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Santrauka. Darbe pirmiausiai apibrėžiamos duomenų struktūros ir pateikiama keleta duomenų funkcinių savybių. 
Nagrinėjamas sandėlio uždavinio sprendimas, taikant minėtąsias savybes. Straipsnį sudaro 5 dalys: duomenų struktūros, 
reliacinės aibės, duomenų išrinkimas, reliacinių aibių transformacijos, sandėlio uždavinys. 
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Įvadas  

Keičiantis probleminiai sričiai dažnai tenka keisti 
pirminių duomenų struktūras ir turinį bei sprendžiamų 
uždavinių algoritmą, todėl tenka taikomuosius uždavinius 
programuoti iš naujo. Todėl atsiranda poreikis projektuoti 
adaptyvią, t.y. sugebančią prisitaikyti programinę įranga.  

Adaptacija - tai automatinis tam tikros informacinės 
sistemos prisitaikymas, tada, kai sprendžiant konkretų 
uždavinį keičiasi duomenų struktūros ir turinys, bei tų 
duomenų apdorojimo algoritmai. Tai yra efektyvu, nes 
nereikia programuoti naujo uždavinio. 

Duomenų modeliavimas vyksta reliacinio duomenų 
modelio plotmėje. 

Bendrausiu teoriniu požiūriu funkcine duomenų 
savybe laikytinas algoritmas, kuris nurodo, kaip 
apdorojami duomenys sprendžiant reikiamą uždavinį, 
kurie yra toje pačioje reliacinėje aibėje. Nagrinėjamos 
funkcinės duomenų savybės: aritmetines funkcijų 
savybės, duomenų transformacijas aibėse ir t.t. Iš 
funkcinių savybių sudaromos funkcinės aibės. Kiekviena 
funkcinė duomenų savybė realizuojama diskrečių 
programinių modulių. [1] 

Funkcinėse aibėse funkcinės savybės išrikiavus tam 
tikra tvarka ir jos vykdant, gali būti realizuoti tam tikri 
programiniai modeliai, reiškiantys šių funkcinių aibių 
savybes ir tokiu būdu sprendžiamas uždavinys [2]. Jeigu 
pasikeičia duomenų savybės - keičiasi funkcinių savybių 
aibė ir jų programų modelio saugojimo tvarka ir 
uždavinys gali būti sprendžiamas toliau. Jeigu atsitinka 
taip, kad tam tikram uždaviniui spręsti pritrūksta 
funkcinių savybių, to pasekoje ir programinių modulių, 
tai adaptyvioji sistema elgiasi nestandartiškai: kuriama 
nauja funkcinė savybė (pagal tas pačias taisykles), kuri 
aprėpia uždavinius taip, kad uždavinys, kurio iki šios 

funkcinės savybės sukūrimo, išspręsti buvo neiįmanoma. 
Be to, nauja funkcinė savybė kartu su senosiomis 
praturtina visą  funkcinių savybių šeimą naujomis 
galimybėmis, kurių ankstesniu laiko momentu dar 
nereikėjo. Tokiu būdu adaptyvioji sistema greitai 
"tvirtėja" funkciniu požiūriu: plečiasi jos funkcinės 
galimybės ir laikui bėgant naujų funkcinių savybių 
atsiradimas tampa labai retu reiškiniu.  

Duomenų struktūros 

Pagrindinės duomenų struktūros yra dviejų tipų: 
reliacinės aibės r ir v. Šiose aibėse elementai išdėstyti tam 
tikra tvarka vienas kito atžvilgiu ir tarp duomenų 
egzistuoja tam tikri santykiai arba sąryšiai, todėl aibė 
vadinama reliacine. [1] 

Apibrėžkime pagrindines duomenų struktūrų 
kategorijas. Visu pirma reikia pabrėžti, kad reliacinė aibė 
praktiškai reiškia duomenų lentelę. Tai labai paprasta ir 
įprasta visiems duomenų konstrukcija ir net sunku 
įsivaizduoti tokius duomenys, kurių negalėtume aprašyti 
lentele [3]. Kita vertus, kadangi matematikoje galime 
lentelę traktuoti kaip aibę, mes turime seniai ir plačiai 
išplėsta matematikos šaka - aibių teorija. Dažnai 
elementų išdėstymo tvarka aibėje lemia jų semantika. 
Aibė r vadinsime aibe  reliaciniame medyje. Ją sudaro 
atributai ir atributų reikšmės. [2] 

 
Jeigu atributų kiekis pasikeis - gausime kitą aibę. 

Visi atributai vadinami aibės schema R(Aj).Skaičius m 
vadinamas aibės galia arba eile. r-tipo aibė tos pačios 
schemos bet kaip užpildoma duomenims gali turėti 
skirtingą eilę. 
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Vieno atributo reikšmės kartu su pačiu atributu 
vadinami šio atributo domenu. Visos aibės atributų 
reikšmės sudaro aibės domeną. [4] 

Tenka ir kortežą nuo kortežo atrinkti duomenų 
apdorojimo metu. Tos atributo reikšmės, kurios viename 
domene yra skirtingos, galime laikyti kortežo (eilutės) 
raktu ir jo pagalba skirti vieną kortežą nuo kitų [8]. Jeigu 
skirtingi kortežai turi vieno atributo vienodų reikšmių, tai 
tada naudojami du atributai. Aibės v vadiname 
funkcinėmis, nes jos turi sudėtingą atributą ir formatą: 

 
Kiekvieno atributo reikšmę apibrėžia du 

poatribučiai: Bi/Aj.  Iškyla esminis klausimas: kodėl 
negalime apsieiti su tokia pat aibe r, turinčia vieną 
kortežą?B1A1.....B1A2.....B1An,_BB2A1_B2B A2.....B2An,...Bm

A1   BmA2.......BBmAn - naujas dėsnis, reikalingas todėl, kad 
atribute atsiskleidžia duomenų savybės, kurios lemia 
duomenų apdorojimo algoritmus. Taigi, sujungti aibės v 
atributus ir padaryti vieną kortežą paprasta. Atvirkščias 
reiškinys, kai atributai yra daugiareikšmiai, praktiškai 
neįmanomas. Todėl nukenčia atributu apdorojimo 
aiškumas. 

Reliacinės aibės 

Adaptyviosios duomenų apdorojimo technologijos 
pagrindinė duomenų struktūra yra duomenų reliacinė aibė 
r: 

 
Aibės r elementai Aj (čia 1< j < n) vadinami šios 

aibės atributais. Aibių elementai Cij vadinami atributų 
reikšmės. Visi šie elementai yra tarp savęs susiję, nes yra 
tų pačių atributų reikšmėmis [4].  Taigi reliacine aibe r 
vadinama duomenų aibė, kuri išreiškia atitiktį tarp 
atributų, pateiktų viename ir tame pačiame domene. 

 

Reliacinė aibė realiai vartotojui gali būti pateikiama 
kaip duomenų lentelė. Tegu turime sandėlio detalių 
duomenų lentelę: 

 

Duomenų lentelės atributai išdėstyti tam tikra 
tvarka, vadinami jos schema: detalės pavadinimas, 
matavimo vienatai, kiekis, kaina (lt). Apdorojant RA į 
duomenis galima kreiptis įvairiai: 

• į atskirą kortežą; 
• į domeno atributo reikšmes; 
• į atskirą reikšmę, naudojant jos koordinates 

aibės lentelėje i/j. [3] 

Duomenų išrinkimas 

Taikomojo pobudžio uždaviniams spręsti reikia, kad 
duomenys apdorojimui jiems būtų pateikti tam tikra 
tvarka arba eile. Tam tikslui apibrežiama RA 
identifikatorių aibė, sudaryta tuo pačiu būdu kaip 
duomenų apie objektą RA. [2] 

Duomenų strukturų identifikavimas iš duomenų 
visumos, išreiktos RA, suteikia galimyę surinkti 
duomenis konkrečiam uždaviniui projektuoti ir spręsti 
pateikti reikiama eile bei reikiamą jų kiekį [1] . Tai 
leidžia kontroliuoti duomenų išsamumą, sutrumpinti 
uždavinio sprendimo trukmę ir sąnaudas, nes bet kokiam 
taikomajam uždaviniui, kurio pirminiai duomenys ir 
duomenys po apdorojimo yra RA, tinka tas pats modelis, 
t. y. analogiškas algoritmas [7]. 

Identifikavimas atliekamas sukuriant kiekvienos iš 
aibių identifikatorių, kuris sudarytas iš trijų dalių aibėms 
r ir v, o aibėms Fr  ir Fv  pakanka vienos identifikatoriaus 
komponentės. Jeigu aibėms r ir v identifikuoti nepakanka 
trijų komponenčių, tai sukuriamas papildomas 
identifikatorius. 

Jeigu aibe r (arba v) yra išreiškiami 
normatyviniai, žinyniniai duomenys, dažniausiai 
pakanka  tik a identifikatoriaus.   Jeigu tie duomenys 
naudojami lokaliai, reikia naudoti ir b kodą. 
Didžiąją daugumą dokumentų pakanka identifikuoti 
kodu sudarytų iš trijų dalių. 
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Tačiau kartais pasitaiko atveju˛, kai visi šie 
identifikatoriai yra vienodi,  tada prie kodo a b  d 
pridedami identifikatoriai: a b d (i|j).  Čia i|j - tai 
eilutė/stulpelis – skirtingų duomenų adresas. 

Duomenys, kurių schema ir jos atributai turi realias 
atributų reikšmes, gali būti identifikuojami: 

• a – tik schemos identifikatoriaus atributo 
reikšme; 

• a, b – a ir subjekto identifikatoriaus atributo 
reikšme; 

• a, d – a ir laiko veiksnio kodo atributo reikšme; 
• a, b, d – a, subjekto ir laiko veiksnio 

identifikatorių atributų reikšmėmis. 
Reliacinės aibės schemos kodas a turi buti visada. 

Jeigu duomenų lentelei identifikuoti pakanka tik kodo a, 
tai reškia, kad tos lenteles duomenys Cij nepriklauso 
konkrečiam subjektui ir nepriklauso nuo laiko veiksnio. 
Tai ši reliacinė aibė yra sudaryta iš įvairių konstantų ir 
(arba) normatyvinių duomenų, nes normatyviniai 
duomenys yra santykiškai pastovus. Subjekto atributas B 
reiškia duomenų priklausomybę realiam subjektui, kurio 
duomenys pateikiami duomenu lenteleje.  

Laiko veiksnys atributas D nurodo duomenų kilmes, 
galiojimo ar panašaus laiko momentą (datą) arba tarpą 
(nuo – iki). Taigi, a yra ne atributas, o atributo reikšmė, t. 
y. pačios konkrečios reloaconės aibės schemos 
pavadinimas. Analogiški principai taikomi b ir d. [5] 

Duomenų lentelėje kortežai gali būti išdėstyti įvairia 
tvarka: pagal kurio nors atributo  skaitinių  reikšmių  
didėjimą  arba  mažėjimą,  pagal  tekstinių  atributų 
reikšmių pirmųjų raidžių abėcėlę ir t. t. Suprantama, kad 
nuo kortežų išdėstymo skirtingumo duomenys nesikeičia, 
jei bus sudaryta galimybė vieną eilutę atskirti nuo kitos. 
Tam tikslui paprastai vienas iš atributų nurodomas kaip 
rakto atributas, o jo  reikšmės  tampa  eilučių  raktais,  t. 
y.  identifikatoriais.  Jei  vienos  atributo reikšmės  
nepakanka,  nes yra pasikartojančių  rakto  atributo  
reikšmių,  tai rakto atributais nurodomi du ar daugiau 
atributai. [4] 

Naudojant   identifikatorius,    iš   pirminių    
duomenų   reliacinės aibės   visumos atrenkamos norimos 
reliacinės aibės ir pateikiamos norima tvarka. Reliacinės 
aibės pateikimas priklauso nuo identifikatorių išrinkimo 
sekos, o tai reguliuoja projektuotojas, atsižvelgdamas  į 
sprendžiamojo  uždavinio algoritmą, kuris nurodo, kokia 
tvarka duomenys turi būti pateikti apdoroti. 

Reliacinių aibių transformacijos 

Duomenų transformacijos  operacija įgalina iš 

vienos ar daugelio įvairių schemų aibių perkelti 
atributų reikšmes į vieną aibę. [7] Transformacijos 
skirstomos pagal įvairius kriterijus:  

 

1 pav. Transformacijų rūšys 

 

2 pav. Atskiros transformacijų rūšys 

Reliacinės aibės, iš kurios transformuojami  
duomenys,  vadinama  duomenų šaltiniu, o į kurią   
transformuojami   –  duomenis   priimančia   reliacine 
aibe.  Jeigu   priimančios   reliacinės aibės  duomenų  
koordinates  joje  pažymėsime  i ir  j, o duomenų  šaltinio  
koordinates k ir l, tai duomenys  bus transformuojami  iš 
koordinačių  < k / l >  į coordinates < i /j >. RA 
koordinatės, iš kurių imami duomenys, ir RA 
koordinatės, į kuriuos įvedami   duomenys,   turi   būti   
vienodai   nutolę   nuo   savosios   reliacinės aibės   
pradžios. Koordinatės < i /j > ir < k / l > naudojamos dėl 
to, kad gali prireikti naudoti tam tikras reliacines aibes  su 
iš anksto nustatyta kortežų raktų eile ir jų kiekiu. [4] 

Atliekant transformaciją gali būti realizuojami 
aritmetiniai bei loginiai veiksmai, todėl duomenis 
priimanti RA gali būti sudaryta visiškai arba dalinai iš 
visai naujų atributų reikšmių Cij, kurių duomenų šaltinyje 
nebuvo. Todėl transformacijos metu galime keisti 
duomenų aibių struktūrą ir turinį. [6] 

Sandėlio uždavinys 

Sandėlio uždavinį sudaro komplekas uždavinių:  
• Sandėlio formavimo uždavinys 
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• Prekių išėmimo iš sandėlio uždavinys 
• Prekių kiekio kontrolės uždavinys 
• Kainos uždavinys 
• Išėmimo greitai gendančioms prekėms 

uždavinys 
Detaliau panagrinėkime prekių kiekio kontrolės 

uždavinį. 
Tarkime, sandėlio einamasis būvis pateiktas RA, 

kurios struktūra yra: 

 

Čia Aj   (čia  1< j  < n)  yra  vadinami  atributais;  
elementai  c ij    –  atributų reikšmėmis. 

 Spręsdami   sandėlio   uždavinį,   visų   pirma   
naudodami pagrindinę  reliacinę aibę,  kuri  vaizduoja  
sandėlyje  einamuoju  metu  esančius prekių kiekius. 

 

čia: <k/l> koordinatės,  iš kurių imami duomenys;  
<i/j>  koordinatės, į kurias  įkeliami  duomenys. 

Taikant algoritminę skaičiavimo  priklausomybę  
sudedami kiekvienos medžiagos atskirai užfiksuoti visi 
kiekiai, siekiant apskaičiuoti bendrą kiekvienos 
medžiagos kiekį per visą stebėjimo periodą. Sudėties 
veiksmams taikomos skaičiavimo algoritminės 
priklausomybės bendroji formulė yra: 

 

RA  kopijai  priskiriame  identifikatorius,   kurie  iš  
duomenų  visumos  leis atrinkti būtent  šią reliacinę aibę. 
Šie identifikatoriai  bus tokie patys,  kaip ir pagrindinės 
RA, tik turės ženklinimą,  kuris identifikuos  kopiją.  
Taigi  bus priskiriamas  RA kaip savarankiško  duomenų  
darinio  kodas a  . Subjekto  kodas  b     identifikuos sub-
jektą,   kurio   duomenims   skirta   reliacinė aibė. 

Tarkime,  kad  sprendžiamam  uždaviniui  mums 
reikia duomenų apie vieno sandėlio prekių kiekius 
vienerių metų t.y. 12 mėnesių. Duomenys iš visų kopijų 
būtų išrenkami pateikus tokią identifikatorių seką: 

 

Naudodami atrinktus duomenis ir taikydami besąly-
ginę transformaciją,  juos transformuojame  iš kortežų į 

kortežus  naujos  reliacinės aibės kurios duomenis  nau-
dosime tolesniems skaičiavimams: 

 

Taikant algoritminę skaičiavimo  priklausomybę  
sudedami kiekvienos medžiagos atskirai užfiksuoti visi 
kiekiai, siekiant apskaičiuoti bendrą kiekvienos 
medžiagos kiekį per visus metus. Sudėties veiksmams 
taikomos skaičiavimo algoritminės priklausomybės ben-
droji formulė yra: 

 

  Tolesniam uždavinio sprendimui naudojama nu-
osava atributų reikšmių algoritminė priklausomybė  p a, 
kuri suskaičiuotų kiek turime  kopijų.  Taip  rasime  dydį,  
iš kurio  dalinsime  apskaičiuojamų  medžiagų kiekių 
vidurkius, kadangi, kaip jau buvo minėta, viena kopija 
identifikuoja vieną laiko momentą. Šiuose skaičiavimu-
ose taikytinos nuosavos atributų reikšmių algoritminės 
priklausomybės formulė yra: 

 

Count d/  reiškia, kad suskaičiuoti visi d/ identifika-
toriai ir  gautas rezultatas bus išsaugotas RA atributo 
reikšmės koordinatėse Ak. 

Turėdami prieš tai apskaičiuotus bendrus kiekvienos 
medžiago kiekius ir daliklį, paskaičiuojame kiekvienos 
medžiagos kiekio vidurkį: 

 

Taip sužinome koks kiekvienos prekės vidutinis 
kiekis saugomas per metus. Šį kiekį laikykime normaty-
viniu kiekiu.  

Prekių kiekio kontrolė atliekama sulyginus  pa-
grindinėje   reliacinėje aibėje ,  t. y.  šiuo  metu  atspind-
inčioje   einamąjį  sandėlio būklę, pateiktų atsargų 
raktinių atributų reikšmes su normatyvinės duomenų RA 
pateiktų atsargų identifikatoriais, t. y. raktinių atributų 
reikšmėmis. Joms sutapus, t. y. suradus tą pačią 
medžiagą, atliekama duomenų kontrolė naudojant sąly-
ginę transformaciją be transformacijos, kur atliekamas tik 
duomenų lyginimas: 

 

Remiantis ankstesniais skaičiavimais, galime kon-
troliuoti priekių kiekius sandėlyje. Žinoti kada prekių  yra 
per daug, o kada reikia sandėlį  papildyti naujomis . 
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Išvados 

1. Taikomiesiams uždaviniams spręsti taikomos tos 
pačios algoritminės priklausomybės, tik skirtingi 
jų kiekiai ir tvarka. 

2. Uždavinių sprendimuose keičiasi tik bendrasis 
konkretaus uždavinio duomenų apdorojimo 
algoritmas, kuris ir daro įtaką uždavinio 
išsprendimui. 

3. Adaptyvumo principai sudaro galimybes spręsti 
skirtingus taikomojo pobūdžio uždavinius tomis 
pačiomis algoritminėmis priklausomybėmis ir 
jas realizuojančiais programiniais moduliais, ir 
realizuoti pagrindinį adaptyvumo principą – 
skirtingiems taikomiesiems uždaviniams spręsti 
naudoti tų pačių algoritminių priklausomybių ir 
jas realizuojančių programinių modulių aibių 
skirtingus poaibius. 

Literatūra 

[1] Адоменас,  П.-Г. 1992. Адаптивные  модели и 
программы.  Bильнюс: Мокслас:p.12-60 
[2]  P.G.Adomėnas. 2001. Data Functional Feature Sets 
and their Adaptability. Proc. V East–European Confer-
ence on Advances in Databases and Information Systems, 
Vilnius: p. 131-140. 
[3]  B.Thalheim. 1991. Dependencies in relational 
database. Teubner: p. 82-89 
[4] Adaptyvūs duomenų modeliai projektvime [žiūrėta 
2011 01 10] 
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-
0001:E.02~2008~D_20080627_143724 
43004/DS.005.0.01.ETD 
[5] Riordan,  R.  M. 2005. Designing  Effective Data-
base Systems. Addison Wesley Professional 
[6] Adaptive  Software  [žiūrėta 2011 03 22] prieiga per 
internetą: http://norvig.com/adapaper-pcai.html 
[7] A.Binemann-Zdanowicz. Current Issues in Databases 
and Information Systems. Proc. East-European Confer-
ence on Advances in Databases and Information Systems, 
Prague, 2000, p. 307-314. 
[8] Adomėnas P. G. 1994.  Formali krovinių 
transportavimo informacinių technologijų teorija Vilnius 
Technika: p.38- 59 
[9]  Palsberg, J.; Patt-Shamir, B.; Lieberherr, K. J. A 
new approach to compiling adaptive programs. Journal  
of Science of Computer Programming,  1997, Vol. 29, 
No.3. 

ADAPTIVE TECHNOLOGY’S APPLICATION FOR 
SOLVING  OF STOREHOUSE’S TASK

J. Bruzgulytė  

Abstract 

In the article first define the data structure and presents some 
functional characteristics of the data. 
The present task of storehouse decision, using the above-
mentioned characteristics. The article consists of five parts: data 
structures, relational sets, data mining, relational sets 
transformation,_storehouse_task. 
 

Keywords: adaptability, data structures, relational sets, sets of 
transformation.

 

 5


