0.6b, 2002.04.0333);

http://swi.psy.uva.nl/projects/KADS22/index.html
http://ontolingua.stanford.edu
http://sevak.isi.edu:8300/loom/shuttle.html
http://webonto.open.ac.uk/
http://protege.stanford.edu/
http://www.ai.sri.com/~okbc/ , http://www.ksl.stanford.edu/software/OKBC/
http://users.bestweb.net/~sowa/ontology/toplevel.htm
http://ontology.teknowledge.com/
http://suo.ieee.org/IFF/
http://www.cyc.com/cyc-2-1/cover.html
http://www.opencyc.com/
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Žinių vaizdavimo meta
ontologijos

Aukščiausio lygio
ontologijos

Taikomųjų sričių
ontologijos

Lingvistinės
ontologijos

Užduočių
ontologijos

Taikomųjų sistemų
ontologijos

1 pav. Svarbiausios ontologijų rūšys

•

Lingvistinės ontologijos: CoreLex, EDR Electronic Dictionary, Goi-Taikei (GT), Mikrokosmos, The
Generalized Upper Model34, SENSUS35, WordNet36 (WordNet uri 118 000 žodžių formų ir 90 000 žodžių
reikšmių. Žodžiai kategorizuojami į daiktavardžius, veiksmažodžius, būdvardžius, prieveiksmius. Išreiškiami semantiniai sąryšiai tarp žodžių reikšmių: sinonimai, antonimai, IS_A, PART_OF sąryšiai),
EuroWordNet37;

•
•

Taikomųjų sričių ontologijos: geras pavyzdys yra M. Uschold’o įmonių ontologija [Usc-98, Mas-01];

•

Užduočių ontologijos: pavyzdys – Verslo procesų modeliavimo kalba (BPML)38, verslo procesų ir juos
palaikančių esybių abstraktus modelis. BPML apibrėžia formalų modelį abstraktiems ir vykdomiems
procesams išreikšti, apimantį visus įmonių verslo procesus (tame tarpe įvairaus sudėtingumo veiklas,
transakcijas bei jų kompensavimą, duomenų valdymą, konkuravimą, išimčių apdorojimą ir operacinę semantiką). BPML išreiškia ir gramatiką (XML schemos forma) įgalinančią išsaugoti ir keistis apibrėžimais
heterogeninėse sistemose ir modeliavimo priemonėse. BPML specifikacijos galutinis juodraštinis variantas
ir verslo procesų modeliavimo žymėjimų sistema baigta ruošti ir pateikta viešai 2002.11.13;
Taikomųjų sistemų ontologijos: pavyzdys – Unifikuota įmonių inžinerijos ontologija [Čap-02]. Ši
ontologija apibrėžia įmonės, įmonės sistemos, verslo sistemų, informacinių sistemų ir programinių sistemų
tarpusavio sąryšius bei priklausomybes. Svarbiausia čia yra tai, kad įmonių sistemos laikomos verslo
sistemų visuma, verslo sistemose išskiriamos informacinės sistemos (IS), o informacinėms sistemoms
nurodomos atitinkamos programinės sistemos.

3. Įmonių inžinerijos ontologijos išbandymas, tiriant konkretų įmonės sistemos pavyzdį
Tyrimui pasirinkta įmonės sistema – Matematikos ir informatikos instituto Programų sistemų inžinerijos skyrius
(MII PSIS). Šiai įmonės sistemai priklausančios verslo sistemos:

•

Pagrindinės veikla – Mokslinė veikla (pagrindinės temos ir papildomų temų vykdymas), Užsakomieji
darbai, Konferencijų organizavimas ir pan.;

• Pagalbinė veikla – doktorantų, magistrų ruošimas; inventoriaus priežiūra ir kt.
Informacinėmis sistemomis galima vadinti tai, kas yra arba galėtų būti realizuota kaip kompiuterizuotos IS. Kai
kurių MII PSIS informacinių ir programinių sistemų pavyzdžiai pateikiami 1 lentelėje.
Ontologijai realizuoti buvo pasirinkta Protégé-200039 aplinka su TMTab40 priedu, suteikianti galimybes išreikšti
ontologijas temų žemėlapių specifikavimo kalba [Mas-01*]. Ontologijos ruošimo temų žemėlapių kalba su Protégé2000 naudotojo ekrano pavyzdys pateikiamas 2 paveiksle. Protégé-2000 su TMTab gali sukurtus temų žemėlapius
34

http://www.darmstadt.gmd.de/publish/komet/gen-um/newUM.html
http://www.isi.edu/natural-language/projects/ONTOLOGIES.html
36
http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/ , WordNet vizualizuota versija: http://www.visualthesaurus.com/ ,
http://www.visualthesaurus.com/classic/
37
http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
38
http://www.bpmi.org/
39
http://protege.stanford.edu/
40
http://www.techquila.com
35
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eksportuoti XTM (t.y., temų žemėlapių XML) formatu. XTM peržiūrai naudota TMNav41 temų žemėlapių grafinės
peržiūros priemonė. Be to, ontologijai išreikšti naudotas ir UML (t.y., MagicDraw UML 5.5i42 bei Visio 5.0 su
„UML stencils“). Buvo atliktas Temų žemėlapių Protégé-2000 aplinkoje ir UML (kaip ontologijų kalbų) tarpusavio
palyginimas.
1 lentelė. MII PSIS įmonės sistemos verslo sistemų, informacinių sistemų ir programinių sistemų pavyzdžiai
Verslo
sistema

Verslo sistemos
posistemiai

Mokslinė
veikla

Informacinės sistemos

Programinės sistemos

Informacijos
kaupimas,
Aptarimas,
Pristatymas

Publikacijos (esama mokslinė
informacija);
Diskusijos, Seminaras; Skelbimai,
Reikalavimai;
Nauja informacija
(turinti versijas, tekstinė ir
grafinė); Darbuotojai

Microsoft Office; Elektroninis paštas, Paieškos
Internete priemonės, Publikacijų duomenų bazė –
tinklalapis, Mokslininkų duomenų bazė.
Galimos ateityje: Reikalavimų inžinerijos programinės
priemonės, Skelbimų lenta, Kadrų duomenų bazė,
Virtualių konferencijų įranga, Interneto portalas, etc.

Konferencijų
organizavimas

Konkrečios
rengiamos
konferencijos

Bendroji informacija, dalyviai,
biudžetas, naujienos

Konferencijos tinklalapis, Microsoft Office,
Elektroninis paštas, Konferencijos dalyvių duomenų
bazė – Dalyvių registravimo sistema
Galimos ateityje: Straipsnių įteikimo ir recenza-vimo
sistema, Dokumentų DB, Biudžeto sistema

Inventoriaus
priežiūra

–

Žiniaraščiai

MS Word
Galimos ateityje: Inventoriaus duomenų bazė, Darbų
srautų sistema,

2 pav. Protégé-2000 su TMNav naudojimo ontologijoms išreikšti temų žemėlapių kalba pavyzdys

41
42

http://www.tm4j.org
http://www.magicdraw.com
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Temų žemėlapių (Protégé-2000 su TMTab) naudojimo ypatumai:

•
•

puikiai tinka klasikinėms ontologijoms išreikšti;

•
•
•

ypač tinka kai reikia lygiagrečiai naudojant kelias natūralias kalbas;

turi ypač išvystytas priemones sudėtingiems daugybiniams sąryšiams modeliuoti; rolėms, egzemplioriams,
naudojimo kontekstams, sinonimams, nuorodoms į informacijos resursus modeliuoti;
turi RDF Schemos generavimo, eksportavimo į XML(XTM), tad ir peržiūros su TMNav, galimybes;

Temų žemėlapiai vaizdžiai pateikia kas yra nagrinėjamos temos (termino / koncepto) kaimynystėje,
aplinkumoje, tačiau nepateikia pažvelgimo „iš paukščio skrydžio“ galimybės.
Tuo tarpu, UML (MagicDraw UML 5.5i ar Visio 5.0 su UML stencils) – puikiai perteikia visumos vaizdą. Todėl
sudėtingesnių taikomųjų sistemų ontologijoms išreikšti tikslinga naudoti ir Temų žemėlapius, ir UML.

4. Išvados
Šiuo metu ontologijos tiesiog masiškai pradedamos naudoti verslo ir informacinėms sistemoms intelektualizuoti. Būtent ontologijų naudojimo dėka pasaulinis tinklas (WWW) palaipsniui pradeda peraugti į semantinį pasaulinį tinklą (angl.: „Semantic Web“).
Metodologinis (ontologinis) principas įmonių sistemas laikyti verslo sistemų visuma, verslo sistemose išskirti
informacines sistemas, o informacinėms sistemoms nurodyti atitinkamas programines sistemas – iš pirmo žvilgsnio
atrodo kiek dirbtinis, tačiau įsigilinus – yra sklandus ir patogus. Jis ypač tinka analizuojant esamų informacinių ir
programinių sistemų naudojimo tikslingumą, išsiaiškinant ką tam tikroje įmonėje reikia kompiuterizuoti pirmiausia
(t.y., palyginant tarpusavyje alternatyvių programinių sistemų realizavimo tikslingumą).
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Usage of Ontologies to Intellectualise Business and Information Systems
The paper presents latest common knowledge on usage of ontologies (i.e., definition, levels of complexity,
development methodologies and environments, specification languages, sorts of ontologies, etc.). The practical
example of ontology development is presented using Java-based Protégé-2000 ontology development environment
with TMTab plug-in for Topic Maps. In addition, the viewer TMNav was used for visualising XTM (i.e., Topic
Maps XML) files generated by Protégé-2000 with TMTab. The comparison of the usage of Topic Maps and UML
diagrams (using MagicDraw UML 5.5i and/or Visio 5.0 with UML stencils) is presented, too.
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DUOMENŲ STATINIŲ IR DINAMINIŲ PRIKLAUSOMYBIŲ
INTEGRAVIMAS
Donatas Dambrauskas
Kauno Technologijos Universitetas
K.Donelaičio g. 73
Sudarant objektinės orientacijos diagramas iškyla statinių ir dinaminių specifikacijų suderinamumo problema.
Statinių ir dinaminių priklausomybių integravimui siūloma panaudoti objektų-savybių (OP) modelio semantiškai
normalizuotas struktūrines diagramas. Šiose diagramose objektams užduodamos gyvavimo priklausomybės.
Sudaromos objektų įvykių lentelės. Naujų objektų tipų išskirimui naudojama kontrakto taisyklė, leidžianti patikslinti
dalikinę sritį.
Sudaromoje koncepcinėje schemoje struktūriniams tipams priskiriami įvykių atitinkami tipai, ir tokiu būdu jie
charakterizuoja ne tik statines (struktūrines) savybes, bet ir adekvačias dinamines savybes. Kad perimti visą
informaciją iš objektų įvykių lentelės, prie atatinkamų objektų tipų prijungiami įvykių indikatoriai. Tokiu būdu
sudaryta koncepcinė objektų sistemos schema bus integruota schema, kurioje apjungiamos objektų tiek statinės, tiek
dinaminės savybės

1. Įžanga
Projektuojant informacines sistemas yra naudojamos objektinės technologijos , kuriomis specifikuojamos
dalykinės srities statinės ir dinaminės savybės. Atlikus pilną dalikinės srities specifikaciją susiduriama su šių
specifikacijų suderinamumo problema ir nėra vienos apibendrintos specifikacijos, kurioje atsispindėtų tiek
dinaminės, tiek statinės objektų priklausomybės. Šiame straipsnyje bus apžvelgta metodika leidžianti suintegruoti
dalykinės srities dinamines, bei statines priklausomybes į vieną bendrą koncepsinę schemą.

2. Gyvavimo priklausomybės įvedimas
Semantiškai normalizuotose objektų-savybių modelio diagramuose objektams įvedame gyvavimo
priklausomybes.
Apibrėžimas 1. Objektų tipas Y yra gyvavimo priklausomybėje nuo objektų tipo X, jei kiekvienas egzempliorius y, y∈Y, pastoviai atvaizduojamas tiksliai vienu ir tuo pačiu egzemplioriumi x, x∈X. Gyvavimo
priklausomybėje Y exist X tipas Y vadinamas priklausomu tipu, o X tėviniu.
Apibrėžimas 2. Objektų tipas Y yra gyvavimo priklausomybėje nuo objektų tipo X, jei kiekvieno priklausomo
egzemplioriaus y (y∈Y) gyvavimo ciklą pilnai padengia tiksliai vieno tėvinio egzemplioriaus x (x∈X) gyvavimo
ciklas.
Paprastesnis apibrėžimas gali būti : Jei kiekvienas klasės A objektas priklauso mažiausiai nuo vieno, daugiausiai
nuo vieno ir to paties klasės B objekto pasirodymo, tada A turi gyvavimo priklausomybę nuo B. Šito rezultatas yra
tas kad objekto, turinčio gyvavimo priklausomybę, pasirodymas negali būti ankstesnis, nei jo tėvinio objekto
pasirodymas. Taip pat, objekto, turinčio gyvavimo priklausomybę, gyvavimas užsibaigia ne vėliau negu užsibaigią
tėvinio objekto gyvavimas.
Refleksyviniame ryšyje niekada negalima užduoti gyvavimo priklausomybės. Tarkime tipo P gyvavimo
priklausomybė priklauso nuo jo paties, pagal kurį kiekvienas P atsiradimas priklauso nuo kito nuo kito tos pačios
klasės P gyvavimo.Tada būtų neįmanoma sukurti klasės P egzempliorių. Iš tikrųjų, kadangi gyvavimo priklausomybę turintis objektas negali atsirasti ankščiau negu tėvinis objektas, kuriant gyvavimo priklausomybę turintį
objektą būtina, kad egzistuotų tėvinis objektas. Bet savo ruoštų tėvinio objekto gyvavimas priklauso nuo tos pačios
klasės tipo objekto, kuris taip pat turi jau egzistuoti prieš šį tėvinį objektą. To pasekoje, leidžiant, kad objekto
gyvavimo priklausomybė priklausytų nuo jo paties, sukuriamas amžino ciklo sąlyga. Vadinasi mes apibrėžiame, kad
objektų tipo gyvavimo priklausomybė negali priklausyti nuo jo paties.
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Laikas
Tėvinio objekto
gyvavimo ciklas

Objekto, turinčio gyvavimo
priklausomybę,
galimi
gyvavimo ciklai

Gyvavimo pradžia

Gyvavimo pabaiga

1 pav. Tėvinio objekto ir gyvavimo priklausomybę turinčių objektų gyvavimo ciklai.

3. Objektų įvykių lentelės
Bendrų įvykių pagalba modeliuojant sąveika reikia identifikuoti tiesiogiai susijusius įvykiu tipus. Objektų
įvykių lentelės (OĮL)[1] suderina objektų tipus ir įvykių tipus.
Objektų įvykių lentelės (OĮL) sudarymo taisyklės:
•

kiekvienam įvykių tipui skiriama viena eilutė;

•

kiekvienam objektų tipui skiriamas vienas stulpelis;

• objektų tipų dalyvavimas įvykių tipuose paženklinamas duomenų tipinių operacijų indikatoriumi.
Objektų įvykių lentelėje kiekvienam įvykiui skirta eilutė, o kiekvienam objektų tipui – stulpelis. Kiekviena
lentelės celė nurodo ar objektų tipas yra įtrauktas į šį įvykį ar ne. Tokiu būdu, kiekvienam objektų tipui yra
priskiriama kažkoks įvykių poaibis. Šis poaibis yra vadinamas objekto tipo P alfabetu ir žymimas SAP. Jis aprašo
visus įvykių tipus tiesiogiai susijusius su konkrečiu objekto tipu. Be to, P alfabetas yra suskaidomas į tris
nepersidengiančius papildomus poaibius: c(P), m(P), ir e(P) kur:
c(P) = {Aibė įvykiu, kurie sukuria tipą P} ∈ SAP
m(P) = {Aibė įvykių, kurie modifikuoja tipą P} ∈ SAP
e(P) = {Aibė įvykių, kurie sunaikina tipą P} ∈ SAP
c(P) ir e(P) visuomet užpildyti. Kiekvienam objektų tipui yra mažiausiai vienas įvykių tipas, kuris sukuria
tą objektų tipą ir mažiausiai vienas, kuris sunaikina tą objektų tipą. Kadangi ne visada yra įvykių, kurie modifikuoja
objektų tipus, m(P) gali būti ir tuščias.
Paimkime strukturiškai normalizuotą OP diagramą
KNYGA
KOPIJA
SKAITYTOJAS
PADAUGINTA_KNYGA

KOP_BŪSENA
LAISVOS_KOP
UŽSAKYTOS_KOP

NUOMININKAS

IŠNUOM_KOP

IŠN_KNYGA

NUOMA

2 pav. Struktūriškai normalizuotos OP diagramos pavyzdys
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Šios diagramos OĮL lentelė atrodytų taip:
1 lentelė. Objektų įvykių lentelė
Įvykių tipas

SKAITYTOJAS

registracija

C

išregistravimas

E

NUOMININKAS

KOPIJA

įsigijimas

c

klasifikavimas

m

IŠNUOM_
KOP

NUOMA

nuoma

c

m

c

pratęsimas

m

m

m

grąžinimas

e

m

e

m

e

parduoti
prarasti

e
e

4. Duomenų statinių ir dinaminių savybių integravimas
Dinamines priklausomybes uždavus OĮL , įvykių sekų apribojimų modeliavimui gali būti panaudotos šie
metodai:
•

reguliariosios išraiškos [1]

•

Jackson struktūrinės diagramos [2]

• baigtinių būsenų mašinos [1]
Šie trys metodai yra operacinės semantikos požiūriu vienodos išraiškos galimybių. Toliau įvykių sekų
apribojimų specifikavimui naudosime baigtinių būsenų mašinų diagramas. Įvykių apribojimai gali būti tipizuoti.
Pavyzdys: tėviniai objektų tipai turi dalyvauti visuose įvykiuose, kur dalyvauja jam pavaldūs objektų tipai. Įvykių
apribojimus užduosime naudojant tris taisykles [6]:
1. Įvykių propagavimo taisuklė - Tarkime turime semantiškai normalizuotą objektų sistemą ir O yra objekto Q
savybė. Tada Q yra gyvavimo priklausomybėje exist nuo O ir αQ ⊆ αO .
2. Įvykių paveldo taisyklė:
•

jei OĮL eilutė pavaldaus objekto tipo stulpelyje turi indikatorių c, tai toje pačioje eilutėje turi būti
patalpintas indikatorius c arba m visuose tėvinių objektų tipų stulpeliuose

•

jei OĮL eilutė pavaldaus objekto tipo stulpelyje turi indikatorių m, tai toje pačioje eilutėje turi būti
patalpintas indikatorius m visuose tėvinių objektų tipų stulpeliuose

•

jei OĮL eilutė pavaldaus objekto tipo stulpelyje turi indikatorių e, tai toje pačioje eilutėje turi būti
patalpintas indikatorius e arba m visuose tėvinių objektų tipų stulpeliuose
Įvykių propagavimo ir paveldo taisyklės garantuoja, kad pavaldžių objektų gyvavimo ciklą padengs tėvinių
objektų gyvavimo ciklas.
3. Kontrakto taisyklė. Jei du objektų tipai dalyvauja dviejų ar daugiau įvykių tipuose, tai bendri įvykių tipai turi
būti įtraukti į (vieno ar daugiau) bendro pavaldaus objektų tipo alfabetą.
Objektų-savybių modelio diagramai pritaikome šias tris taisykles ir gauname struktūriškai normalizuotą
diagramą. Sudarome koncepsinę schema, kurioje tipams priskirti įvykių atitinkami tipai, ir tokiu būdu jie
charakterizuojami ne tik statinėmis (struktūrinėmis) savybėmis, bet ir adekvačiomis dinaminėmis savybėmis. Kad
perimti visą informaciją iš objektų įvykių lentelės, prie atatinkamų objektų tipų prijungiami įvykių indikatoriai.
Tokiu būdu sudaryta koncepcinė objektų sistemos schema bus integruota schema, kurioje apjungiamos objektų tiek
statinės, tiek dinaminės savybės.

5. Išvados
Gauta koncepsinė schema aprašo objektų statines savybes, t.y. joje parodomos objektų tipų struktūros, ir
atitinkamų tipų metodai, kurie atliekami su objektais. Gyvavimo priklausomybės yra užduodamos nutylint
kiekvienam vidiniui sąryšiui. Ši schema gali būti pritaikoma įvykių sekų generavimui. Įvykių apribojimus paimant
iš objektų įvykių lentelės. Sudarius dalikinės srities tėvinių ir pavaldžių objektų įvykių propogavimo diagramą
galima kiekvienam scenarijui sugeneruoti atliekamų metodų seką ir reikiamus kreipinius į duomenų valdimo
sistemą.
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REZERVO_SKAIYTOJAS
REZERV_KOP

rezervuoti anuliuoti
c

REZERVAVIMAS

sulaukti

e

KNYGA

e

KOPIJA

SKAITYTOJAS
įsigijimas

išregistravimas
c

c

e

parduoti
m

PADAUGINTA_KNYGA

e

klasifikavimas

registracija

¬

KOP_BŪSENA

IŠNUOM_KOP

LAISVOS_KOP
UŽSAKYTOS_KOP

IŠN_KNYGA
NUOMININKAS
NUOMA
nuoma

pratęsimas grąžinimas prarasti

c

m

e

e

3 pav. Patikslinta semantiškai normalizuota koncepcinė schema, kurioje integruotos statinės dinaminės savybės
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Integrity of data static and dynamic dependences
In object oriented modeling one of problem is integrity between structural and dynamic schemes. Classifying
object types in object-properties diagrams according to existence dependency. The object event table matches object
types against event types. The contract rule specify objects types in object-properties diagram. In new integrated
conceptual scheme appropriate object type have indicators of events
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RELIACINĖS AIBĖS SU PASKIRSTYTAIS ATRIBUTAIS IR JŲ
TAIKYMAS
Rolandas Griškevičius
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Saulėtekio al. 11, 2040 Vilnius
Reliacinės aibės su paskirstytais atributais (RPA) gaunamos iš klasikinių (aprašytų Codd E.F) reliacinių aibių (RA)
ir gali būti panaudotos kaip duomenų apdorojimo įrankis, įgalinantis išplėsti bendrojo reliacinių aibių (RA) duomenų
apdorojimo galimybes. Skirtingai nuo reliacinių aibių, vietoje kortežų ir atributų yra aprašomi subatributai, o atributas
gaunamas jų susikirtime. Tai leidžia gauti turtingesnę nei RA atributo semantiką, kadangi subatributų susikirtime
gaunamas ir jų semantikų susikirtimas. RPA turi savo algebrą, analogišką reliacinei, ir tinka dokumentų apdorojimui,
duomenų analizei ir vizualizavimui.

1. Įvadas
Reliacinės aibės su paskirtytais atributais yra minimos darbe [Adomėnas 01], kur jos naudojamos kaip duomenų
funkcinių savybių apdorojimo mechanizmas. Šiame straipsnyje nagrinėjamos kitos įdomios RPA savybės:
transformacijos iš/į klasikines reliacines aibes, atributo semantika, standartiniai uždaviniai.
Siekiant praplėsti atributo reikšmės semantiką klasikinių (aprašytų Codd’o) reliacinių aibių sistemoje yra
kuriamos papildomos klasifikacinės reliacinės aibės (pats atributas tokiu atveju tampa raktinis). Tarkime, turimos
aibės R1(A1, B11 … B1n1) ir R2(A2, B21 … B2n2). Tada, pritaikius klasikinį jungimo operatorių, gaunama rezultatinė RA,
turinti schemą: R1 >(A1=A2) R2 = R3(A, B11, … B1n1 , B21 … B2n2). Pačią R3 sudarys visos sutvarkytos atributų B11, …
B1n1 , B21 … B2n2 reikšmės, kurioms atributas A yra bendras. Tai praplečia atributo A semantiką, kadangi R3 įgyja
naują funkcinę priklausomybę: A → { B11, … B1n1 , B21 … B2n2}, o kartu ir žinių ([Doležal 99], [McAllister 98]).
Šiuo atveju atributai B11, … B1n1 , B21 … B2n2 yra atributo A semantinės dedamosios, kurios gaunamos atlikus
jungimo operaciją aibėse R1 ir R2. Pritaikius reliacinį operatorių “Left outer join” gaunama papildoma semantika,
kadangi šis operatorius rezultuoja į ∅ (tuščią atributo reikšmę), kai neišpildoma jo jungties sąlyga: R1 >⊗ R2 (A1=A2).
Bendru atveju, kai klasifikacinių aibių skaičius yra m, rezultatinės aibės schema atrodo taip Rm = (A, Bi1 …
Bmn):
Atlikus šiuos pakeitimus, gaunama reliacinė aibė su paskirstytais atributais (RPA):

v’

=

A

B1

B2

B3

B4

…

a1
a2
…

a1b1
a2b1
…

a1b2
a2b2
…

a1b3
a2b3
…

a1b4
a2b4
…

…
…
…

1 pav. Aibė su paskirstytais atributais

Išskirtinė jos savybė yra ta, kad jos atributų reikšmės yra sudėtinės, kurias sudaro paskirstyti subatributai <a> ir
<B>. Būtent šios sudėtinės reikšmės suteikia RPA naujų savybių: 1) Kiekviena atributo reikšmė gali turėti savo
išskirtinę semantiką, kas nėra įmanoma klasikinėse reliacinėse aibėse. 2) Atributo reikšmės yra paskirstytos, tačiau
semantiškai nedalomos. Subatributų susikirtime gaunama ne vien atributo reikšmė, bet ir subatributų semantikų
susikirtimas. 3) Bet kuriai atributo reikšmei gali egzistuoti tuščia reikšmė ∅, kuri rodo, kad esama atributo reikšmė
neturi prasmės modeliuojamoje srityje.
Duomenų atžvilgiu reliacinėje aibėje su paskirstytais atributais skirtumo tarp atributų <a> ir <B> nėra, todėl
bendru atveju RPA vaizduojama:
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v

=

A1
A2
…

B1

B2

B3

B4

…

c11
c21
…

c12
c22
…

c13
c23
…

c14
c24
…

…
…
…

2 pav. Bendras RPA vaizdas

Subatributų rinkiniai <A> = A1 … Ak ir <B> = B1 .. Bl sudaro subschemas, kurios formuoja aibės v schemą:
Rv = V( <A>;<B> ). RPA atributas – tai bet kuri subatributų pora Ai/Bj. Atributo reikšmė – tam tikras atributo įvertis
(pvz. skaičius, ženklų eilutė, etc.), išreikštas skaičiavimams patogia forma. Reikšmė ir subatributai pilnai
charakterizuoja atributą.

2. Reliacinė algebra paskirstytų atributų aibės aplinkoje
2.1. Primityvūs operatoriai ir algebra
Skirtingai nuo reliacinio modelio, RPA modelyje egzistuoja 1 primityvus operatorius CH. Jo forma:
CH(SUB1,SUB2,VALUE). Čia SUB1 ir SUB2 – subatributai. VALUE – atributo reikšmė. Egzistuoja 3 operatoriaus
CH veikimo tipai: keitimo, įterpimo ir šalinimo. Pirmu atveju CH keičia atributo, kurį nurodo subatributai SUB1 ir
SUB2 (atributo SUB1/SUB2), reikšmę. Jei anksčiau aibėje tokio subatributo nebuvo, CH įterpia subatributą (veikimo
tipas – įterpimas). Visų atributų, į kurių sudėtį įeina naujas subatributas, reikšmės lygios ∅, išskyrus atributą
SUB1/SUB2 – jo reikšmė lygi VALUE. Operatorius CH gali būti iškviestas su VALUE=∅. Tada šis operatorius šalina
nurodytą atributo reikšmę. Jei pašalinus atributo reikšmę visos bet kurio subatributo reikšmės lygios ∅, subatributas
taip pat pašalinamas.
Kaip ir klasikinėse reliacinėse aibėse, RPA turi analogiškus operatorius :išrinkimo, projekcijos, jungimo,
sankirtos, atimties operatorius:
Projekcija: π(<A>,<B>) – pagal duotus subschemų atributus konstruoja aibę, kurią sudaro tik duoti subatributai.
Selekcija: σ({∀|∃} cθa) – susiaurina nurodytos subschemos subatributų sarašą iki tokio, kurio atributų reikšmės
tenkina duotą salygą. θ - bet kuris iš algebrinių operatorių: <, >, ≤, ≥, ≠, =.
Dekarto sandauga – konstruoja rezultatinę aibę, kurią sudaro sujungti abiejų aibių subatributai. Jungiama tokiu
būdu, kad kiekvienas subatributas vienoje aibėje būtų sujungtas su visais subatributais kitoje. Kadangi Dekarto
sandaugą galima atlikti tik pagal vieną kiekvienos aibės subschemą, reikalinga nurodyti, kurios aibių subschemos
naudojamos operacijoje. Be to, kai operacijoje dalyvauja skirtingos abiejų aibių subschemos, gaunamas skirtingas
rezultatas. Dėl šios priežasties dekarto sandaugos operatoriuje yra norodomos abiejų aibių subschemos. Tokiu būdu,
Dekarto sandaugos operatorius: v = v1 ×{S1,S2} v2. Čia pateiktoje Dekarto operatoriaus formoje S1 ir S2 atitinkamai
žymi aibių v1 ir v2 subschemas. Rinkinys {S1,S2} - Dekarto operacijos signatūra.
Sankirta. Sankirtos operatorius nėra primityvusis operatorius, jis išreiškiamas dekarto sandaugos, selekcijos ir
projekcijos pagalba. Kadangi iš Dekarto sandaugos sankirtos operatorius paveldi subatributų signatūrą, be
lyginamųjų atributų sankirtos operatoriui taip pat būtina nurodyti, kurios aibių subschemos naudojamos operacijoje.
Sankirtos operatoriaus forma: v1 ZY {S1,S2;A1θA2} v2, čia S1 ir S2 – atitinkamai pirmosios ir antrosios aibių,
dalyvaujančių operacijoje, subschemos. A1 ir A2 - atitinkamai pirmosios ir antrosios aibių, dalyvaujančių
operacijoje, atributai, θ - vienas iš operatorių =,<,>,≠,≥, ≤.
Jungimas. Jungimo operatorius skirtas RPA aibių sujungimui subschemų lygyje. Jis taip pat nėra primityvusis
operatorius ir gali būti išreikštas Dekarto sandaugos ir selekcijos operatorių pagalba. Dėl šios priežasties, kaip ir
sankirtos operatorius, jungimo operatorius iš Dekarto sandaugos paveldi būtiną subatributų signatūrą. Jungimo
operatoriaus forma v1 ∪{S1,S2} v2.
Subschemų transpozicijos operatorius. Jei duota RPA, turinti schemą Rv = V( <A>;<B> ), subschemų
transpozicijos operatoriaus veikimo rezultatas yra aibė, sudaryta iš sukeistų vietomis subschemų:
∇V(<A>;<B>)=V(<B>;<A>).
Dėl šių RPA operatorių savybių, taip pat dėl aukščiau paminėto subatributų semantikos susikirtimo efekto ir
kitų savybių, RPA yra lankstus bei galingas duomenų apdorojimo mechanizmas.
Šias savybes galima pritaikyti ir klasikinėms reliacinėms aibėms jas transformuojant į RPA (transformacija
RA→RPA), atliekant veiksmus ir transformuojant atgal į klasikines RA (transformacija RPA→RA).
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2.2. Transformacijos RA→RPA ir RA’→RPA
Transformacija iš klasikinių RA į paskirstytų atributų aibę RA→RPA įmanoma, jei susietų RA posistemė yra
realizuota 3 normalinėje formoje ir kiekviena RA turi bendrą raktinį atributą A. Panaudojus grupavimo operatorių γ
[Klug 82], randama aibė iš bendrų nesikartojančių atributo A reikšmių. Ši aibė jungiama su posistemės reliacinėmis
aibėmis r1… rn LEFT OUTER JOIN operatoriaus pagalba. Transformacijos išraiška:

t RA→ RPA = A γ (π A (r1 ) ∪ ... ∪ π A (rn )) > A r1 > A ... > A rn

(F. 1)

Siekiant transformacijos metu sudarytai RPA pritaikyti kelias operacijas arba išsaugoti aibę tarpiniams
skaičiavimams, reikalinga RPA išreikšti reliacinių aibių priemonėmis. 3 pav. pavaizduota klasikinė reliacinė aibė
RA’, kurioje patalpinti duomenys iš 2 pav. pateiktos RPA. Atributuose SUB1 ir SUB2 saugomi RPA subatributai.
Atributas VALUE – tai RPA atributų reikšmės, atributas TYPE naudojamas atitinkamo RPA atributo tipui saugoti.

rRA’ =

SUB1

SUB2

TYPE

VALUE

1
1
1
1
2
2

1
2
3
4
1
2

N
N
N
N
N
N

c11
c12
c13
c14
c21
c22

3 pav. RPA, išreikšta klasikinių reliacinių aibių priemonėmis

Šios struktūros konvertavimui į 2 pav. pateiktą formą konstruojama transformacija RA’→RPA. Jos esmė –
remiantis SUB1 ir SUB2 atributų reikšmėmis taip sutvarkyti rezultatinę aibę, kad ji taptų struktūriškai panaši į RPA.
Matematinė transformacijos RA’→RPA išraiška yra tokia:

t RA'→RPA = SUB1 γ (π SUB1 (rRA' )) > SUB1 (π SUB1,VALUEσ SUB2=Η1 (rRA' ))... > SUB1 (π SUB1,VALUEσ SUB2=Η p (rRA' )) (F. 2),
čia aibė H1 … Hp = SUB2 γ (πSUB2 (rRA’)) – nesikartojančių atributo SUB2 (3 pav.) reikšmių rinkinys.
Šios transformacijos pagalba RPA gali būti saugoma ir apdorojama klasikinės RA priemonėmis, o vėliau
pateikta kaip RPA. Operatorius CH, aprašytas aukščiau, lengvai išreiškiamas primityviais klasikinės reliacinės
algebros operatoriais: CHRPA(SUB1,SUB2,VALUE)→ CHRA(SUB1,SUB2,VALUE) (jei atributas jau egzistuoja),
CHRPA(SUB1,SUB2,VALUE)→ADD(SUB1,SUB2,VALUE) (žr. aukščiau operatoriaus CH aprašymą; veikimo tipas įterpimas), CHRPA(SUB1,SUB2,∅)→DEL(SUB1,SUB2) (žr. aukščiau operatoriaus CH aprašymą; veikimo tipas šalinimas).
Operavimas RPA, kai ji išreikšta 3 pav. struktūroje, turi šiuos privalumus:
•

Atributai SUB1 ir SUB2 vienareikšmiškai identifikuoja kortežą, todėl lengva pritaikyti standartinius
reliacinių aibių mechanizmus, tokius kaip: pirminiai ir išoriniai raktai, indeksai ir pan.

•

Kortežų tvarka aibėje rRPA nesvarbi, todėl RPA atributų kūrimas arba šalinimas labai lengvas

• Įvedus papildomą atribut į rRPA , joje galima išsaugoti kelias RPA. (dimensijos išplėtimas)
ir trūkumus:
•

Pagal apibrėžimą RPA gali turėti skirtingus duomenų tipus bet kuriame atribute nepriklausomai nuo
subatributų. Kadangi RPA duomenys saugomi viename klasikinės rRPA atribute (VALUE), saugojimui
reikalinga juos konvertuoti į labiausiai bendrą tipą. Dėl to:

•

Transformacija RA’→RPA negali pilnai struktūriškai atspindėti RPA duomenų. Pilnam duomenų
vizualizavimui gali būti reikalingos papildomos priemonės.

•

Reikalingos papildomos programinės priemonės, leidžiančios reliacinių aibių valdymo sistemoms (RAVS)
pilnai operuoti VALUE atributu, kuris turi laisvai kintantį tipą. Ne visos RAVS turi tokias priemones, antra,
šių priemonių įvedimas į sistemą daro realizaciją sudėtingesne.

III – 22

Reliacinės aibės su paskirstytais atributais ir jų taikymas

2.3. Skaičiavimo tvarka, automatai ir iteratoriai
Skaičiavimo automatas – tai trejetas Ω = < V, ϑ, Θ >, kur V - reliacinė aibė su paskirstytais atributais, ϑ iteratorių seka, Θ - automato taisyklių rinkinys. Iteratorius – tai atributo koordinatės kitam skaičiavimo žingsniui,
t.y. atributas, kuris bus apdorojamas kitame žingsnyje. Iteratorių seka nusako skaičiavimo seką ir yra atvaizduojama
grafu: ϑ = G<P,Q>, kur P – iteratoriai grafo viršūnėse ir Q - perėjimai į kitą žingsnį grafo lankuose. Skaičiavimo
žingsnis – operacijų visuma, kurios metu: a) atliekamos visos reikalingos skaičiavimo operacijos su atributu, kurį
nurodo iteratorius, b) – parenkamas naujas iteratorius. Automato taisyklių rinkinys – algebrinių ir loginių formulių
visuma, kuriomis remiantis atliekamas skaičiavimo žingsnis.
Jei p ir q – atitinkamai grafo ϑ viršūnių ir lankų skaičius, tai būtina sąlyga automatui baigti skaičiavimą yra: q ≤
p + 1.
Duomenų tikrinimo uždaviniai. Duomenų tikrinimo uždavinio rezultatas – atsakymas, ar teisingi duomenys.
Skaičiavimo automatas šiuo atveju:

Ω = I Θ vld → (C → D)

F. 3,

ϑ

čia Θvld – duomenų tikrinimo taisyklių rinkinys (taisykles ir atributus kontrolei parenka iteratorius), C – duomenų
kokybės sąlygos, D – automato atsakymas.
2.4. Šabloninio apdorojimo uždaviniai
Šabloninio apdorojimo uždavinio rezultatas – pagal duotą šabloną apdorota RPA. Šis uždavinys turi formą:
vans = vin ⊗ vpat, kur

⊗ – bet kuris iš aukščiau aprašytų RPA operatorių, vin – duomenų šaltinis, vpat – šablonas. vans – šabloninio
apdorojimo rezultatas.

2.5. Iteracinio apdorojimo uždaviniai
Iteracinio uždavinio rezultatas – pagal iteratorių nustatytą tvarką apdorota RPA. Uždavinio forma išreiškiama
automatu:

Ω = Θ × attr (ϑ )

F. 4,

čia attr – automato atributo išrinkimo operatorius, kuris pagal esamą iteratorių ϑ išrenka reikiamą atributą. Θ taisyklių rinkinys, kuris taikomas atributui.

3. Reziumė
Darbe išnagrinėtos reliacinių aibių su paskirstytais atributais savybės, operacijos ir uždaviniai. Išskirtinės RPA
savybės yra galimybė formuoti atributą iš susikertančių subatributų, atribute gauti subatributų semantikos
susikirtimą, gaunant ∅ ten, kur semantikos nėra (toks atributas irgi suteikia papildomos semantikos).
Pateikti operatoriai, analogiški klasikiniams. RPA sankirtos operatorius veikia “šabloniniu” principu ir gali būti
panaudotas greitam didelių apimčių duomenų rinkinių apdorojimui.
Iteratoriai leidžia maksimaliai lanksčiai valdyti skaičiavimo eiliškumą. Juos galima pritaikyti tiek duomenų
duomenų tikrinimo, tiek iteracinio apdorojimo uždaviniams – t.y. ten, kur reikalingas maksimalus lankstumas.
Klasikinė RA ir RPA turi skirtingas, tačiau persidengiančias taikymo sritis. Modeliuojant taikomąją sritį
maksimalus efektyvumas pasiekiamas kombinuojant abu aibių tipus kartu.
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Priedas A
Tegul turima RPA (4 pav. ), modeliuojanti tam tikrą transporto priemonių sąrašą.

vtransp
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4 pav. RPA pavyzdys

Tegul subatributai A1, A2, A3 atitinka sąvokas “dviratis”, “automobilis”, “traukinys”, o subatributai B1, B2, B3–
sąvokas “maksimalus greitis”, “vidutinis degalų suvartojimas 100-tui km”, “sportinis”. Kaip minėta aukščiau,
atributai įgauną reikšmę subatributų susikirtimuose: pvz., atributo A1/B1 reikšmė (maksimalus dviračio greitis) lygi
50. Pažymėtina, kad kai kurios reikšmės ( pvz. A1/B2 – dviračio suvartojamas degalų kiekis 100-tui km ir A3/B3 “sportinis traukinys”) neturi prasmės taikomojoje srityje, todėl jos yra neapibrėžtos ir žymimos ∅ ženklu.
Kaip minėta aukščiau, subatributų susikirtime gaunama ne vien atributo reikšmė, bet ir semantikų susikirtimas.
Sakysime, turimi subatributų metaduomenys, išsaugoti teiginių logikos pavidale (Prolog kalbos struktūroje). Tada
labai tikėtina, kad tokį uždavinį modeliuojanti RPA tarp kitų loginių teiginių turės ir tokius:
Lentelė 1.

Teiginys
B1(x)
B2(x)
∀x(A3(x) → B3(x))
B3(x)
B4(x)

Kontekstas
Gali dalyvauti varžybose
Turi variklį
Jei X gali dalyvauti varžybose, X gali būti sportinis

∀x(B2(x) → B5(x))

Kuro suvartojimas 100 km yra tarp 70 ir 200 litrų
Kuro suvartojimas 100 km yra tarp 3 ir 50 litrų
Jei X turi variklį, X vartoja kurą

∀x(¬B5(x) → ¬B6(x))

Jei X nevartoja kuro, tai kuro suvartojimas negalimas

Taip pat tegul predikatas B1 yra teisingas, kai x yra “dviratis” arba “automobilis”, B2 – kai x yra “traukinys”
arba “automobilis”, B3 – kai x yra “traukinys”, B4 – kai x yra “automobilis”.
Įstačius šiuos teiginius ir pradines sąlygas (pvz, x=”dviratis”) į F. 3, gaunamas duomenų patikrinimas.
Praktikoje tai nesunkiai realizuoja Prolog sąlygų rinkinys.
Dešinėje pusėje pavaizduotas sąlygų apdorojimo Prolog automatu rezultatas. Pirma užklausa tikrina 4 pav. RPA
atributą A1/B3, antra – A3/B3, trečia – A2/B2, ketvirta - A1/B2. Iš užklausų galima matyti, kad atributai A3/B3 ir A1/B2
neturi prasmių, kaip ir dalykinėje srityje. Tokiu būdu įmanoma kontroliuoti duomenų vientisumą bei kuo tikslesnį jų
atitikimą realaus pasaulio esybėms.
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Prolog sąlygų rinkinys

Duomenų patikrinimo rezultatas

takes_races(bicycle).

?- can_be_sportic(bicycle).

takes_races(car).
has_engine(train).

yes

has_engine(car).

?- can_be_sportic(train).

can_be_sportic(X) :- takes_races(X).
avg_fuel_consumption_normal(train,X) :- X < 200, X > 70.

no

avg_fuel_consumption_normal(car,X) :- X < 50, X > 3.

?- avg_fuel_consumption_normal(car,10).

uses_fuel(X) :- has_engine(X).
avg_fuel_consumption_normal(X,_) :- not uses_fuel(X),

yes

write('Klaida. Sis transportas nenaudoja kuro'),false.

?- avg_fuel_consumption_normal(bicycle,0).
Klaida. Sis transportas nenaudoja kuro
no

5 pav. Loginių salygų analizės Prolog aplinkoje rezultatas

Relational sets with ditributed atributes and their applications
Relational sets with distrbuted attributes are obtained from classical relatinal sets (described by Codd E. F.).
They can be used as data management means, which lets expand possibilities of common relational data sets. As
distinct from classical relational sets, instead of tuples and attributes, subattributes are defined. Attribute is obtained
at intersection of latter. This let us to enrich sematics of attribute, as not only value, but also semantics is obtained at
intersection of subatributes. There’s similar relational algebra for relational sets with distrbuted attributes. The most
appropriate domains of application for these sets are: document management, data analysis and visualisation.
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Vytautas Brūzga
Informacijos sistemų katedra, Kauno technologijos universitetas
Studentų g. 50, Kaunas
Straipsnyje pristatomos pagrindinės replikavimo sistemų architektūros, jų privalumai ir problemos. Taip pat
nagrinėjami skirtingi duomenų pakeitimų duomenų bazėse aptikimo ir fiksavimo metodai. Siūlomas koncepcinis
sprendimas individualiam replikuojamų duomenų filtravimui pagal paskirties taškus.

1. Įvadas
Paskirstyta duomenų bazė yra rinkinys duomenų, logiškai priklausančių tai pačiai sistemai, bet fiziškai
paskirstytų skirtinguose kompiuterinio tinklo vietose. Paskirstytų duomenų bazių sistemų taikymo pagrindiniai
privalumai yra šie:
• didesnis patikimumas ir pasiekiamumas;
• galimybė naudotis tais pačiais duomenimis, tuo pačiu išlaikant jų kontrolę;
• didesnis našumas;
Duomenų paskirstymas lemia sudėtingesnį sistemos projektavimą ir diegimą. Paskirstytos duomenų valdymo
sistemos turi užtikrinti papildomas funkcijas, kurių neužtikrina centralizuotos duomenų bazių valdymo sistemos.
Štai kai kurios iš jų:
• prisijungti prie nutolusių serverių ir keistis užklausomis bei duomenimis tarp įvairių serverių komunikacijų
tinklo pagalba;
• sekti ir valdyti duomenų paskirstymą bei replikavimą;
• užtikrinti tinkamą vykdymo strategiją užklausoms ir transakcijoms, kurios naudoja duomenis iš daugiau nei
vieno serverio;
• nuspręsti, kuria replikuotų duomenų kopija naudotis;
• užtikrinti replikuojamų duomenų kopijų integralumą;
• valdyti visos paskirstytos duomenų bazės globalią koncepcinę schemą;
• vykdyti duomenų bazės atstatymą po atskirų serverių darbo sutrikimų bei kitų sutrikimų, tokių kaip ryšio
trūkis. [6]
Minimalūs reikalavimai bet kuriai kuriamai replikavimo sistemai turėtų būti šie:
Skaidrumas taikomųjų programų ir duomenų bazių atžvilgiu. Iš programuotojų negalima reikalauti
perrašyti esamas programas, diegiant replikavimo sistemą. Taip pat negalima reikalauti keisti
egzistuojančių duomenų bazės lentelių struktūrų.
Bet kokių duomenų bazės pakeitimų pilnas palaikymas. Replikavimo sistema turi automatiškai fiksuoti
pakeitimus, atliktus ne tik taikomųjų programų, bet ir trečiųjų šalių priemonių arba interaktyvių SQL
sakinių pagalba.
Efektyvumas ir tikslus poreikio papildomiems resursams įvertinimas. Papildomi replikavimo sistemos
reikalavimai vietai tiek duomenų bazėje, tiek papildomų failų pavidalu, turi būti minimalūs ir tiksliai
apskaičiuojami. Replikavimo sistema turi nedubliuoti realių duomenų ar jų dalies, kadangi papildomas
įrašų reikšmių saugojimas yra neefektyvus. Taip pat neturėtų būti naudojamos keičiamų duomenų eilės,
kurios gali augti neprognozuojamai. Papildomos vietos reikalavimai turi nepriklausyti nuo replikavimo
dažnumo. Turi būti užtikrinamas efektyvus galutinių pakeitimų replikavimas net ir esant labai dideliam
įrašų skaičiui.
Lengvas ir efektyvus valdymas. Replikavimo sistema turi būti lengvai valdoma ir nereikalauti aukštos
kvalifikacijos administratoriaus kiekvienam serveriui.
Heterogeniškumas. Replikavimo sistema turi būti nepriklausoma nuo platformos ir visada veikti vienodai. [5]
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2. Replikavimo metodai
2.1. Replikavimas pranešimų pagrindu
Dauguma komercinių replikavimo produktų naudoja replikavimą pranešimų pagrindu (pranešimų eilės,
"išsaugojimo ir persiuntimo" replikavimas), kuris aptinka pakeitimus ir išsaugo pakeistų duomenų kopijas vienoje ar
daugelyje pakeitimų istorijos eilių vėlesniam perdavimui. Kai kurie produktai naudoja duomenų bazės transakcijų
žurnalus vietoje pakeitimų istorijos ar eilės. Pranešimų eilių paketai perduodami elektroniniu paštu, ftp, MQ
(Message Queuing - pranešimų eilių produktais), ar panašiomis technologijomis.
Replikavimas pranešimų pagrindu iš prigimties yra vienakryptis ir naudoja vieną išeinančią bei vieną įeinančią
eilę šaltinyje ir paskirties serveryje atitinkamai. Dvikryptis replikavimas paprastai užtikrinamas naudojant antrą
tokių eilių porą, tik priešinga kryptimi. Tokiu būdu naudojamos keturios eilės.
Pagrindinės problemos, kylančios replikavime pranešimų pagrindu, yra patikimumas, prognozuojamumas ir
efektyvumas:
• Neprognozuojamas saugojimo vietos poreikis. Vietos poreikis pasikeitimų išsaugojimui žurnaluose ir
pranešimuose yra kintantis ir neprognozuojamas. Žurnale arba eilėje turi būti visi pakeitimai skirti
kiekvienam sistemos serveriui. Jei su bent vienu serveriu kontakto nebuvo savaitę, žurnale arba eilėje turi
būti visi tos savaitės pakeitimai, net jei ir su kitais serveriais apsikeitimas vyksta kas valandą.
• Įgimtas pažeidžiamumas ir poreikis administravimui. Žurnalų ar eilių saugojimo vietos limitų
viršijimas sąlygoja duomenų praradimą, nes nelieka pakankamai informacijos pilnai atnaujinti paskirties
serverį. Tai taip pat reikalauja administratoriaus įsikišimo duomenų bazių atstatymui, kas paprastai būna
pažeistos duomenų bazės pakeitimas pagrindinės duomenų bazės (šaltinio) pilna arba daline kopija.
• Neefektyvus duomenų dubliavimas. Žurnaluose ir eilėse saugomi pakeisti duomenys, o kiekvieno įrašo
reikšmių papildomų kopijų saugojimas yra neefektyvus. Taip pat dauguma tokių sprendimų saugo visus
pakeitimus atliktus su kiekvienu įrašu, o ne tik paskutinius pakeitimus. Tokiu būdu, jei įrašas keičiamas
keletą kartų tarp replikavimo sesijų, šie metodai saugo ir perduoda keletą skirtingų to paties įrašo kopijų.
• Įgimti rizikos taškai ir prastas išplečiamumas. Pranešimais grįstas replikavimas sistemą skirsto į
šaltinius ir paskirties taškus arba "šeimininkus" ir "tarnus". Kiekvienoje tokioje poroje yra keletas rizikos
taškų, kadangi procesas susideda iš eilės tarpusavyje susijusių procesų ir eilių (pvz., išrašymas, išeinančių
paketų formavimas, perdavimas, paketų priėmimas ir įdiegimas). Tai iš esmės stebulės ir stipinų modelis,
kuriame yra vienas centrinis rizikos taškas ir kurio išplečiamumą riboja tai, kiek serverių gali aptarnauti
centrinis serveris. Kai kurie produktai palaiko hierarchines keleto stebulių topologijas, kuriose atsiranda
papildomi rizikos taškai.
Visi pirmos kartos replikavimo produktai pirmą devyniasdešimtųjų metų pusę buvo grįsti pranešimų
architektūromis. Tuo metu WAN ar Internet tipo ryšio užtikrinimas buvo labai brangus ir retas, todėl pagrindiniai
persiuntimo metodai buvo elektroninis paštas, ftp ir kitos failinės sistemos. [5]
2.2. Replikavimas jungties pagrindu
Pagerėjus ryšių kokybei ir atsiradus galimybei užtikrinti pastovų ryšį, vis daugiau naudojamas replikavimas
užmezgant tiesioginį ryšį tarp duomenų bazių. Tokiu būdu pakeitimų nebereikia žurnalizuoti ar formuoti jų eilių
kiekvienai paskirties duomenų bazei sistemoje. Paskutiniai duomenys nuskaitomi tiesiogiai nuo duomenų bazės,
konfliktai sprendžiami dinamiškai abiejose ryšio pusėse. Pagrindiniai šio metodo privalumai yra šie:
• Nedideli ir prognozuojami reikalavimai papildomai vietai. Kiekvienam replikuojamam įrašui yra
saugomas apibrėžtas kiekis kontrolinės informacijos. Nėra kintamo dydžio pranešimų eilių, kurios auga.
• Naudojimo paprastumas, patikimumas ir išplečiamumas. Jungtimis grįstą replikavimą yra pigiau
eksploatuoti, nes jis yra mažiau sudėtingas vartotojams ir administratoriams, turi mažiau rizikos taškų ir
lengviau gali būti automatizuojamas. Užtikrinamas pilnai dvipusis replikavimas "taško su tašku" (peer-topeer), kurio metu galima dinamiškai aptikti replikavimo nesėkmes ir nukreipti duomenis kitur, kai kurie
nors taškai yra nepasiekiami. Nebelieka apribojimų, kuriuos sąlygoja stebulės ir stipinų konfigūracijos.
Vietoje keleto jungiamųjų taškų tarp bendradarbiaujančių procesų ir eilių, šiuo atveju naudojamas tik
vienas taškas, vadinamas prisijungimu (jungtimi) arba sesija.
• Savalaikis ir greitas konflikto aptikimas bei sprendimas. Konfliktai aptinkami ir išsprendžiami vienu
metu abiejose replikavimo sesijos dalyvių duomenų bazėse.
• Efektyvus duomenų perdavimas. Net jei tie patys duomenys yra keičiami daugelį kartų tarp replikavimo
sesijų, perduodama tik paskutinė būsena, t.y. šių pakeitimų galutinis rezultatas.
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3. Duomenų bazės pakeitimų aptikimo strategijos
3.1. Pakeitimų aptikimas tarpininkavimo būdu
Šiuo atveju tarp taikomosios programos ir duomenų bazės įterpiamas papildomas kodas. Kai taikomoji
programa atlieka pakeitimus duomenų bazėje, tarpininkas gali juos aptikti ir išsaugoti pranešimų eilėse arba kitu
formatu, naudojamu replikavime. Šios strategijos ypatumai:
• Nereikalauja duomenų bazės schemos pakeitimų. Kadangi tai yra tarpininkaujantis programinis kodas,
pakeitimus aptinka tuo metu, kai jie yra daromi duomenų bazėje, ar net anksčiau.
• Sudėtingas ir brangus įdiegimas. Taikomosios programos perrašymas trečiųjų šalių tarpinės priemonės
naudojimui paprastai lemia nepageidaujamas išlaidas.
• Nesuderinamumas su kitomis trečiųjų šalių priemonėmis, interaktyviomis užklausomis ir
pakeitimais bei dažnai web-aplikacijomis. Trečiųjų šalių priemonės paprastai negali būti pakeistos taip,
kad naudotų tarpininkaujančią programinę įrangą (PĮ). Tarpininkaujanti PĮ taip pat dažniausiai neperima
pakeitimų, atliekamų interaktyvių SQL užklausų ir pakeitimų vykdymo priemonėmis, kas yra nepriimtina
daugeliui duomenų bazių administratorių, kurie dažnai naudoja tokias priemones. Taip pat dažnai negalima
aptikti pakeitimų, atliekamų web arba Java aplikacijomis.
• Naudojamos pakeitimų eilės: neefektyvus, neprognozuojamas saugojimas, pažeidžiamumas. Vietos
poreikis pakeitimų išsaugojimui žurnaluose ir pranešimuose yra kintantis ir neprognozuojamas. Žurnale
arba eilėje turi būti visi pakeitimai, skirti kiekvienam sistemos serveriui. Jei su bent vienu serveriu kontakto
nebuvo savaitę, žurnale arba eilėje turi būti visi tos savaitės pakeitimai, net jei ir su kitais serveriais
apsikeitimas vyksta kas valandą.
3.2. Pakeitimų aptikimas žurnalų ar trigerių pagalba
Pakeitimų aptikimas žurnaluose reiškia dinaminį duomenų bazės transakcijų žurnalo stebėjimą [4] ir pakeitimų
rašymą į atskiras eiles arba paties žurnalo panaudojimą vietoje pakeitimų eilės. Pakeitimų fiksavimas trigerių
pagalba reiškia įterpimo, pakeitimo ir panaikinimo (insert, update, delete) trigerių sukūrimą kiekvienai
replikuojamai lentelei, pakeistų duomenų išsaugojimui atskirose eilėse. [2] Šis metodas panaikina kai kurias
tarpininkaujančios PĮ problemas, tačiau ne visas:
• Nereikia keisti taikomųjų programų.
• Užtikrinamas darbas su trečiųjų šalių priemonėmis bei interaktyvių užklausų ir pakeitimų vykdymo
priemonėmis. Programuotojai gali toliau naudoti tiek senas, tiek naujas priemones.
• Neprognozuojamas saugojimo vietos poreikis. Vietos poreikis pasikeitimų išsaugojimui žurnaluose ir
pranešimuose yra kintantis ir neprognozuojamas. Žurnale arba eilėje turi būti visi pakeitimai skirti
kiekvienam sistemos serveriui. Jei su bent vienu serveriu kontakto nebuvo savaitę, žurnale arba eilėje turi
būti visi tos savaitės pakeitimai, net jei ir su kitais serveriais apsikeitimas vyksta kas valandą. [3]
3.3 Pakeitimų aptikimas “šešėlinės” lentelės pagalba
Šiuo metodu kiekvienai replikuojamai lentelei sukuriama dubliuojanti "šešėlinė" duomenų bazės lentelė (arba
išorinis informacijos vienetas, kaip failas), kurioje yra visi pagrindinės lentelės stulpeliai ir eilutės. Replikavimo
produktas periodiškai peržiūri visus pagrindinės lentelės ir jos atvaizdo po paskutiniojo replikavimo - šešėlinės
lentelės, įrašus, pakeitimų nustatymui. Tačiau ir ši strategija turi tiek stipriųjų, tiek silpnųjų pusių:
• Nereikia keisti taikomųjų programų.
• Užtikrinamas darbas su trečiųjų šalių priemonėmis bei interaktyvių užklausų ir pakeitimų vykdymo
priemonėmis. Programuotojai gali toliau naudoti tiek senas, tiek naujas priemones.
• Duomenų bazės dydis padvigubėja. Visi replikuojami duomenys papildomai saugomi šešėlinėse
lentelėse.
• Periodiški visų lentelės ar lentelių įrašų nuskaitymai. Tai žymiai sulėtina tiek serverio darbą, tiek
replikavimo procesą, ypač, jei replikuojamų lentelių skaičius yra didelis arba replikuojama visa bazė.
3.4. Pakeitimų aptikimas kontrolinių lentelių pagalba
Naudojant šią strategiją kiekvienai replikuojamai lentelei sukuriama kontrolinė lentelė pakeitimų nustatymui.
Kontrolinėje lentelėje dubliuojami tik pagrindinės lentelės pirminio rakto laukai ir saugoma labai nedaug
papildomos informacijos, leidžiančios identifikuoti, į kurį tašką šis pakeitimas jau nusiųstas ir pan. Kai įrašas
pagrindinėje lentelėje keičiamas, tai fiksuojama kontrolinėje lentelėje paprasto ON UPDATE trigerio pagalba.
Dažniausiai naudojami ir ON INSERT bei ON DELETE trigeriai. [1][7] Šio metodo ypatybės:
• Lengvai integruojamas. Šiuo metodu išvengiama taikomųjų programų perrašymo ir su tuo susijusių kaštų.
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•
•

Užtikrinamas darbas su trečiųjų šalių priemonėmis bei interaktyvių užklausų ir pakeitimų vykdymo
priemonėmis. Pakeitimai aptinkami nepriklausomai nuo to, kokia priemone jie buvo padaryti.
Nedubliuojami duomenys. Nenaudojamos pranešimų eilės ar kiti papildomi pakeistų duomenų įrašai.
Dubliuojamas tik pirminis raktas, bet tik vieną kartą.

4. Replikavimas pagal kiekvieno sistemos dalyvio poreikius
Iš aukščiau pateiktos replikavimo būdų ir pokyčių aptikimo/užfiksavimo strategijų analizės galime teigti, kad
šiuo metu efektyviausias pasirinkimas yra naudoti prisijungimu grįstą replikavimą, kuris replikuojamų duomenų
pasikeitimus fiksuoja kontrolinėse lentelėse, nedubliuodamas jokių kitų duomenų, tik replikuojamos lentelės pirminį
raktą, kaip unikalų įrašo identifikatorių sistemos duomenų bazėse.
Visi šie aukščiau aprašyti būdai ir strategijos yra skirti pilnam duomenų bazių replikavimui, ar bent jau pilnam
pasirinktų lentelių duomenų replikavimui. Tačiau neretai sudėtingose paskirstytose sistemose iškyla papildomų
reikalavimų, kaip kad:
• Dažnai nėra būtinybės, o kartais net ir negalima replikuoti visų duomenų - reikalinga juos filtruoti pagal
kiekvieno replikavimo sistemos dalyvio poreikius.
• Jei replikavimo sistemos dalyviai keičiasi duomenimis ne tiesiogiai vienas su kitu (o taip dažnai būna tiek
dėl ryšio užtikrinimo problemų, tiek dėl siekio supaprastinti sistemos administravimą), o per vieną ar kelis
centrinius "mazgus" ("stebules"), duomenis siunčiantis replikavimo dalyvis turi turėti galimybę
nurodyti, kuriems kitiems replikavimo dalyviams siųsti duomenis.
Šiuos reikalavimus įgyvendinti galima prie tradicinių kontrolinėse lentelėse saugomų atributų (pirminio rakto
laukų, ir transakcijos tipo) pridedant papildomą atributą "paskirtis" bei keletą papildomų duomenų bazės struktūrų:
• Lentelę "paskirties taškai"
• Lentelę "filtravimo sąlygos"
• Modifikuotą replikuojamos lentelės trigerį, kuris pagal filtravimo sąlygas nustato, ar reikia fiksuoti
pakeitimą į kontrolinę lentelę.
Detalizuosime, kas būtina replikuojamų duomenų pokyčių fiksavimui duotomis sąlygomis:
1. Paskirties taškų lentelė-klasifikatorius PT. Ją identifikuoja pirminis raktas - laukas PT_ID, kurio reikšmės sveiki skaičiai nuo 0 iki n, kur n - maksimalus galimas replikavimo sistemos dalyvių skaičius.
2. Filtravimo sąlygų lentelė FS. Ją sudaro laukai:
• FS_PT_ID - paskirties taško identifikatorius
• FS_RL_VARD - replikuojamos lentelės vardas
• FS_FILTRAS - filtravimo sąlyga
3. Replikuojamoji lentelė RL. Ją identifikuoja laukai (RL_PK), priklausantys pirminiam raktui.
Pradžia

Transakcijos
tipas, įrašas

Patikrinti pagal FS, kur įrašas bus replikuojamas ir
pagal tai formuoti kintamąjį V_RLL_PT

V_RLL_PT

V_RLL_PT yra bent vienas vienetas

ne

taip
Įrašyti naują įrašą į kontrolinę lentelę RLL arba
koreguoti/trinti, jei toks įrašas jau egzistuoja

Pabaiga

1 pav. Kontrolinės lentelės pildymo algoritmas
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4.

Kontrolinė lentelė RL_LOG. Ją sudaro laukai:
• RLL_RL_PK - replikuojamos lentelės pirminio rakto lauko(ų) reikšmės
• RLL_TRN_TIP - transakcijos tipas (insert, update, delete)
• RLL_PT - paskirties taškai. Šis laukas yra seka dvejetainės sistemos skaitmenų, kurioje skaitmens
pozicijos numeris reiškia paskirties taško numerį PT_ID, skaitmens reikšmė "0" reiškia, kad įrašas į
atitinkamą paskirties tašką nereplikuojamas, o reikšmė "1" reiškia, kad įrašas bus replikuojamas.
Kontrolinės lentelės pildymą trigerio pagalba realizuoja toks algoritmas:
Algoritmo veikimo paaiškinimas. Trigeris ON INSERT, UPDATE, DELETE apdoroja kiekvieną transakciją,
keičiančią lentelės įrašus:
1. Pagal lentelės replikavimo filtrų sąlygas patikrinama, ar keičiamas įrašas bus replikuojamas. Tikrinant
formuojamas kintamasis V_RLL_PT, kuris vėliau bus įrašytas į lentelės RLL lauką RLL_PT.
2. Jei patikrinus įrašą pagal visas replikavimo filtrų sąlygas, suformuotas kintamasis V_RLL_PT yra sudarytas
vien tik iš nulių, reiškia įrašas nebus replikuojamas į jokį paskirties tašką ir jo pakeitimo fiksuoti nereikia.
Trigeris baigia darbą.
3. Jei kintamajame V_RLL_PT yra bent vienas vienetas, reiškia įrašo pakeitimo faktą reikia užfiksuoti.
Iškviečiama speciali procedūra, kuri užtikrina tinkamą kontrolinės lentelės RLL pakeitimą, pavyzdžiui,
užtikrinama, jog vietoje to paties įrašo įterpimo ir ištrynimo operacijų replikavimo viena po kitos, nebūtų
replikuojama apskritai jokia operacija.
4. Trigeris baigia darbą.
Taigi, kaip matome abu anksčiau iškelti papildomi reikalavimai įgyvendinami kontrolinės lentelės lauko
RLL_PT pagalba. Jei, pavyzdžiui, sistemoje yra 6 serveriai ir RLL_PT lauko reikšmė yra "010011", tai reiškia, jog
įrašas bus replikuojamas į antrą, penktą ir šeštą serverius. Replikavimo metu, sėkmingai replikavus įrašą, "1"
keičiamas į "0".
Toks paskirties informacijos užrašymo būdas taip pat leidžia lengvai išplėsti replikavimo sistemą tiesiog
prijungiant serverius ir pailginant lauko RL_PTT reikšmę. Todėl replikavimo sistemos išplečiamumą riboja tik
maksimalus simbolinio lauko RLL_PT ilgis, nustatytas duomenų bazėje.

5. Išvados
1.
2.
3.
4.

Išsivysčius globaliems tinklams ir Internetui, vis rečiau naudojamas replikavimas pranešimų pagrindu.
Šiuolaikiniai tinklai leidžia užtikrinti jungtimis grįstą replikavimą. Tai padidina replikavimo sistemos
lankstumą, leidžia kaupti mažiau duomenų, sistemą galima sėkmingai plėsti.
Efektyviausias duomenų pakeitimų saugojimo būdas - kontrolinės lentelės, kuomet visiškai nedubliuojami
replikuojami įrašai, dubliuojamas tik įrašo identifikatorius (pirminis raktas).
Aukščiau aprašytas dviejų ypatingų atvejų sprendimo būdas yra pavyzdys dažnai sudėtingose paskirstytose
sistemose iškylančių papildomų sudėtingų reikalavimų, kurių nerealizuoja standartiniai replikavimo
paketai. Taigi, matome, kad duomenų replikavimas yra aktualus tyrimų objektas.
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REPLICATION FEATURES IN DISTRIBUTED SYSTEMS
This article describes the major commercial replication designs and analyzes each one’s advantages and
difficulties. The article compares message-based replication with connection-based replication, and examines
different approaches to database change detection and capture. It also proposes conceptual scalable solution of
filtering the data sets for replication to individual sites.
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JAVA SĄSAJA SU RELIACINĖMIS DUOMENŲ BAZĖMIS
Vilius Kontrimas
KTU, kontrimv@takas.lt
Java programavimo kalba yra viena populiariausių objektinės orientacijos programavimo kalbų pasaulyje. Dažnai
taikomosioms programoms reikia nuskaityti ir išsaugoti didelius kiekius duomenų. Populiariausias duomenų šaltinis
yra reliacinės duomenų bazės. JDO ir JDBC yra Java programavimo sąsajos, naudojamos Java taikomosiose
programose manipuliuoti duomenimis duomenų bazėse. JDO ir JDBC analizė parodė, kad abi šios technologijos turi
privalumų bei trūkumų. JDBC suteikia daugiau lankstumo ir tiesioginę duomenų šaltinio kontrolę, bet reikia dirbti su
dviem duomenų modeliais ir tik su reliacinėmis duomenų bazėmis. JDO leidžia dirbti su vienu duomenų modeliu ir
tinka visų tipų duomenų šaltiniams. Konkrečios programavimo sąsajos pasirinkimą lemia lankstumo ir universalumo
poreikis, todėl jos yra viena kitą papildančios, o ne konkuruojančios technologijos.

1. Įvadas
Java programavimo kalba yra viena populiariausių objektinės orientacijos programavimo kalbų pasaulyje,
pasižyminti tokiomis savybėmis kaip paprastumas, nepriklausomumas nuo platformos, tinkamumas paskirstytoms
sistemoms ir lygiagrečių procesų realizacijai. Parašytų programų duomenis ir rezultatus efektyviausia saugoti
duomenų bazėse. Didžiausią rinkos dalį užima reliacinės ir reliacinės-objektinės duomenų bazės, kurių pagrindas
yra reliacinis duomenų modelis. Java programavimo kalba yra pagrįsta objektinės orientacijos Java duomenų
modeliu[5] , todėl tiesiogiai saugoti duomenis reliacinėje duomenų bazėje yra neįmanoma. Duomenų saugojimui ir
nuskaitymui yra naudojamos specialios taikomųjų programų sąsajos (API) kaip JDBC, JDO, SQLJ. JDBC (Java
DataBase Connectivity) ir JDO (Java Data Object) yra populiariausios iš šiuo metu sukurtų Java taikomųjų
programų sąsajų su reliacinėmis duomenų bazėmis.

2. JDBC
JDBC yra standartizuota Java kalbos sąsaja su reliacinėmis duomenų bazėmis. JDBC naudoja reliacinį SQL
duomenų modelį ir tiesiogiai leidžia vykdyti SQL užklausas. Gauti rezultatai saugomi Java klasės ResultSet objekte,
kuris leidžia iteratyviai gauti konkrečias atributų reikšmes. SQL kalba turi aibę dialektų tokių kaip PL/SQL,
Transact-SQL, kadangi JDBC sąsaja leidžia tiesiogiai vykdyti SQL užklausas, yra galimybė naudoti egzistuojančius
SQL dialektus[6]. Tai leidžia efektyviau išnaudoti reliacinės duomenų bazės galimybes, bet tokia taikomoji programa
veikia tik su vieno gamintojo reliacinėmis duomenų bazėmis. Pagrindinis šios technologijos trūkumas tas, kad
programuotojui reikia dirbti vienu metu su dviems skirtingais duomenų modeliais – reliaciniu ir objektiniu. Dažnai
Java programuotojai nėra geri reliacinio duomenų modelio ir SQL kalbos specialistai, todėl naudojamos reliacinių ir
objektinių duomenų transformavimo taikomosios programos. Kompanijos, kuriančios tokias taikomąsias programas
pačios susiduria su dideliais kūrimo, dokumentavimo, testavimo ir apmokymo kaštais. Perkant transformavimo
taikomąją programą prisirišama prie vienos sąsajos, kuri skiriasi nuo analogiškų produktų sąsajos. Šį trūkumą
pašalina JDO sąsajos naudojimas.

3. JDO
JDO yra Java kalbos sąsaja, kuri leidžia tiesiogiai saugoti Java objektus įvairių tipų duomenų šaltiniuose –
reliacinėse, reliacinėse-objektinėse, objektinės orientacijos duomenų bazėse, bylų sistemose. Objektai, saugomi JDO
sąsajos pagalba, vadinami JDO objektais. JDO objektai egzistuoja ir Java virtualios mašinos atmintyje, ir
naudojamame duomenų šaltinyje. Pakeitimai duomenų šaltinyje atliekami keičiant JDO objektą. Išsaugojus JDO
objektą, yra išsaugomi ir visi objektai, kurių nuorodas turi pirmasis. JDO objekto saugojimo mechanizmas priklauso
nuo duomenų šaltinio. Konkretus JDO saugojimo mechanizmas vadinamas JDO realizacija, kuri yra tarpininkas tarp
duomenų šaltinio ir Java taikomosios programos. JDO objektas, esantis virtualios Java mašinos atmintyje gali būti
7-10 būsenų. JDO specifikacijoje yra apibrėžta 10 būsenų, septynios iš jų privalo būti palaikomos bet kurioje JDO
realizacijoje[7].
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2 pav. Septynios svarbiausios JDO objekto būsenos

„Transient“ būsenos objektai egzistuoja tik lokalioje atmintyje ir nėra saugomi duomenų šaltinyje. Jie skiriasi
nuo paprastų objektų tik tuo, kad realizuoja interfeisą javax.jdo.PersistentCapable. Toks objektas gali įgauti būsena
„persistent-new“ iškvietus javax.jdo.PersistentManager interfeiso metodą makePersistent(...). „Persistent-new“
būsenos objektai yra išsaugomi duomenų šaltinyje, jei užtvirtinama einamoji transakcija. Atšaukus transakciją
objektas vėl įgauna būseną „transient“, ištrynus objektas įgauna būseną „persistent-new-deleted“. Objektai, kurių
duomenys lokalioje atmintyje ir duomenų šaltinyje nesutampa, yra „persistent-dirty“ būsenos. Tokia situacijas
susidaro, kai transakcijos metu yra keičiami lokalioje atmintyje esantys objekto duomenys, kai transakcija
užtvirtinama, objektas įgauna būseną „hollow“. Ištrynus „persistent-dirty“ būsenos obejktą, jis įgauna būseną
„persistent-deleted“. „Hollow“ būsenos objektai yra išsaugoti duomenų šaltinyje, tačiau jų duomenų nėra lokalioje
atmintyje. „Persistent-clean“ būsenos objektai yra nuskaityti iš duomenų šaltinio einamojoje transakcijoje, jų
duomenys lokalioje atmintyje pilnai sutampa su duomenimis duomenų šaltinyje. Pakeitus nors vieną objekto
atributą, jis įgauna „persistent-dirty“ būseną. „Persistent-deleted“ būsenos objektai yra ištrinti iš duomenų šaltinio.
Užtvirtinus transakciją jis įgauna būseną „transient“, atšaukus įgauna būseną „hollow“[4].
JDO objektų laukų tipai gali būti Java programavimo kalboje naudojami primityvūs duomenų tipai, primityvius
tipus gaubiančios klasės, interfeisai, nuorodos, String, Date, BigInteger ir BigDecimal klasių objektai[1]. JDO
palaiko Java rinkinių interfeisus ir kolekcijas, kurių pagalba realizuojamas ryšys vienas su daug tarp objektų.
Dirbant su JDO sąsaja galima naudoti kertines objektinio programavimo savybes inkapsuliaciją, polimorfizmą ir
interfeisus.
Nors duomenų modelis yra sudaromas iš aibės Java klasių, tačiau ne visa reikalinga informacija gali būti
išreikšta standartinėmis Java priemonėmis. Tam yra naudojami metaduomenys – duomenys, apibūdinantys kitus
duomenis. Metaduomenys yra užrašomi į XML bylą ir laiko savyje informaciją apie duomenų pastovumą. XML
bylos naudojamos, nes jos kaip ir Java nepriklauso nuo platformos[2].
JDO reikalauja išsaugomas klases išplėsti (enhance). Išplėtimo metu klasė yra papildoma dviem atributais ir
reikalingais metodais. Išplečiant klasę yra sukuriamas tiesioginis ryšys su objektu duomenų šaltinyje. Klasės
išplėtimas gali būti atliekamas ir rankiniu būdu, tačiau paprastai yra naudojama speciali taikomoji programa, kuri
keičia jau sukompiliuotą Java klasę.
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2 pav. Java klasės išplėtimas

Naudojant JDO sąsają užklausos yra rašomos JDOQL (Java Data Objects Query Language) kalba. JDOQL
sintaksė ir išraiškos yra pagrįstos Java kalbos sintakse ir išraiškomis. Pagrindinis šios kalbos tikslas yra leisti naudoti
vieningą užklausų sintaksę skirtingiems duomenų šaltiniams, todėl programuotojas, naudojantis JDO, yra visiškai
nepriklausomas nuo duomenų šaltinio užklausų kalbos.

4. JDBC ir JDO palyginimas
JDBC technologija yra patikima ir lanksti Java kalbos sąsaja su reliacinėmis duomenų bazėmis, tačiau ji turi
vieną pagrindinį trūkumą – reikia dirbti su dviem skirtingais duomenų modeliais. JDO programavimo sąsaja nėra
tokia lanksti, nes nesuteikia tiesioginės duomenų bazės kontrolės ir neleidžia išnaudoti SQL dialektų teikiamų
papildomų galimybių, bet yra visiškai universali – taikomoji programa nepriklauso nuo duomenų šaltinio tipo.
2 lentelė. JDBC ir JDO palyginimas

Duomenų modelis
Duomenų apibrėžimo kalba (Data
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Užklausų kalba
Duomenų manipuliavimo kalba
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Transakcijos
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JDBC
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SQL

JDO
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Java ir XML

SQL
SQL ir Java
Ne
Pirminis raktas

JDOQL
Java
Taip
Pirminis raktas arba duomenų
šaltinio identifikatorius
Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Ne

JDBC ir JDO programavimo sąsajos yra viena kitą papildančios. Kai reikia tiesioginės duomenų bazės
kontrolės, geriausia naudoti JDBC programavimo sąsają. Kai reikia taikomosios programos universalumo ir
nepriklausomumo nuo duomenų šaltinio ir jo tipo, geriausia naudoti JDO.

5. JDO trūkumai
JDO neužtikrina duomenų integralumo, programuotojas tuo turi pasirūpinti pats, tai turėtų būti ištaisyta antroje
JDO versijoje. Tarp planuojamų pataisymų yra rodinių ir agregavimo funkcijų realizacija JDOQL kalboje, išplėtimo
taikomosios programos inicializacijos programavimo sąsajos sukūrimas, tik skaitomų laukų realizacija, skaičių sekų
laukams generavimas.
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Kuriant Java klases, naudojamas sąsajai su duomenų šaltiniu, naudojamas Java išeities tekstas ir XML byloje
užrašyti metaduomenys. Tokio metodo trūkumas yra du šaltiniai. Žymiai efektyviau viską yra saugoti vienoje XML
byloje, kurią apdorotų speciali taikomoji programa.

6. Išvados
Objektinis ir reliacinis duomenų modeliai yra sunkiai suderinami, todėl reikalingos specialios programavimo
sąsajos, leidžiančios objektinėms taikomosioms programoms dirbti su duomenimis saugomais reliacinėje duomenų
bazėje. Java kalbos populiariausios programavimo sąsajos su reliacinėmis duomenų bazėmis yra JDO ir JDBC.
JDBC suteikia tiesioginę reliacinės duomenų bazės kontrolę, leidžia išnaudoti SQL dialektų teikiamas galimybes,
todėl yra lankstesnė už JDO. JDO programavimo sąsaja leidžia dirbti tik su objektiniu duomenų modeliu, todėl
programuotojui nereikia turėti žinių apie reliacinį duomenų modelį. Taip pat JDO sąsajos pagalba galima dirbti su
įvairiais duomenų šaltiniais – reliacinėmis, objektinėmis-reliacinėmis, objektinės orientacijos duomenų bazėmis,
bylų sistemomis. Tad JDBC ir JDO programavimo sąsajos yra viena kitą papildančios, o ne konkuruojančios, jų
pasirinkimas priklauso nuo programuotojo tikslų ir poreikių.
Kuriant Java klases, naudojamas sąsajai su duomenų šaltiniu, naudojamas Java išeities tekstas ir XML byloje
užrašyti metaduomenys. Patogesnis būdas yra saugoti duomenis vienoje XML byloje, iš kurios būtų generuojamos
JDO klasės.
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Java binding with relational data bases
Java is one of most popular object oriented languages in the world. Often applications needs to read and store
large amounts of data and relational databases are one of the best solutions. There special APIs, which helps to
interact with relational database. One of most popular ones are JDBC and JDO. Both of these technologies have own
advantages and disadvantages. Which technology to choose depends one the application‘s main purposes. JDBC
provides more scalability and work only with relational data bases, and JDO allows to work only with one data
model and do not depends on the type of database. So The JDO and JDBC APIs are complementary approaches.
Both of these technologies have unique strengths and can be used by programmers with different skill sets and
different development objectives.
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Straipsnyje analizuojamas atvirkštinės duomenų inžinerijos uždavinys. Nagrinėjamas reliacinių duomenų bazių
schemų konvertavimas į objektiškai orientuotas struktūras, reliacinių duomenų bazių dinaminių savybių konvertavimas
į objektiškai orientuotų duomenų bazių dinamines savybes, pateikiami metodai, kuriais galima atlikti tokias
transformacijas.

1. Įvadas
Daugelis duomenų bazių taikomųjų programų šiais laikais susiduria su perėjimo iš reliacinių duomenų bazių
sistemų į išplėstines reliacines, objektines-reliacines ir objektiškai orientuotas (OO) duomenų bazių sistemas. Šios
problemos sprendimas reikalauja atitinkamų technologijų schemų ir egzempliorių transformacijai. Tokios
technologijos bendrai yra vadinamos atvirkštine duomenų inžinerija [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Atvirkštinė duomenų inžinerija atlieka abstrakčios, semantiškai prasmingos informacijos išgavimą iš
konkrečios duomenų bazės siekiant padidinti konceptualų supratimą apie saugomą informaciją.
Šio požiūrio technologijas galima suskirstyti į dvi grupes:
•

atvirkštinė duomenų inžinerija, taikoma esybių-sąryšių (ES) modelių sukūrimui iš reliacinių duomenų
bazių,

• atvirkštinė duomenų inžinerija, taikoma objektiškai orientuotų modelių sukūrimui iš ES modelių.
Daugelis atvirkštinės inžinerijos technologijų yra skirtos transformacijoms, kada šaltiniu yra naudojama
reliacinė schema, o tikslas yra ES modelis ir tik nedaugelis tikslu laiko objektiškai orientuotą modelį. Kai kuriuose
požiūriuose, pavyzdžiui Chiang [5] ir kt., yra aprašyta metodologija, kaip išgauti ES schemas iš reliacinių DB,
tačiau analizuojant duomenų bazės egzempliorius ir iš jų išgaunant poaibio priklausomybes (PP), yra kreipiamas
dėmesys tiktai į PP, kurių pagrindas yra raktai. Painios sąryšių struktūros, tokios, kaip skirtingų paveldėjimo sąryšių
struktūrų identifikavimas, arba painios sąryšių struktūros, kurios negali būti aprašytos tiesiogiai per raktais
besiremiančios PP, nėra tyrimų objektas. Priešingai Chiang požiūriui, Castellanos [9] ir kt. požiūryje iš duotos
duomenų bazės egzempliorių yra išgaunamos ir poaibio priklausomybės, kurios nesiremia raktais. Tokios PP yra
interpretuojamos kaip „paslėptos“ esybės ir atvaizduojamos per virtualius sąryšius. Tačiau, kaip ir Chiang, šis
požiūris labai priklauso nuo duotos duomenų bazės egzempliorių kiekio ir kokybės.
Beveik visiems atvirkštinės inžinerijos požiūriams yra būdinga tai, kad jie yra apriboti tam tikrų būtinų sąlygų,
kurias galima sugrupuoti sekančiai:
•

visos konceptualios specifikacijos turi būti transliuojamos į duomenų struktūras ir apribojimus, pavyzdžiui,
reliacinės duomenų bazės atveju visos poaibio priklausomybės ir pirminiai raktai turi būti aiškiai ir tiksliai
apibrėžti;

•

pagal tam tikras taisykles parinkti vardai (pavyzdžiui, išorinio rakto ir rakto, į kurį tas išorinis raktas turi
nuorodą, vardai turi sutapti);

•

šaltinio schema negali turėti „painių“ objektų ir sąryšių struktūrų atvaizdavimų;

• laikoma, kad schema nebuvo optimizuota ar blogai suprojektuota.
Be to, aprašytuose požiūriuose šaltinio schemos semantinis papildymas yra išskirtinai atliekamas analizuojant
turimas duomenų bazės struktūras. Kadangi šių struktūrų prasmė gali būti nevienareikšmė, tai požiūrius galima
taikyti tik tada, kai schema yra gauta naudojant griežtą projektavimo metodą. Nei vienas požiūris nenagrinėja
kokybės kriterijaus ar pageidaujamų savybių tokių, kaip, ar visi sąryšiai yra identifikuoti, ar kiekviena schemos
struktūra atstovauja nedaugiau kaip vieną realaus pasaulio abstrakciją, nei iš šaltinio, nei iš tikslo schemos.
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Tačiau, išnagrinėjus kai kuriuos požiūrius, pasidaro aišku, kad yra įmanoma atsisakyti reliacinių technologijų ir
vietoje jų naudoti objektiškai orientuotas duomenų bazes, bei pasinaudojant atvirkštine duomenų inžinerija
egzistuojančius senos duomenų bazės duomenis pernešti į naująją sistemą.
Objektinės orientacijos požiūris į duomenų modeliavimą yra santykinai naujas požiūris. Objektinės orientacijos
požiūryje yra akcentuojamas panašių duomenų grupavimas ir klasifikavimas, sudarant klases ir poklases. Ši
metodologija apima realaus pasaulio objektų atvaizdavimą duomenų objektais. Vidinė objektų struktūra yra sudaryta
egzempliorių kintamųjų, kurių reikšmės apibūdina objektą. Metodai yra funkcijos, kurios, keisdamos egzempliorių
kintamųjų reikšmes, keičia objektų būsenas. Viršklasės-poklasės sąryšis leidžia poklasėms paveldėti visas viršklasės
savybes bei turėti savo specifinių savybių.
Normalizavimas, taikomas ES schemoms, sukelia panašių duomenų suskirstymą į skirtingus esybių tipus ir
sukelia sunkumus tam tikrose duomenų struktūrose (pavyzdžiui, atributai, vienu metu galintys turėti keletą reikšmių,
sudėtiniai atributai). Objektinės orientacijos požiūris nėra suvaržytas tokiais nepatogumais. Tai sukelia prielaidą
ieškoti metodų, kaip ES schemas pervesti į objektinės orientacijos schemas.
Be to, informacijos sistemų kūrimo objektinės orientacijos technologijos suteikia keletą privalumų:
•

padidintas produktyvumas,

• sumažinta sistemos palaikymo kaina.
2 skyriuje yra pateikiama bendra atvirkštinės duomenų inžinerijos schema, 3 skyriuje aprašomas reliacinių
duomenų bazių schemų transformavimas į objektiškai orientuotas struktūras, o 4 skyriuje pateiktos is_a sąryšių tarp
koncepcinės schemos esybių išvedimo iš poaibio priklausomybių tarp sudėtinių atributų reikšmių taisyklės, o 5
skyriuje – reliacinių duomenų bazių operacijų, tokių kaip insert (objektų įterpimas), delete (objektų pašalinimas),
update (objektų keitimas), select (objektų atrinkimas), konvertavimo į objektiškai orientuotas metodas.

2. Atvirkštinės duomenų inžinerijos metodas
Dabar kuriama daug atvirkštinės duomenų inžinerijos metodų [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Tačiau vieni iš jų yra labai
aukšto abstrakcijos lygio, neturi praktinio pagrindimo ir praktinės realizacijos [4], o kiti yra empiriniai, t. y.
pateikiamos tik transformacijų taisyklės konkretiems atvejams, tačiau neturi formalaus jų aprašymo [7]. Daugumai
empirinių atvirkštinės duomenų inžinerijos metodų taikyti reikia tam tikrų sąlygų pradinei reliacinei duomenų bazių
sistemai (pvz., kad duomenų schema būtų tam tikros normalinės formos [5]). Ne visos egzistuojančios informacijos
sistemos gali jas patenkinti. Todėl būtina sukurti metodą, kuris turėtų formalų transformacijų aprašymą, būtų
pagrįstas praktiniu realizavimu ir turėtų kuo mažiau sąlygų pradinei duomenų bazių sistemai.
Šis atvirkštinės duomenų inžinerijos metodas apima visus atvirkštinės duomenų inžinerijos etapus. Šio metodo
pradiniai duomenys yra skurdi reliacinė schema, reliacinių duomenų egzemplioriai ir reliacinės duomenų bazių
programos. Atlikus visus metodo etapus gaunama objektiškai orientuota duomenų bazės schema. Metodo schema
pateikiama 1 paveiksle.
Pirmuoju etapu iš skurdžios reliacinės schemos, pasinaudojant pačia schema, duomenų egzemplioriais ir
programų tekstais, sukuriama praturtinta reliacinė schema su poaibio priklausomybėmis. Šiuo etapu pertvarkomi
duomenų tipų atributai, surandami atributai sinonimai, atkuriama duomenų schema, kuri buvo prieš įvairius
reliacinės schemos optimizavimus, nustatomos duomenų tipų poaibio priklausomybės.
Abstrakčių
duomenų tipų
schema

OO schema

Metodų
prijungimas

Skurdi
reliacinė
schema

Praturtinta
reliacinė
schema

Is_a sąryšių
išvedimas

Atributų
reagregavimas,
priklausomybių
identifikavimas

Atvirkštinė duomenų inžinerija

1 pav. Atvirkštinės duomenų inžinerijos etapai

Antruoju etapu atliekamas is_a sąryšių išvedimas. Is_a sąryšiai išvedami iš duomenų tipų poaibio
priklausomybių, esančių praturtintoje reliacinėje schemoje. Šiuo etapu yra sudaroma abstrakčių duomenų tipų
hierarchija, būdinga objektiškai orientuotoms duomenų schemoms. Etapo rezultatas – abstrakčių duomenų tipų
schema.
Trečiuoju etapu abstrakčių duomenų tipų schema papildoma metodais, t. y. duomenų tipai yra papildomi
dinaminėmis savybėmis, ir sukuriama objektiškai orientuota schema. Duomenų tipų dinaminėms savybėms sukurti
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naudojami reliacinių duomenų bazių programų tekstai. Šiuo etapu atliekamos reliacinių programinių modulių
transformacijos, konvertuojant jas į objektiškai orientuotų duomenų bazių operacijas, kurias sudaro duomenų
išrinkimo ir modifikavimo operacijos (objektų egzempliorių įterpimas ir pašalinimas, objektų egzempliorių atributų
reikšmių modifikavimas), objektiškai orientuotame modelyje vadinamos metodais. Kad objektiškai orientuotų
duomenų operacijos būtų atliktos tinkamai, nepažeidžiant integruotumo apribojimų, operacijų konvertavimo metu
turi būti atsižvelgiama į duomenų tipų sąryšius.
Kiekviename iš šių trijų atvirkštinės inžinerijos metodo etapų atliekamos ne tik tam tikros duomenų schemų
transformacijos, bet taip pat gali būti atliekami ir jų praturtinimai, įvertinant naujus poreikius, taikomus
transformuojamai informacijos sistemai.
Tačiau kaip ir visi kiti išnagrinėti atvirkštinės duomenų inžinerijos metodai šis metodas negali būti iki galo
automatizuotas, jo vykdymo metu turi dalyvauti ekspertas, kadangi neįmanoma pilnai automatizuotu būdu surinkti
visą reikiamą informaciją. Tam yra įvairių priežasčių: egzistuojantys duomenys gali būti nepilni ar nekorektiški,
nėra galimybės vienareikšmiškai programiškai aprašyti su duomenimis atliekamas operacijas ir kt. Taip pat
papildant naują informacijos sistemą naujais vartotojų poreikiais, jos konvertavimo metu būtinai turi dalyvauti
ekspertas.
Praktiškai realizuotu atvirkštinės duomenų inžinerijos metodu ne tik konvertuojamos reliacinių duomenų bazių
schemos į objektiškai orientuotas, bet ir galima konvertuoti dalį programinio teksto ir perkelti duomenis iš vienos
šaltinio duomenų bazės į naujai suformuotą duomenų bazę.

3. Išplėstinių reliacinių schemų sudarymas
Reliacinių duomenų bazių schemas transformuojant į objektiškai orientuotas struktūras pirmiausiai yra
atliekamas reliacinės schemos semantinis papildymas paruošiant išplėstinę reliacinę schemą. Jis susideda iš dviejų
etapų. Pirmasis reliacinės schemos semantinio papildymo etapas susideda iš:
•

Visų galimų atominių, vienareikšmių atributų agregatų surinkimo iš visų galimų šaltinių (duomenų bazių
reliacinių schemų ir taikomųjų programų, vartotojo uždavinių scenarijų [8], vartotojo dokumentų) tam, kad
būtų galima juos panaudoti srities semantikos atkūrimui funkcinių priklausomybių aibės formoje; čia turi
būti identifikuojami atributų ir atributų agregatų vardų homonimai

•

Visų galimų atominių, vienareikšmių atributų agregatų surinkimo iš visų galimų šaltinių tam, kad būtų
galima juos panaudoti srities semantikos atkūrimui poaibio priklausomybių aibės formoje; čia turi būti
identifikuojami atributų vardų homonimai

•

Paslėptų objektų aibių atradimo ir trūkstamų esybių įvedimo į išplėstinę reliacinę schemą.

• Šiame etape nei viena iš surinktų schemų negali turėti PJ priklausomybių [10].
Antrasis pradinės schemos semantinio papildymo etapas susideda iš:
•

Sudėtinių funkcinių priklausomybių formavimo, minimizuojant ir redukuojant duotos funkcinių
priklausomybių aibės duomenų objektinę dengtį; čia turi būti identifikuojami schemų ir atributų vardų
sinonimai.

•

Paslėptų objektų aibių atradimo ir trūkstamų esybių įvedimo į išplėstinę reliacinę schemą.

4. Is_a sąryšių išvedimas
Sekančiu etapu iš poaibio priklausomybių tarp sudėtinių atributų reikšmių išvedami is_a sąryšiai tarp
koncepcinės schemos esybių.
Bendrasis poaibio priklausomybės atvejis yra pateiktas 2 pav. Išorinė poaibio priklausomybė O[R] ⊆ Q[G]
koncepcinėje schemoje specifikuojama tada, kai kiekviena klasės O sudėtinio atributo R reikšmė <o1, o2, ..., on> yra
klasės Q sudėtinio atributo G reikšmė, t.y. iš

<o1, o2, ..., on> ∈ O[R]
seka

<o1, o2, ..., on> ∈ Q[G]
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O

R

Q

G

O1

Q1

O2

Q2

On

Qn

2 pav. Bendrasis poaibio priklausomybės atvejis

Egzistuoja šešios pagrindinės is_a sąryšių išvedimo taisyklės. Pateiktose taisyklėse tipų struktūrai specifikuoti
panaudota trijų pozicijų sintaksė:
X - klasė,
X.Y - klasės X sudėtinis atributas Y,
X.^Y - klasės X sudėtinis identifikatorius ^Y,
X.Y.Z

- sudėtinio atributo (vidinio sąryšio) X.Y komponentinis atributas Z.

Jei sudėtinis atributas identifikuoja klasės egzempliorius, tai toks sudėtinis atributas yra vadinamas sudėtiniu
identifikatoriumi.
Taisyklė 1. Jei klasės O sudėtinio identifikatoriaus (SI) ^R reikšmių aibė yra klasės Q vidinio sąryšio G
reikšmių aibės poaibis (3 pav., a), tai klasė O yra išoriniame is_a sąryšyje su klasės Q vidiniu sąryšiu G (3 pav., b):

O[^ R] ⊆ Q[G]
O ⇒ Q.G
O

Q

O

G

Q

G

^R

a)

b)
3 pav. Isa sąryšių identifikavimo 1 taisyklė

Jei vidinis sąryšis susideda tik iš vieno atributo, tai toks sąryšis yra vadinamas elementariu ir vietoje jo galima
naudoti tiesiog jo atributą.
Taisyklė 2. Jei klasės O elementaraus identifikatoriaus (UI) ^R reikšmių aibė yra klasės Q elementaraus atributo G reikšmių aibės poaibis (4 pav., a), tai sakoma, kad klasė O yra išoriniame is_a sąryšyje su atributu Q..P (4
pav., b). Tai dalinis pirmos taisyklės atvejis.

O ⊆ Q[G]
O ⇒ Q.. P
O
^R

Q

O

G

Q
P

P

a)

b)
4 pav. Isa sąryšių identifikavimo 2 taisyklė

Taisyklė 3. Jei klasės O vidinio sąryšio R reikšmių aibė yra klasės Q sudėtinio identifikatoriaus ^G reikšmių
aibės poaibis (5 pav., a), tai klasės O vidinis sąryšis R yra išoriniame is_a sąryšyje su klase Q (5 pav., b):
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O

R

Q

O

R

Q

^G

a)

b)
5 pav. Is_a sąryšių identifikavimo 3 taisyklė

Taisyklė 4. Jei klasės O elementaraus atributo R reikšmių aibė yra klasės Q elementaraus atributo ^G reikšmių
aibės poaibis (6 pav., a), tai klasės O atributas P yra išoriniame is_a sąryšyje su klase Q (6 pav., b). Tai dalinis
trečios taisyklės atvejis.

O[R] ⊆ Q
O..P ⇒ Q
O

R

Q
P

O

Q
P

^G

a)

b)
6 pav. Is_a sąryšių identifikavimo 4 taisyklė

Taisyklė 5. Jei klasės O sudėtinio identifikatoriaus ^R reikšmių aibė yra klasės Q sudėtinio identifikatoriaus ^G
reikšmių aibės poaibis (7 pav., a), tai klasė O yra išoriniame is_a sąryšyje su klase Q (7 pav., a):

O[^ R] ⊆ Q[^ G]
O⇒Q

O
^R

O

Q

Q

^G

a)

b)
7 pav. Is_a sąryšių identifikavimo 5 taisyklė

Jei klasės Q konstruktas trečioje atributo pozicijoje turi aritmetinį palyginimo operatorių Θ (=, ≠, <, >, ≤, ≥), tai
jis yra žymimas Q..P Θ V, kur V - atributo reikšmė. Šiuo konstruktu deklaruojamas klasifikacijos sąryšis: klasėje Q
išskiriamas objektų poaibis, kurio egzempliorių atributas P įgyja reikšmes, užduotas aritmetinio palyginimo
operatoriumi Θ reikšmės V atžvilgiu, pavyzdžiui, jeigu P = V, tai kiekvieno poaibio egzemplioriaus atributo P
reikšmė yra lygi V.
Taisyklė 6. Jei klasės O reikšmių aibė yra klasės Q reikšmių aibės, apribotos operatoriumi Θ, reikšmių aibės
poaibis (8 pav., a), tai kiekvienas o, o ∈ O, bus poaibio Q..P Θ V egzempliorius, o tuo pačiu ir klasės Q
egzempliorius (8 pav., b):

O ⊆ Q..P Θ V
O⇒Q
Grafinis šios konstrukcijos vaizdas pateiktas 8 pav., c.

III – 39

L.Salelionis

Q
O

ΘV

P

Q..P Θ V

Q

O

O

a)

b)

c)

8 pav. Is_a sąryšių identifikavimo 6 taisyklė

5. Metodų aprašymas ir konvertavimas
Šioje straipsnio dalyje bus apžvelgiamos tokios objektiškai orientuotų duomenų tipų dinaminės savybės kaip
insert (objektų egzempliorių įterpimo), delete (objektų egzempliorių pašalinimo) ir update (objektų egzempliorių
atributų reikšmių modifikavimo) operacijos, kurios bendrai yra vadinamos duomenų modifikavimo operacijomis, ir
duomenų atrinkimo operacijos select.
Apibrėžimai
1. Klasė C yra apibrėžiama kaip
C = <{CSUP}, {A:CA}, {M:{P:CP}}>;
čia:
{CSUP} – klasės C viršklasių aibė;
{A:CA} – klasės C atributų apibrėžimų aibė, kur A yra atributo vardas, o CA – atributo reikšmių srities tipas. Klasės C
objekto o atributo A reikšmė žymima o.C.A;
{M:{P:CP}} – klasės C metodų apibrėžimų aibė, kur M yra klasės C metodo vardas, {P:CP} – metodo M parametrų
aibė, kur P yra parametro vardas, o CP – parametro reikšmių srities tipas.
2. Schema S apibrėžiama kaip klasių Ci aibė:
S = {C1, C2, …, Cn},
čia Ci (1 ≤ i ≤ n) yra klasės vardas.
Atributai gali būti klasifikuojami į paprastus ir nuorodas bei į elementarius ir daugiareikšmius.
Atributas A vadinamas paprastu, jei jo reikšmė yra o.Ci (1 ≤ i ≤ n) arba {o.Ci (1 ≤ i ≤ n)}.
Atributas A vadinamas nuoroda, jei jo reikšmė yra nuoroda arba nuorodų aibė į o.Ci (1 ≤ i ≤ n) (nuoroda
žymima oREF.Ci (1 ≤ i ≤ n)):
AREF : oi.Ck.Am -> oj.Cl, 1 ≤ i ≤ n1, 1 ≤ j ≤ n2, 1 ≤ k ≤ n3, 1 ≤ l ≤ n3, 1 ≤ m ≤ n4.
Atributas A vadinamas elementariu, jei jo reikšmė yra o.Ci (1 ≤ i ≤ n) arba nuoroda į o.Ci (1 ≤ i ≤ n).
Atributas A vadinamas daugiareikšmiu, jei jo reikšmė yra {o.Ci} (1 ≤ i ≤ n) arba oREF.Ci (1 ≤ i ≤ n).
3. Pirminiu raktu APK vadinama tokia klasės Ck atributų aibė {A}, kur

{oi .Ck . Al } : ¬∃{oi .Ck . Al } = {o j .Ck . Al } , i ≠ j, 1 ≤ j ≤ n1, 1 ≤ l ≤ n2.
Insert
Sukuriamas objektas oi.Ck, jei
a) {oi .C k . APKl } : ¬∃{oi .C k . APKl } = {o j .C k . APKl } , i ≠ j, 1 ≤ j ≤ n1, 1 ≤ l ≤ n2;
b) ∀{oi .C k . Am }∃{o j Cl } , 1 ≤ l ≤ n, 1 ≤ i ≤ n1, 1 ≤ j ≤ n2, 1 ≤ l ≤ n3, 1 ≤ m ≤ n4, kur {oi.Ck.Am} yra nuorodų
aibė, kurių reikšmės negali būti Ø.
Delete
Naikinant objektą oi.Ck, reikia atsižvelgti į integruotumo apribojimus, t. y. ar jam nesant gali egzistuoti kiti
objektai. Jei jam nesant negali egzistuoti kiti objektai, reikia arba pašalinti tuos kitus su naikinamu objektu susietus
objektus, arba uždrausti objekto oi pašalinimą. Tam reikia nustatyti, kurių schemos S klasių Cl objektai oj.Cl gali
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turėti nuorodas į klasės Ck objektus om.Ck. Jei egzistuoja tokios klasės, reikia nustatyti tų klasių objektus, kurie turi
nuorodas į šalinamą objektą. Jei tokie objektai egzistuoja ir egzistuoja reikalavimas, kad negalima šalinti objekto,
nei negali be jo egzistuoti kiti objektai, tai objekto oi.Ck pašalinimo operacija uždraudžiama. Jei yra reikalavimas,
kad būtų šalinami susieti objektai, kurie negali egzistuoti be objekto oi.Ck egzistavimo, tai tie surasti objektai taip pat
turi būti pašalinti. Tačiau ir šiuo atveju reikia nustatyti, ar nėra kitų objektų, kurie negali egzistuoti be šalinamų
objektų. Taip tikrinimas vykdomas tol, kol daugiau nerandama susietų objektų. Jei nors viename tikrinimo lygyje
nustatoma, kad susieti objektai draudžia kurio nors objekto pašalinimą, objekto oi.Ck pašalinimo operacija
nutraukiama. Priešingu atveju pašalinami visi surasti objektai. Atliekant objektų šalinimą, reikia panaikinti visų kitų
objektų nuorodas į šalinamus objektus.
Update
Update operacijų išskiriami keturi atvejai:
1) Modifikuojamas atributas oi.Ck.A nėra pirminis raktas ar jo dalis ir yra paprastas atributas. Tokiu atveju
atliekamas atributo modifikavimas.
2) Modifikuojamas atributas oi.Ck.A yra pirminis raktas ar jo dalis ir yra paprastas atributas. Atributą
modifikuoti galima tik tada, jei

{oi .C k . APKl } : ¬∃{oi .C k . APKl } = {o j .C k . APKl } , i ≠ j, 1 ≤ j ≤ n1, 1 ≤ l ≤ n2.
3) Modifikuojamas atributas oi.Ck.A nėra pirminis raktas ar jo dalis ir yra nuoroda. Atributą modifikuoti galima
tik tada, jei nepažeidžiami integruotumo apribojimai {oj.Cl}, kur i≠j ir {oj.Cl.Am}= oi.Ck.
4) Modifikuojamas atributas oi.Ck.A yra pirminis raktas ar jo dalis ir yra nuoroda. Atributą modifikuoti galima
tik tada, jei
a) {oi .C k . APKl } : ¬∃{oi .C k . APKl } = {o j .C k . APKl } , i ≠ j, 1 ≤ j ≤ n1, 1 ≤ l ≤ n2;
b) modifikuojamo atributo oi.Ck.A nauja reikšmė nepažeidžia integruotumo apribojimų klasių aibės {oj.Cl}
egzemplioriams, kur {oj.Cl.Am}= oi.Ck., 1 ≤ j ≤ n1, 1 ≤ l ≤ n2, 1 ≤ m ≤ n3.
Kaip matome iš operacijų delete ir update, modifikavimo operacijų metu atliekamas operacijų paskleidimas per
objektus, susietus su modifikuojamu objektu.
Šios aprašytos objektų modifikavimo operacijos atvirkštinės duomenų inžinerijos proceso metu prijungiamos
prie objektiškai orientuoto modelio. Jie yra sukuriami visoms schemos S klasėms Ci. Integruotumo apribojimų
sąlygos nustatomos pasinaudojant abstrakčių duomenų tipų schema.
Select
Atvirkštinės duomenų inžinerijos Metodų prijungimo etapu abstraktūs duomenų tipai taip pat yra papildomi
duomenų atrinkimo metodais. Jie sukuriami kiekvienos klasės pirminiams ir išoriniams raktams, taip pat tokiems
atributams, kuriems buvo sukurtos duomenų atrinkimo komandos reliacinės duomenų bazės sistemos programose.

6. Išvados
1.

2.
3.
4.

5.

Aprašytas atvirkštinės duomenų inžinerijos metodas, kuriuo reliacines duomenų bazes galima konvertuoti į
objektiškai orientuotas duomenų bazes trimis etapais: 1) atributų reagregavimu, priklausomybių
identifikavimu, 2) is_a sąryšių išvedimu, 3) metodų prijungimu.
Sukuriant išplėstines reliacines schemas atliekamas schemų semantinis ištaisymas ir papildymas,
leidžiantys tiksliau reliacines schemas konvertuoti į objektiškai orientuotas.
Pateiktos is_a sąryšių išvedimo iš poaibio priklausomybių taisyklės.
Parodyta, kaip atvirkštinėje duomenų inžinerijoje automatiniu būdu galima gauti tipines duomenų įterpimo,
modifikavimo, pašalinimo ir atrinkimo operacijas. Tipinės duomenų įterpimo, modifikavimo ir šalinimo
operacijos bendru atveju taikomos ne tik objektui, kuriam jos yra skirtos, bet ir kitiems su juo susijusiems
objektams, t. y. yra atliekamas operacijų paskleidimas.
Pateiktus duomenų modifikavimo ir atrinkimo operacijų aprašymus galima panaudoti iš dalies
automatizuotam duomenų bazių konvertavimui. Egzistuojančių duomenų bazių sistemų konvertavimas
tampa efektyvesnis, kadangi galima pritaikyti formalias operacijų sukūrimo taisykles.
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Conversion of Relational Databases into Object-Oriented Databases
This paper represents problem of reverse data engineering. It is analyzed the transformation of source relational
databases schemas into target object-oriented structures and conversion of dynamic properties of data types of
relational databases into dynamic properties of data types of object-oriented databases. The methods that allow these
transformations are given.
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Straipsnyje analizuojamas federacinių duomenų bazių sudarymo procesas integruojant nehomogeninių duomenų
bazių schemas į bendrą federatyvinę schemą. Pateiktas hibridinių komponentų integralumo kriterijus. Parodyta, kad,
esant komponentinių schemų integralumo sąlygų išpildymui, galima realizuoti duomenų mainus tarp atskirų
nehomogeninių lokalių duomenų bazių.

1. Įvadas
Esant skirtingoms duomenų bazėms toje pačioje organizacijoje, paskirstytųjų heterogeninių duomenų bazių
panaudojimas tampa esminiu klausimu. Tačiau čia iškyla nemažai problemų, kadangi daugelis bendrai naudojamų
duomenų bazių atsirado nepriklausomai viena nuo kitos. Buvo kurta daug duomenų integravimo metodų, tačiau jie
nedavė lauktos naudos Techninės tokių nesėkmių priežastys – struktūrinis ir semantinis heterogeniškumas, integravimo uždavinio sudėtingumas, be to, dažnai neįvertinama duomenų integravimo kaina ir nauda [1]. Duomenų
bazių federacijos sąvoka išreiškia tą faktą, kad galima vieninga sąsaja su heterogeninėmis duomenų bazėmis, išlaikant jų autonomiškumą. Ši sąsaja grindžiama bendru duomenų modeliu [2] bei vaizdinių sudarymu [3]. Tokiu
bendru modeliu galima panaudoti OP modelį [4], kadangi juo galima specifikuoti duomenų priklausomybes,
būdingas objektinėmis ir reliacinėmis schemomis. OP modelis užtikrina prieigos vartus prie nehomogeninių lokalinių duomenų bazių, nes juo galima specifikuoti bendrą tokių bazių schemų vaizdinį, federaciniame lygyje
apjungiant lokalių duomenų bazių schemas ir sudarant bendrą hibridinės duomenų bazės schemą.
2 skyriuje nagrinėjami bendri schemų integravimo klausimai, 3 skyriuje pateikiamas hibridinių komponentų
integravimo kriterijus, aprašomas hibridinių duomenų bazių sudarymas ir abipusės schemų transformacijos, leidžiančios atlikti duomenų mainus tarp atskirų nehomogeninių lokalių duomenų bazių.

2. Schemų integravimas
Heterogeninių duomenų bazių schemų integravimo klausimai nagrinėjami [5], kur pažymėti trys galimi metodai
– statinio integravimo, multi-duomenų bazių ir dinaminio išplėtimo [6, 7].
Statinio integravimo metodui būdinga tai, kad taikant tam tikrą integravimo metodologiją sudaroma viena
federatyvinė schema F. „Statiškai integruota“ reiškia, kad schema F sugeneruojama iš kelių lokalinių schemų. Nors
ir sukurti automatinio integravimo generatoriai, tačiau struktūrinių konfliktų sprendimo problema [8] bendru atveju
lieka neišspręsta. Kad išvengti semantinių konfliktų tarp skirtingų schemų specifikacijų, jos turi turėti bendresnį
vieningą duomenų modelį, kurio pagrindu sudaromos konceptualios schemos federacijos vartotojams. Federatyvinė
schema F valdo globalų žodyną, kuriame saugoma papildoma informacija apie lokalinių duomenų fragmentus ir jų
išdėstymą. Todėl F schemos vartotojui duomenų fragmentai ir jų išdėstymas paprastai yra visiškai aiškus.
Multi-duomenų bazių sistemoje lokalūs komponentai aprašomi atskirai, ir globali federacijos schema
neegzistuoja. Konfliktus turi spręsti vartotojas taikymo lygmenyje, o tai reiškia, kad duomenų išrinkimo kalba turi
turėti įvairius mechanizmus duomenų prieigoms realizuoti. Pavyzdžiui, į SQL panašiose notacijose sujungimas,
apimantis dvi skirtingų sistemų schemas R ir S, gali atrodyti taip: „select * from R@DB1, S@DB2 where A.x=B.x“.
Čia sąsaja tarp skirtingų sistemų realizuojama per bendrą duomenų prieigos kalbą.
Dinaminio praplėtimo metodas yra anksčiau minėtų metodų derinys. Čia sudaroma dalinai integruota schema,
kurioje skirtingiems vartotojams apibrėžiamos sistemos komponentų virtualios schemos (vaizdiniai), kad vartotojui
būtų aiškus duomenų paskirstymas. Semantiniams konfliktams spręsti sudaromi mechanizmai, kurie gali integruoti
visų sistemos komponentų schemas. Globalinė schema yra fragmentuota. Fragmento ribose viena lokalinė schema
praplečiama kitos sistemos schemos elementais. Pavyzdžiui, vienoje duomenų bazėje saugoma informacija apie
knygas, o kitoje - apie asmenis. Žinodami, kad asmens atributas p# turi tokią pačią semantiką kaip ir knygos
atributas autorius#, galime apibrėžti schemą klasei knygos, kuri turės papildomą funkciją parašyta. Ši funkcija
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grąžins knygos autorių. Dinaminio praplėtimo metodas jungia statinio integravimo ir multi-duomenų bazių metodų
privalumus - vartotojui aiškus duomenų bazių paskirstymas ir išvengiama didelės federatyvinės schemos problemų.
Statinio integravimo atveju (dinaminio praplėtimo atveju pavieniams fragmentams) reikalingi mechanizmai, kurie iš lokalinių duomenų bazių schemų išvestų globalinę schemą. Šią schemą vadinsime hibridinės duomenų
bazės globaline schema. Tokiai schemai būdinga tai, kad lokalinės schemos:
•

gali būti pagrįstos skirtingais duomenų modeliais;

•

gali būti įgyvendintos naudojant skirtingas duomenų bazių valdymo sistemas;

•

gali turėti asocijuotas ir/arba bendras schemų egzempliorių, tai yra, jos aprašo paskirstytose duomenų
bazėse saugomus bendrus, dalinai persidengiančius duomenis.

3. Hibridinės duomenų bazės

Nauji
poreikiai

DB loginė/
koncepcinė
schema

DB atvirkštinė
inžinerija

DB analizė

Naujos DB
koncepcinė
OP schema

Naujos DB
loginis/fizinis
projektavimas

Naujos
hibridinės
DB schema

Naujų objektinių
duomenų struktūrų
generavimas

Naujos
objektinės
struktūros

Palikuoninių
komponentų
išgavimas

Palikuoninių
duomenų
apvalkalai

Duomenų
integravimas

Palikuoninė
RDB

Nauja
hibridinė DB

1 pav. Hibridinių duomenų bazių sudarymo proceso schema

Hibridinės duomenų bazės atsirado pasirodžius pramoninėms objektiškai orientuotoms duomenų bazių valdymo
sistemoms (OODBVS) ir besivystant objektinėms informacinių sistemų projektavimo bei programavimo
technologijoms. Jos turi tiek reliacinius, tiek objektinius komponentus. Palikuoninės reliacinės duomenų bazės yra
didelės apimties ir vertingos savo informaciniu kiekiu, o naujai sukuriamos objektinės duomenų bazės yra greitesnės
ir turi nesudėtingas sąsajas su išorinėmis vartotojų uždavinių programavimo kalbomis. Sudarant hibridines duomenų
bazes, naudojami komponentų apvalkalai [9]. Apvalkalai atvaizduoja lokalines duomenų struktūras ir duomenų
manipuliavimo operacijas į vartotojų uždavinių programavimo kalbas. 1 paveiksle parodyti būdingi hibridinių
duomenų bazių sudarymo procesai. Po rekonstrukcijos pertvarkytoje informacinėje sistemoje paliekami eksploatuoti
senųjų reliacinių duomenų bazių (RDB) duomenys ir, įvertinus naujus informacijos poreikius, sudaromos
papildomos naujos objektinės duomenų struktūros. Tiek objektinių, tiek reliacinių schemų egzempliorių aibės
integravimo metu turi būti traktuojamos kaip asocijuoti, neprieštaringi, tą pačią semantinę interpretaciją turintys
hibridinės schemos egzempliorių aibės poaibiai. Jungiami duomenų bazių komponentai gali būti suprojektuoti
skirtingais metodais ir užtikrinti skirtingus modifikavimo anomalijų laipsnius, tačiau būtinai turi tenkinti pagrindinį
duomenų bazių projektavimo kriterijų – informacijos išsaugojimo kriterijų, kuris reikalauja, kad dalykinės srities
būsena būtų atstatoma iš duomenų bazėje saugojamų duomenų. Šį kriterijų tikslinga panaudoti, įvertinant hibridinių
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duomenų bazių komponentų struktūrą ir siekiant, kad hibridinės duomenų bazės komponentai adekvačiai atspindėtų
dalykinės srities sudėtinių objektų būsenas. Pagrindinis duomenų bazių projektavimo kriterijus nusako sąlygas,
kurias reikia užtikrinti, sudarant atvaizduojančias funkcijas tarp hibridinių komponentų. Duomenų suderinamumo
problemai spręsti tikslinga panaudoti jungimo priklausomybes, kurios apibendrina daugiareikšmes priklausomybes.
Išnagrinėjus įvairius šaltinius, matoma, kad palikuoninėms reliacinėms duomenų bazėms keliami skirtingi
reikalavimai. Pavyzdžiui, šaltinyje [9]daroma prielaida, kad pradinė schema yra užduota bent antroje normalinėje
formoje (2NF). Publikacijoje [10] daroma prielaida, kad palikuoninė reliacinė schema yra užduota kartu su
daugiareikšmėmis priklausomybėmis, o iš tokios RDB galima sudaryti geros struktūros objektų klases, kurios
garantuoja objektiškai orientuotų duomenų bazių (OODB) anomalijų ir nepertekliškumo laipsnį, atitinkantį 4NF.
RDB anomalijoms. Įvairiuose kituose šaltiniuose, pvz., [11] sprendžiami 3NF RDB schemų atvaizdavimo klausimai.
Šioje monografijoje pateiktame sintezės metode taikant struktūrinių padengimų sampratą galima užtikrinti schemų
3NF. Tačiau žemiausią objektiškai orientuotų duomenų bazių anomalijų lygį galima pasiekti, jei pradinė schema bus
aukščiausioje jungimo/projekcijos (JP) normalinėje formoje. Praktikoje naudojami duomenų bazių projektavimo
euristiniai būdai paprastai garantuoja jungimo/projekcijos normalinę formą, formaliai tai galima atlikti panaudojant
jungimo jungimo/projekcijos priklausomybes.
Federacijos OP
schema
Integravimo
procesorius
Federacijos globalinis lygis
CORBA procesorius

eksporto
OP schema

eksporto
OP schema

XML procesorius

Eksporto lygis

Komponentinis
lygis

CRUD
procesorius

Lokalinė
ODMG schema

eksporto
OP schema

Filtro
procesorius

Filtro
procesorius

Komponentinė
OP schema

eksporto
OP schema

Transporto lygis

Komponentinė
OP schema
CRUD
procesorius

Lokalinis lygis

Lokalinė
Rel schema
Lokalinis DB serveris

Lokalinis DB serveris

.

2 pav. Federacinės informacinės sistemos duomenų bazių integravimo architektūrinė schema

Hibridinių duomenų bazių integravimui tikslinga naudoti jungimo priklausomybes, nes jų pagrindu galima
užtikrinti minimalų anomalijų lygį. Konkretaus duomenų santykio atveju JP priklausomybę galima patikrinti,
naudojant natūraliosios jungties ir projekcijos operacijas. Jungimo priklausomybę galima išvesti iš daugiareikšmės
priklausomybės. Kadangi kiekviena funkcinė priklausomybė yra daugiareikšmė, tai užsiduotą funkcinių ir
daugiareikšmių priklausomybių aibę galima transformuoti į jungimo priklausomybių aibę. Todėl apribojimus,
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užduotus mišria funkcinių, daugiareikšmių ir jungimo priklausomybių aibe, galima išreikšti homogenine jungimo
priklausomybių aibe.
Jungimo (join) operacijos paprastai naudojamos reliacinėse duomenų bazėse, tačiau jos gali būti taikomos ir
objektinėms duomenų bazėms, kai reikia realizuoti asociatyvinius atributinius ryšius tarp skirtingo tipo pastoviųjų
objektų, paimtų iš tam tikro objektinės schemos fragmento (poschemės) ir sukurti sujungtus virtualius objektus, arba
atvirkščiai, select operacija sudėtinio virtualaus objekto atributus reikia sugrupuoti ir sukurti kelis pastoviuosius
objektus.
Iš duomenų bazių – objektinių ar reliacinių – join operacija sukurti virtualūs failai turi atspindėti sudėtines realaus pasaulio esybes. Ir čia negali būti join operacija sukurtų „neteisingų“ (perteklinių) duomenų objektų, neturinčių
realių atitikmenų dalykinėje srityje. Jeigu dalykinė sritis „iškraipoma“, tai reiškia, kad jungtiniam objektų tipui
projektavimo metu buvo neteisingai sudarytas komponentinių objektų fragmentas.
2 paveiksle pateikta penkių lygių federacijos duomenų bazių integravimo architektūrinė schema, analogiška
[12] schemai. Lokalinių duomenų bazių schemos – objektinės ir reliacinės - pertransliuojamos į bendrojo formato
OP schemas, kurios vadinamos komponentinėmis schemomis. Integruojamiems komponentams sudaromos
vaizdinių schemos, kurios apima tam tikrus komponentinių schemų fragmentus, numatoma duomenų filtracija.
Vaizdinių schemos eksportuojamos į federacijos serverį. Čia jos integruojamos į globalinę federatyvinę schemą. Gali
būti kelios federatyvinės schemos.
Hibridinės duomenų bazės greito kūrimo metodą galima apibrėžti tokiais žingsniais:
•

Verslo transakcijų, apibrėžiančių naujus funkcinius reikalavimus, identifikavimas ir aprašymas tipinėmis
pragmatiškai motyvuotomis komunikacinėmis kilpomis;

•

Komunikacinės kilpos konceptų (duomenų objektų ir jų atributų vardų) išskyrimas ir normalizuotos duomenų poschemės sudarymas;

•

Poschemės (naujo hibridinės duomenų bazės komponento), atitinkančios naujus informacinius poreikius,
integravimas į globalią duomenų schemą:
o

nominalo ryšių (sinonimų, homonimų ir hypernimų) tarp komponentinės poschemės ir globalios
schemos elementų identifikavimas;

o

struktūrinių (dalies/visumos arba poaibio) priklausomybių išskyrimas;

o

objektų tipų konfliktų ir priklausomybių nesuderinamumo analizė ir likvidavimas [13];

o

poschemės ir globalios schemos duomenų objektų semantinio persidengimo (objektų klasterių)
identifikavimas ir globalinės schemos papildymas naujais duomenų objektais;

•

Klasterio vaizdinio schemos sudarymas;

•

Naujos verslo transakcijos pavaizdavimas hibridinės duomenų bazės transakcijomis.

Duomenų perdavimui tarp skirtingų nehomogeninių duomenų bazių naudojamas CRUD (angl. CreationRetrieval-Updating-Deletion) procesorius (2 pav.). Jis veikia naudodamas apvalkalų servisą, kuriam reikalinga
atvaizdų formavimo kalba ir operacijų transliatorius. Atvaizdų formavimo kalba atvaizduoja lokalinių schemų
elementus bendrojo modelio schemos (komponentinės schemos) elementais. Paprastai komponentinėmis schemomis
siūloma naudoti standartizuotas objektines (ODMG standarto) schemas [14]. Tokiu atveju atvaizdų formavimo kalba
reliacines schemas turi atvaizduoti ODMG schemomis. Reliacinių schemų atvaizdavimo ODMG struktūromis
taisyklės privalo būti abipusiai simetrinės, t. y., atvaizduojančios funkcijos abiem kryptimis yra bijekcinės. Tai
reiškia, kad galimas ir atvirkščias atvaizdavimas – lokalinės objektinės duomenų struktūros gali būti
transformuojamos į reliacines, ir komponentų fragmentų suderinamumui užtikrinti galima naudoti reliacines
vaizdinių schemas.
Apibrėžimas. Transformacija yra semantiką išsauganti arba abipusė, jei schemos S ir i aprašo tą pačią realaus
pasaulio dalį. Tiksliau, jei Σ1=<T1,t1> yra abipusė transformacija, tai turi egzistuoti tokia transformacija
Σ2=<T2,t2>, kad bet kokiai konstrukcijai C ir jos egzemplioriui c galioja sąlyga:
[T2(T1(C))=C] ∧ [t2(t1(c))=c]
Egzistuoja aukštesnės eilės abipusė transformacija. S1 ir S2 yra vadinamos simetriškai abipusėmis
transformacijomis, jei bet kokiai konstrukcijai C ir jos egzemplioriui c galioja sąlyga
[T2(T1(C))=C] ∧ [t2(t1(c))=c]
ir bet kokiai konstrukcijai C’ ir jos egzemplioriui c’ galioja sąlyga
[T1(T2(C’))=C’] ∧ [t1(t2(c’))=c’].
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Pažymėkime (3 pav.):
dalykinės srities leistinų būsenų aibę SAT(C),
funkcijos mQ(s) fiksuotų taškų aibę FIX(Q) [9],
funkcijos mR(s) fiksuotų taškų aibę FIX(R).
Tada komponentinių schemų Q ir R integralumo sąlyga bus:
SAT(C) ⊆ FIX(R); SAT(C) ⊆ FIX(Q).
Kitais žodžiais tariant schemos Q ir R bus integruotos, jeigu jos atskirai paimtos būsenų „neiškraipo“. Iš šitos
integralumo sąlygos seka kita svarbi vaizduojančių funkcijų egzistavimo savybė. Paimkime objektinės bazės
komponentinį egzemliorių od, kuris atvaizduoja leistiną esybės būseną v. Dviejų operacijų joinQ(od) = v ir
projectionR(v) = rd seka sąlygoja kompozicinę bijektyviąją funkciją τ1(od) = rd, kuri kiekvieną objektinės bazės
komponentinės schemos fragmento egzempliorių od atvaizduoja reliacinės duomenų bazės komponentinės schemos
fragmento egzemplioriumi rd, o dviejų operacijų joinR(rd) = v ir projectionQ(v) = od seka sąlygoja kompozicinę
bijektyviąją funkciją vaizduojančią funkciją τ2(rd) = od.
Tokiu būdu

τ2(τ1(od)) = od.
Analogiškai galima parodyti, kad leistinos būsenos reliacinio egzemplioriaus rd atveju

τ1(τ2(rd)) = rd.
Iš čia seka, kad jeigu komponentinės schemos išpildo integralumo sąlygas, tai tada galima sudaryti abipusiai
simetrines transformacijas. Tai įgalina realizuoti duomenų mainus ir duomenų paskirstymą tarp struktūriškai
skirtingų duomenų bazių, jas replikuoti.
r1

Schemos Q
ODB
egzemplioriai

od1

π Q(s1)
joinQ(od1)

joinR(rd1)
SAT(C)
s2

joinQ(od2)

πQ(s3)
od3

π R(s1)
s1

π Q(s2)
od2

π R(r1)

rd1

π R(s2)
rd2

joinR(rd2)

π R(s3)

FIX(Q)
s3

joinR(rd3)

joinQ(od3)

rd3

π R(s4)

s3
FIX(R)

Schemos R
RDB
egzemplioriai

joinR(rd3)

rd3
.

3 pav. Komponentinės schemų Q ir R integralumo kriterijus

4. Išvados
1.
2.

Suformuluotas federacinės duomenų bazės integralumo kriterijus.
Pateiktas hibridinių duomenų bazių sudarymo metodas.
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3.

Parodyta, kad jeigu komponentinės schemos išpildo integralumo sąlygas, tai tada galima sudaryti abipusiai
simetrines transformacijas, kas leidžia atlikti duomenų mainus tarp struktūriškai skirtingų duomenų bazių.
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Database Schemas Integration in Implementation of Federative Databases
This paper represents process of implementation of the federative databases using integration of nonhomogenous database schemas into integrated federative schema. It is given the criterion of hybrid component
integrity. It is shown that data exchange between separate non-homogenous local databases can be done when
fulfillment of component schemas integrity conditions exist.
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