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1. Ievads 

Dokuments „Tehniskā specifikācija” ir daļa no ERAF līdzfinansētā projekta „Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, ko kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības 

partneriem īsteno SIA „IT kompetences centrs” pētījuma Nr. 1.16. „Datu avotu analīzes un 

sasaistes rīks” dokumentācijas. 

Dokumentā ir aprakstīts: 

1. Pētījums un zinātniskās literatūras analīze par datu struktūrām un datu apstrādes algoritmiem 

īsākā ceļa meklēšanai grafā; 

2. Veiktie mērījumi identificētajām datu struktūrām un datu apstrādes algoritmiem īsākā ceļa 

meklēšanai grafā. 

1.1. Saistība ar citiem dokumentiem 

Šis dokuments ir lietojams kopā ar šādiem dokumentiem:  

1. Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana; 

2. Nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas algoritmu izpēte; 

3. Sistēmas arhitektūra. 

1.2. Nolūks 

1. Identificēt datu struktūras un datu apstrādes algoritmus, kas ļaus uzkrāt un apstrādāt lielus 

datu apjomus daudzu dimensiju struktūrās un slāņos no noteiktām datu bāzēm, veicot datu 

atlasi  pēc vairākiem kritērijiem. Tā kā datu apjoms pieaug par vairāku reižu skaitu katrā 

iterācijā tiks izveidota datu apstrādes metodoloģija, kas ļauj minimizēt veikto operāciju skaitu 

un veikt subjektu saišu meklēšanu reālajā laikā; 

2. Iegūt jaunas zināšanas par datu struktūrām un datu apstrādes algoritmiem; 

3. Apkopot informāciju, kura kalpos par pamatu Sistēmas prototipa prasību specifikācijai (kurā 

tiks ietverts Sistēmas pakalpojuma apjoms, prasības datu ievadei, apstrādei, kā arī aprakstīti 

ierobežojumi) un Sistēmas prototipa arhitektūras izstrādei.  

1.3. Pētījuma metodoloģija 

Pētījuma metodoloģijas izraudzītas, ņemot vērā Lursoft rīcībā šobrīd esošo informāciju – klientu 

informācija, lietotāju veikto pieprasījumu informācija, kas izriet no pieprasījumu protokoliem, 

kontaktus (piemēram, piesaistīti eksperti, ar kuriem bijusi sadarbība nevalstisko organizāciju, valsts 
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pārvaldes iestāžu organizētās darba grupās; kā arī personas, kas atzīstamas kā viedokļu līderi, 

vērtējot un komentējot noteiktus procesus sabiedrībā – tautsaimniecības attīstības tendences 

utml.).  

Analizētas tādas pētījuma metodoloģijas, kuras, izmantojot un pielietojot, ir iespēja identificēt 

datu struktūras un datu apstrādes algoritmus, kas ļauj uzkrāt un apstrādāt lielus datu apjomus. 

Būtisks aspekts, kas jāņem vērā, izvērtējot pētījuma metodoloģijas - ka datu apjomu apstrāde 

veicama daudzu dimensiju struktūrās un slāņos no noteiktām datu bāzēm, veicot datu atlasi  pēc 

dažādiem kritērijiem.  

Izraudzītās pētījuma metodoloģijas un to apraksts sniegts nākošajās apakšnodaļās. 

1.3.1. Grafu teorija 

Grafu teorijas aprakstīšanai par pamatu tiks ņemta zinātniskā literatūra. 

1.3.2. Modelēšanas vide 

Modelēšanas vides izveidei tiks izmantota zinātniskās literatūras analīze, klientu aptaujas, 

statistiskie pētījumi (lietotāju pieprasījumu statistika, tās analīze) un  ekspertu aptaujas.  

1.3.3. Grafu datu bāzes 

Grafu datu bāzu identificēšanas procesā ir jāveic zinātniskās literatūras analīze ar mērķi identificēt 

grafu datu bāzes, kuras varēs pielietot porblēmsfēras kontekstā, kā arī jāveic kvantitatīvie mērījumi 

risinājuma atbilstības novērtējumam.  

1.3.4. Datu struktūras 

Datu struktūru identificēšanas procesā ir jāveic zinātniskās literatūras analīze un jāidentificē 

formāts kādā grafa dati tiks glabāti.  

1.3.5. Grafa reprezentēšanas metodes 

Grafa reprezentēšanas metožu identificēšanas procesā ir jāveic zinātniskās literatūras analīze. 

1.3.6. Grafu vizualizācijas rīki 

Grafu vizualizācijas rīku identificēšanas procesā ir jāveic zinātniskās literatūras analīze ar mērķi 

identificēt grafu vizualizēšanas rīkus, kurus varēs pielietot prototipa izstrādē.  
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1.3.7. Grafu vizualizācijas bibliotēkas 

Grafu vizualizācijas bibliotēku identificēšanas procesā ir jāveic zinātniskās literatūras analīze ar 

mērķi identificēt grafu vizualizēšanas bibliotēkas, kuras varēs pielietot prototipa izstrādē.  

1.3.8. Ceļu meklēšanas algoritmi 

Datu apstrādes algoritmu identificēšanas procesā ir jāveic zinātniskās literatūras analīze ar mērķi 

noteikt/identificēt algoritmus, kurus varēs pielietot broblēmsfēras kontekstā. 

1.3.9. Ceļu meklēšanas algoritmu realizācija 

Ceļu meklēšanas algoritmu realizācijas procesā ir jāveic eksperimentālā izstrāde un jāveic 

kvantitatīvie mērījumi.  

1.4. Dokumenta pārskats 

Dokumentu veido trīspadsmit nodalījumi:  

1. Pirmajā nodalījumā – Ievads - iekļauta informācija par dokumenta vispārējo struktūru, nolūku, 

pētījuma metodoloģiju, dokumenta pārskatu un izmantotajiem saīsinājumiem dokumentā; 

2. Otrajā nodalījumā – Grafu teorija – sniegts vispārīgs apraksts par grafu teoriju; 

3. Trešajā nodalījumā – Modelēšanas vide – sniegts problēmsfēras apraksts, kurš tiek izmantots 

par pamatu pētījumam, ka arī mērījumu veikšanai un prototipa izstrādei; 

4. Ceturtajā nodalījumā – Grafu datu bāzes – aprakstīts process kā tiek aizpildītas datu struktūras;  

5. Piektajā nodalījumā – Informācijas avoti – sniegts informācijas avotu apraksts, kuru dati tiks 

izmantoti grafa būvēšanai un apstrādei; 

6. Sestajā nodalījumā - Datu struktūras – sniegts datu struktūru apraksts; 

7. Septītajā nodalījumā – Grafu reprezentēšanas metodes – aprakstītas datu struktūras un to 

kombinācijas, kas var tikt izmantotas grafa datu glabāšanai un ceļa meklēšanas algoritmu 

realizācijai; 

8. Astotajā nodalījumā – Grafu vizualizēšanas rīki – aprakstīti un salīdzināti grafu vizualizēšanas 

rīki;  

9. Devītajā nodalījumā – Grafu vizualizēšanas bibliotēkas – aprakstītas un salīdzinātas grafu 

vizualizēšanas bibliotēkas; 

10. Desmitajā nodalījumā – Ceļu meklēšanas algoritmi – aprakstīti ceļu meklēšanas algoritmi; 

11. Vienpadsmitajā nodalījumā – Ceļu meklēšanas algoritmu realizācija – aprakstītas ceļu 

meklēšanas algoritmu realizācijas un to mērījumi; 
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12. Divpadsmitajā nodalījumā - Secinājumi – aprakstīti pētījuma gaitā gūtie secinājumi; 

13. Trīspadsmitajā nodalījumā – Izmantotā literatūra - uzskaitīta izmantotā literatūra pētījumam. 

1.5. Dokumentā lietotie saīsinājumi/termini un to definīcijas/skaidrojumi 

  Tabula 1.

Saīsinājums/termins Skaidrojums/definīcija 

Subjekts LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētie subjekti un par tiem uzkrātā 

informācija 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Objekts Fiziska persona, juridiska persona 

Lursoft SIA „Lursoft IT” 

Sistēma Datu avotu analīzes un sasaistes rīks 

IS Informācijas sistēma 

DB Datu bāze 

Dati Informācija 

Pētījums Nozares pētniecības projekts „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”  

LR Latvijas Republika 

MK Ministru kabinets 

UR Uzņēmumu reģistrs 

NIS Nolēmumu informācijas sistēma 

LATLEX LR normatīvie akti (likumi, MK noteikumi u.c.), to vēsturiskās un aktuālās 

redakcijas 

POM Projekta objekta modelis 

CSV Komatatdalīto vērtību datne (angl. - Comma delimited file) 

SVG Mērojama vektora grafika (angl. – Scalable vector graphics) 

PDF Pārnesams dokumentu formāts (angl. - Portable Document Format) 

Datne  Datu kopa, tekstuāls vai grafisks dokuments, ko glabāšanas, pārsūtīšanas 

vai apstrādes procesā uzskata un identificē kā vienotu veselumu un kas 

parasti sastāv no vienādas struktūras ierakstiem 

ID Identifikators 

JavaScript Tīmekļa risinājumu izstrādes valoda 

HTML Hiperteksta iezīmēšanas valoda 

XML Paplašināmās iezīmēšanas valoda (angl. - Extensible Markup Language) 

SSD Cietvielu disks (angl. - Solid-state drive) 

DFS Meklēšana dziļumā (angl. – Depth first search) 

DAG Orientēts neciklisks grafs (angl. – Directed Acyclie graph) 

Web Tīmeklis  

API Lietojumprogrammas interfeiss (angl. - Application programming interface) 

PC Personālais dators (angl. - Personal computer) 

Canvas Elements uz kā tiek zīmēta grafika 
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Saīsinājums/termins Skaidrojums/definīcija 

DOM Dokumenta objekta modelis 

JSON JavaScript objektu notācija  (angl. - JavaScript Object Notation) 

WebGL Tīmekļa grafiskā bibliotēka 

jQuery JavaScript bibliotēka 

Cypher Vaicājumu valoda 

Python Interpretējama, augsta līmeņa, objektorientētā skriptu programmēšanas 

valoda 

PHP Atklātā pirmkoda skriptu valoda 

C++ Vidēja līmeņa objektorientēta programmēšanas valoda 

PostgreSQL Objektu relāciju datu bāzes pārvaldības sistēma 

Galvenais cikls Cikls, kura laikā tiek apskatīta viena vecāk-virsotne, tiek nosvērti visi tās 

bērni un pievienoti apskatāmo virsotņu kaudzei 

Vecāk-virsotne (angl. 

– parent node) 

Virsotne, kuras saistītās virsotnes tiek apskatītas vienā galvenā cikla 

iterācijā 

Kaudze (angl. - heap) Datu struktūras paveids 

Steks (angl. - stack) Datu struktūras paveids 

Vārdnīca - (angl. - 

Dictionary) 
Datu struktūras paveids 

Saraksts (angl. - list) Datu struktūras paveids 

Kursors (angl. - 

Cursor) 
Datu tips 

ER diagramma Datu bāzu modelēšanas metode, kura tiek izmantota lai izveidotu datu 

bāzes shēmu vai datu modeli, un izprastu veidojamās datu bāzes uzbūvi un 

pamatprincipus 

Desktop Darbvirsma 

Rest-API Datu apmaiņas veids, kas ir balstīts uz http protokolu 

Http Hiperteksta pārraides protokols 

OpenSource Atvērtā koda programmatūra 

WebGL Tīmekļa grafiskā bibliotēka (angl. – Web Graphics Library) 

CSS Valodas HTML papildu iespēja, kas ļauj globālā tīmekļa pakalpojumu 

izstrādātājiem un tīkla lietotājiem veidot īpašus lappušu izklājumus, piem., 

noteikt, kā izvietot galvenes vai kā noformēt saites 

DLS Meklēšana, kas ir ierobežota dziļumā (angl. – depth limited search) 

SQL Strukturēta vaicājumu valoda 

Dokumentā var tikt izmantoti arī citi saīsinājumi atbilstoši LR normatīvajos aktos vispār 

pieņemtajiem saīsinājumiem. 
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2. Grafu teorija 

Pasaulē dažādas lietas ir tieši vai netieši saistītas, taču ne vienmēr to ir iespējams viegli noteikt. Lai 

vieglāk būtu atrast dažādas saistības, tiek izmantota grafu teorija, kas strukturētā veidā atspoguļo 

dažādu objektu/subjektu saistības [1]. 

2.1. Kas ir grafs 

Grafs ir sakārtots kopu pāris � = (�,�) kur � ir netukša virsotņu kopa un � - divu argumentu 

funkcija (�; �) kopā � (loku kopa). 

Katram lokam (no kopas �) ir piekārtotas viena vai divas virsotnes (no kopas �, kuras sauc par šī 

loka galapunktiem) [2], [3]. 

Piemēram, virsotņu kopu var veidot subjektu un objektu kopa: uzņēmumi, uzņēmumu 

amatpersonas, dalībnieki, prokūristi, adreses utml., taču loki ir saistības starp šīs kopas 

elementiem. 

2.2. Grafa sastāvdaļas 

Grafs sastāv no virsotnēm un veidotajiem lokiem starp tiem, kas apraksta saistību. Gan virsotnēm, 

gan lokiem var būt definētas arī dažādas īpašības, kas raksturo konkrēto virsotni vai loku [4]. 

 

1. Attēls  Grafa sastāvdaļas 

2.2.1. Virsotne 

Virsotne ir fundamentāla grafa pamatvienība, bez kuras grafs nevar pastāvēt [5]. Virsotņu kopu 

apzīmē ar �(�) un to skaits ir �(�) modulis, jeb |�(�)| [3].  
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2.2.2. Loks 

Loku kopu apzīmē ar �(�) un to skaits ir �(�) modulis, jeb |�(�)| [3]. Ar loku palīdzību veido 

saistības starp divām virsotnēm grafā. Starp divām vienām un tām pašām virsotnēm var pastāvēt 

vairāki loki, kā arī no vienas virsotnes var iziet bezgalīgi daudz loku [4].  

2.2.3. Īpašības 

Īpašības var būt uzdotas gan virsotnēm, gan lokiem, kas tās saista. Īpašības apraksta konkrētā 

objekta specifikāciju [6], piemēram, virsotnēm īpašības varētu būt dibināts: 2013.10.08 vai 

Personas kods: 80001980403 un loku īpašības varētu būt, piemēram, Svars: 5. 

2.3. Ceļš un tā iedalījums 

Par ceļu sauc netriviālu (|�(�)| > 1) grafu � = (�,�), kur � = [��,��,… ,��] un � =

[����,����,… ,����,��], kur visi �� ir dažādi. Tātad virsotnes �� un ��  savieno ceļš �. Ceļa garums 

ir vienādas ar loku skaitu |�|[3]. 

Citiem vārdiem – ceļš ir loku kopa, pa kuru var nokļūt no vienas virsotnes uz otru un tā garums ir 

loku skaits šajā kopā.  

Ceļu iedalījumu veidi ir bezgalīgi daudz, taču parasti tos meklē:  

1. Pēc īsākā garuma – īsākais ceļš starp virsotnēm ir loku kopa, kur loku summārais skaits kopā ir 

vismazākais; 

2. Vieglākā/smagākā pēc loku kopējā svara – ceļš, kur lokiem pielikto svaru summa ir 

vismazākā/vislielākā; 

3. Unikālo ceļu skaits starp divām virsotnēm – cik dažādos veidos ir iespējams nokļūt no vienas 

virsotnes līdz otrai [7], [8]. 

2.4. Svari 

Grafu struktūru var paplašināt, piešķirot smaguma īpašību katram grafa lokam. Definējot konkrētu 

smagumu lokam, iespējams aprakstīt dažādus saišu stiprumus, ko vēlā izmantot, lai atrastu vēlamo 

ceļu. Piemēram, ja virsotnes ir pilsētas, tad attālums starp tām var būt kā svara īpašība, vai, ja 

virsotnes ir cilvēki, tad svara īpašība var raksturot pazīšanas stiprumu [1].  
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2.5. Orientēts/neorientēts grafs 

Orientēts grafs sastāv no virsotnēm � = [��,��,��,… ,��] un lokiem � = [��,��,… ,��]. Katrs loks 

ir divu grafa virsotņu pāris. Piemēram, pieraksts �� = (��,���) nozīmē, ka piektais loks savieno 

trešo virsotni ar septiņpadsmito virsotni. Orientētos grafos katram lokam ir sākuma un beigu 

virsotne un to secība ir svarīga. Parastos jeb neorientētos grafos loku virziens nav svarīgs, t.i. 

(��,���) = (���,��) [9]. 

3. Modelēšanas vide 

Šajā nodaļā ir aprakstīta modelēšanas vide – problēmsfēras apraksts, kurš tiek izmantots par 

pamatu pētījumam, ka arī mērījumu veikšanai un prototipa izstrādei. Modelēšanas vides parametri 

tika izvēlēti, balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem, kas ir aprakstīti dokumentā „Informācijas 

avotu un datu apstrādes metožu identificēšana”. 

3.1. Informācijas avoti 

Pamatojoties uz dokumentā „Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana” 

aprakstīto modelēšanā tiks izmantoti šādi informācijas avoti:  

1. LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētie subjekti un par tiem uzkrātā informācija; 

2. Publiski pieejami tiesu nolēmumi; 

3. LR normatīvie akti (likumi, MK noteikumi u.c.), to vēsturiskās un aktuālās redakcijas; 

4. Periodisko izdevumu, portālu publikācijas, pašvaldību ziņas, kas publicētas Lursoft piederošajā 

portālā www.news.lv.  

Informācijas avoti satur informāciju, kas veido grafu ar virsotņu skaitu virs 1 000 000, loku skaitu - 

ne mazāku par 3 139 978 un loku blīvums ~3.14 loki uz vienu virsotni. Identificētām datu 

struktūrām, ka arī datu apstrādes metodoloģijām un algoritmiem ir jānodrošina pietiekama 

ātrdarbība, lai apstrādātu šos tiešsaistē.  

3.2. Informācijas avotu objekti 

Pamatojoties uz dokumentā „Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana” 

aprakstīto modelēšanā tiks izmantoti šādi identificēto informācijas avotu objekti:  

1. Juridiskas personas;  

2. Fiziskas personas.  
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3.3. Informācijas avotu objektu saites 

Identificētie Informācijas avotu objekti (juridiskas un fiziskas personas) ir saistīti savā starpā ar 

šāda veida saitēm:  

1. Amatpersonas; 

2. Dalība; 

3. Adrese. 

3.4. Informācijas avotu objektu saišu iedalījums 

Attēlā 2. Attēls ir sniegtas identificēto Informācijas avotu objektu saites un to iedalījums: 

 

2. Attēls  Informācijas avotu objektu saišu iedalījums 

3.5. Informācijas avotu objektu saišu svars 

Pētījuma prototipa izveidošanas gaitā ekspertu grupa, analizējot datu avotus un to iespējamos 

savstarpējo saišu veidus, izvērtēja vairākus faktorus: 

1. Datu avotos esošo datu subjektu un objektu veidi – uzņēmumi, uzņēmumu amatpersonas, 

dalībnieki, prokūristi, adreses utml.; 

2. Datu subjektu statusi, to ietekme, nozīme, loma – piemēram, aktuālā amatpersona, vēsturiskā 

amatpersona, vēsturisks dalībnieks, amatpersonu pārstāvības tiesību apjoms utml.  
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Ņemot vērā to, ka daļai no Pētījumā iesaistītiem ekspertiem ir ilggadēja pieredze dažādu 

informācijas resursu integrēto risinājumu kā komercpakalpojumu izveidē un  eksperti ir 

kompetenti informācijas apstrādes speciālisti, datu un finanšu analītiķi, augstāk minētie faktori tika 

saaranžēti rindā no mazāk svarīgā (ar mazāku ietekmi) uz svarīgāko (ar lielāko ietekmi). 

Šāda pieeja izvēlēta, balstoties uz ekspertu līdzšinējo pieredzi, kā arī, veicot Lursoft klientu līdzīga 

veida pakalpojumu pieprasījumu analīzi un ņemot vērā arī Lursoft klientu ieteikumus par 

optimālāku datu avotu integrētu risinājumu, lielu datu apjomu uztveramāku sakārtošanu, vairāku 

objektu savstarpēju saikņu informācijas vizuālu un uzskatāmu atspoguļošanu. 

Vienlaikus Pētījumā iesaistītie eksperti noteica, ka jau prototipa izstrādes gaitā jāparedz, ka katras 

saites kategorijas svaru ir iespējams mainīt. 

Ar saites kategoriju tiek saprasts, piemēram, saišu veids – aktuāla amatpersona – uzņēmuma 

amatpersona, kura uz izstrādātā prototipa parauga pakalpojuma ģenerēšanas brīdi vai, ja parauga 

pakalpojumā ir norādīts noteikts laika periods, tad attiecīgajā laika periodā, ir / ir bijusi reģistrēta 

kā uzņēmuma amatpersona. Sīkāks prototipa izstrādei definēto saišu kategoriju uzskaitījums un to 

noteiktās vērtības aprakstītas zemāk. 

Saišu nozīme un ietekmes vērtība tiks svērta, to nosakot ar skaitļiem, robežās no 1 līdz 30, kur 

vērtība „1”  tiek noteikta saitei, kura ir svarīgāka (ar lielāko ietekmi) un vērtība „30” kā mazāk 

svarīgā (ar vismazāko ietekmi). Tādējādi pieņemot, ka, jo mazāka ir saišu kopsummas vērtība, jo 

stiprāka un ciešāka saite pastāv starp norādītajiem datu subjektiem/ objektiem un subjektu 

savstarpējā ietekme, saikne ir lielāka. Savukārt, jo lielāka ir saišu kopsummas vērtība, jo mazāk 

ietekmīga/ mazāk nozīmīga ir saite starp norādītajiem datu subjektiem/ objektiem.  

Papildus saišu svaram un vērtību kopsummai jāņem vērā arī soļu skaits starp izraudzītajiem datu 

subjektiem/ objektiem, kas sīkāk šajā nodaļā netiek apskatīts. 

Prototipa izstrādei definēto saišu kategorijas un to vērtības: 

Aktuāla amatpersona – uzņēmuma amatpersona, kura uz izstrādātā prototipa parauga 

pakalpojuma ģenerēšanas brīdi vai, ja parauga pakalpojumā ir norādīts noteikts laika periods, tad 

attiecīgajā laika periodā, ir / ir bijusi reģistrēta kā uzņēmuma amatpersona. 

Ņemot vērā to, ka aktuālas amatpersonas ietekme ir liela (uzņēmuma izpildinstitūcijas pārstāvis ar 

tiesībām pieņemt lēmumus utt.), aktuālas amatpersonas saites svars prototipa izstrādē tiek 

noteikts „1”. 
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Aktuāls dalībnieks – uzņēmuma dalībnieks, kuram uz izstrādātā prototipa parauga pakalpojuma 

ģenerēšanas brīdi vai, ja parauga pakalpojumā ir norādīts noteikts laika periods, tad attiecīgajā 

laika periodā, ir / ir bijušas uzņēmumā reģistrētas kapitāldaļas (kapitālsabiedrībā) vai 100% pieder 

uzņēmums (piemēram, zemnieku saimniecība, individuālais komersants utml.). 

Ņemot vērā to, ka aktuāla dalībnieka ietekme ir liela (uzņēmuma lēmējinstitūcija, kurai ir tiesības 

iecelt, atsaukt uzņēmuma amatpersonas, lemt par uzņēmuma stratēģiskiem jautājumiem utml.), 

tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka ikdienas procesos uzņēmuma aktuālais dalībnieks var 

neiesaistīties, jo operatīvos lēmumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieņem uzņēmuma 

aktuālās amatpersonas, aktuāla dalībnieka saites svars prototipa izstrādē tiek noteikts „3”. 

Vēsturiskais dalībnieks – uzņēmuma vēsturiskais dalībnieks, kuram uz izstrādātā prototipa parauga 

pakalpojuma ģenerēšanas brīdi vai, ja parauga pakalpojumā ir norādīts noteikts laika periods, tad 

attiecīgajā laika periodā, ir bijušas uzņēmumā reģistrētas kapitāldaļas (kapitālsabiedrībā) vai 100% 

piederējis uzņēmums (piemēram, zemnieku saimniecība, individuālais komersants utml.). 

Vēsturiskā dalībnieka ietekmes izpausmes ir tiesības piedalīties uzņēmuma dalībnieku sapulcē, 

kurai ir bijušas tiesības iecelt, atsaukt uzņēmuma amatpersonas, lemt par uzņēmuma 

stratēģiskiem jautājumiem, kā arī tiesības saņemt likvidācijas kvotu uzņēmuma likvidācijas 

gadījumā. Līdz ar to ņemot vērā normatīvajiem aktos noteikto uzņēmuma dalībnieku tiesību 

apjomu, eksperti šos apsvērumus izvērtēja un noteica, ka aktuālā dalībnieka saites svars prototipa 

izstrādē tiek noteikts „5”. 

Vēsturiskā amatpersona – uzņēmuma vēsturiskā amatpersona, kura uz izstrādātā prototipa 

parauga pakalpojuma ģenerēšanas brīdi vai, ja parauga pakalpojumā ir norādīts noteikts laika 

periods, tad attiecīgajā laika periodā, ir bijusi reģistrēta kā uzņēmuma amatpersona. 

Jāņem vērā, ka amatpersonas ietekme uzņēmumā ir bijusi liela, tomēr, kļūstot par vēsturisko 

amatpersonu tā ievērojami samazinās. Tomēr vienlaikus saikne pilnībā neizzūd, jo amatpersona 

pārzina uzņēmuma darbības procesus, struktūrvienības, personālu u.c., līdz ar to, eksperti šos 

apsvērumus izvērtējot, noteica, ka vēsturiskās amatpersonas saites svars prototipa izstrādē tiek 

noteikts „7”. 

Juridiskā adrese - uzņēmuma juridiskā adrese vai amatpersonas/ dalībnieka dzīvesvietas adrese, 

kura uz izstrādātā prototipa parauga pakalpojuma ģenerēšanas brīdi vai, ja parauga pakalpojumā ir 
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norādīts noteikts laika periods, tad attiecīgajā laika periodā, ir bijusi reģistrēta kā uzņēmuma 

juridiskā adrese vai amatpersonas/ dalībnieka dzīvesvietas adrese. 

Jāņem vērā, ka subjektu/ objektu atrašanās vietas ietekmei  dažkārt var arī būt liela nozīme, tomēr 

tas atkarīgs no vairākiem apsvērumiem - datu subjektu veida (fiziskas/ juridiska persona), adrese 

tiek norādīta precīzi vai vispārīgi (piemēram, ielas, pilsētas līmenī), kā arī lietotāja mērķa noteikto 

subjektu saiknes ietekmes izvērtēšanā. Šī iemesla dēļ paredzēts, ka saites svara vērtības iespējams 

mainīt. Eksperti visus šos apsvērumus izvērtējot, prototipa izstrādē noteica, ka juridiskās adreses 

saites svars tiek noteikts „30”. 

Prototipa izstrādes gaitā nolemts, nenoteikt saites svarus uzņēmuma amatpersonu pārstāvības 

tiesību veidiem, pārstāvniecību, pilnsabiedrību biedru ietekmes apjomam utml. 

 

3. Attēls Informācijas objektu saišu svars 

3.6. Grafa ceļa meklēšanas metodes 

Pētījumā, izvēloties principus, kādā izstrādāt un izveidot produkta prototipu, Pētījumā iesaistīto 

ekspertu grupa, Pētījumā izvērtēja metodes ceļa meklēšanai grafos.  
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Daļai no Pētījumā iesaistītiem ekspertiem ir ilggadēja pieredze dažādu informācijas resursu 

integrēto risinājumu kā komercpakalpojumu izveidē. Pētījumā iesaistītie eksperti ir kompetenti 

informācijas apstrādes speciālisti un datu un finanšu analītiķi. Balstoties uz ekspertu līdzšinējo 

pieredzi, kā arī, veicot Lursoft klientu līdzīga veida pakalpojumu pieprasījumu analīzi un ņemot 

vērā Lursoft klientu ieteikumus par optimālāku datu avotu integrētu risinājumu, lielu datu apjomu 

uztveramāku sakārtošanu, vairāku objektu savstarpēju saikņu informācijas vizuālu un uzskatāmu 

atspoguļošanu, pieņemts lēmums pakalpojuma prototipu veidot, lietotājam piedāvājot izvēles 

iespējas ceļu meklēt pēc:  

1. Īsākais ceļš pēc garuma; 

2. Īsākais ceļš pēc saišu svara. 

Kā papildus arguments īsākā ceļa metodes izvēlei ir nosacījums, ka izstrādātajam prototipam jāspēj 

apstrādāt lielus datu apjomus, vienlaikus paredzot, ka apstrādājamo datu apjoms var palielināties. 

Jāparedz, ka izstrādāto prototipu kā pakalpojumu izveido kā tiešsaistes režīmā saņemamu 

pakalpojumu, tādēļ būtiski nodrošināt, ka objekta savstarpējo saikņu atrašanas process aizņem ne 

ilgāk par 10 sekundēm. Papildus jāparedz, ka pakalpojuma izmantošanu vienlaikus jāspēj 

nodrošināt vismaz 20 lietotājiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu veiktspēju. Šo iemeslu dēļ kā 

visoptimālākais risinājums objektu savstarpējo saišu atrašanai un atspoguļošanai pēc Pētījuma 

ekspertu domām uzskatāma īsākā ceļa metode (visu iespējamo ceļu vietā). 

3.6.1. Īsākais ceļš pēc garuma 

Tiks atspoguļots īsākais ceļš pēc garuma (loku skaita) no virsotnes „A” līdz virsotnei „B”.  

3.6.2. Īsākais ceļš pēc saišu svara 

Tiks atspoguļots īsākais ceļš pēc saišu svara summas no virsotnes „A” līdz virsotnei „B”. 

3.7. Testēšanas piemēri 

Visi realizētie ceļa meklēšanas algoritmi tiks testēti ar vieniem un tiem pašiem testa piemēriem 

(kas tika izvēlēti gadījuma kārtā), lai pārbaudītu vai realizētie algoritmi atgriež vienādus rezultātus: 

1.  020349-10862 līdz 040570-10612; 

2. 020349-10862 līdz 261078-11838; 

3. 290165-12369 līdz 40003630144; 

4. 40103263260 līdz 40103563013; 
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5. 40008002175 līdz 50103068291; 

6. 40008045263 līdz 40003820260. 

Sagaidāmais rezultāts ir atkarīgs no tā ko ir norādījis lietotājs. 

3.7.1. Sagaidāmais rezultāts, ja tiek meklēts īsākais ceļš pēc garuma 

Zemāk ir attēloti visi iespējamie ceļi 3.7. punktā dotajiem testa piemēriem: 

  Tabula 2.

Nr.p.

k. 
Ceļš 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 
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Nr.p. Ceļš 

 

3. 
 

 

4. 

 

 

 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

3.7.2. Sagaidāmais rezultāts, ja tiek meklēts īsākais ceļš pēc saišu kopējā svara 

Zemāk ir attēloti visi iespējamie ceļi 3.7. punktā dotajiem testa piemēriem: 

  Tabula 3.

Nr. 

p.k. 
Ceļš 

1. 
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2. 
 

3. 
  

 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

4. Grafu datu bāzes 

Vispasaules tīmekli var attēlot ļoti, ļoti liela grafa veidā, kur tīmekļa lapas tiek apzīmētas kā grafa 

virsotnes, bet saites – kā grafa loki. Virsotņu skaits šajā gadījumā var sniegties vairākos desmitos 

miljardu, bet loku skaits sasniegt pat triljonu. Sociālie tīkli tādi kā Facebook, Linkedin, Twiter arī var 

tikt apskatīti kā grafi, kuru virsotnēs ir lietotāji, bet mijiedarbības starp lietotājiem tiek apzīmētas 

ar grafa lokiem. Virsotņu skaits šādos grafos tuvojas miljardam, savukārt loku skaits ir robežās no 

vairākiem desmitiem miljardu līdz pat simts miljardiem. Priekšstatu par šādu grafu izmēriem sniedz 

4. Attēls. 
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4. Attēls  Grafu piemēri a ļoti lielu virsotņu un loku skaitu [10] 

Grafs sastāv no virsotnēm un lokiem, tas ir vairāk nekā tā topoloģija: reālas pasaules uzdevumos, 

virsotnes (mezglpunkti) un loki bieži ir saistīti ar daudzpusīgu informāciju. Teorētiski grafu 

aprakstīšanai var izmantot XML, relāciju datu bāzes vai pat vienkāršas teksta datnes, tomēr 

neviens no šiem veidiem nespēj nodrošināt efektīvu grafa datu izguvi. Sīkāk apskatot relāciju 

datubāzes variantu, varētu izmantot vienu tabulu, lai saglabātu virsotnes, un vēl vienu tabulu, lai 

saglabātu lokus. Ja loki reprezentē vairāk nekā vienu saistību, mums vajadzētu vairākas tabulas 

sarežģītu reālo informatīvo saišu atspoguļošanai. Tiktāl struktūra būtu vienkārša un intuitīva. 

Tomēr darbība ar grafa datiem ietver arī tā apstaigāšanu, kam, savukārt, ir nepieciešams liels 

daudzums dažādu apvienojuma (angl. - join) operāciju starp relāciju tabulām. Apvienojuma 

operācija ir viena no fundamentālām relāciju datu bāzes vaicājumu operācijām. Tā nodrošina 

informācijas izguvi no divām dažādām relācijām, taču apvienojums ir viena no visgrūtāk efektīvi 

realizējamām operācijām, jo tai nav nepieciešama iepriekš definēta saikne [11]. Grafa gadījumā tas 

nozīmē nepieciešamību bieži un arī resursietilpīgi veikt join un tas ir viens no galvenajiem 

šķēršļiem relāciju datubāzu izmantošanai grafa datu apstrādei. 

Ņemot vērā iepriekš aprakstīto liela izmēra grafiem Relāciju Datu Bāzu Vadības Sistēmas nespēj 

nodrošināt pietiekamu veiktspēju un ir nepieciešamas specializētas sistēmas tādas kā Neo4j [12], 

[13], HypergraphDB [13], FlockDB [14], Trinity [15] un citas. Šīs datu bāzu sistēmas ir labāk 

piemērotas liela apjoma, vāji strukturētu, cieši saistītu grafu datu modelēšanai, glabāšanai un 

pieprasījumu veidošanai.  
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Viens no galvenajiem iemesliem grafu datu bāzes izvēlei salīdzinot ar relāciju datu bāzi ir 

ievērojams veiktspējas uzlabojums darbā ar saistītiem datiem tādiem kā sociālie tīkli un tīmekļa 

aplikācijas (skatīt 4. Attēls). Atšķirībā no apvienojumu intensīviem vaicājumiem relāciju datu bāzēs, 

kuru darbība pasliktinās relatīvi strauji līdz ar datu kopas pieaugumu, grafu datu bāzes veiktspēja 

paliek relatīvi pastāvīga. Tas ir tāpēc, ka vaicājumi tiek lokalizēti uz grafa daļu un nevis visu datu 

kopu. Tāpēc to izpildes laiks katram vaicājumam ir proporcionāls tikai ar apstaigātajai/šķērsotajai 

grafa daļai nevis kopīgajai datu kopai. 

 

5. Attēls  Relāciju datu bāzes veiktspējas atkarībā no datu sarežģītības [16, 17] 

Grafu datu bāzes balstās uz grafu teoriju informācijas strukturēšanai un glabāšanai. Šādas datu 

bāzes ir sevišķi piemērotas tādas informācijas glabāšanai un izgūšanai kā saites starp indivīdiem 

sociālajos tīklos, saistība starp subjektiem un objektiem iepirkšanās sistēmās utml. Grafu datu bāzē 

saistības/relācijas tiek glabātas atsevišķos ierakstos, turpretim relāciju datu bāzē tās tiek definētas 

augstākā – tabulas līmenī. Tradicionāli relāciju datu bāze ir ātrāka vienkāršiem un labi 

strukturētiem datiem ([18], [19], [20], [21], [22]), jo datu struktūras šeit ir iepriekš 

zināmas/definētas. Grafu datu bāzē turpretim katrs ieraksts/katra norāde ir jāaplūko atsevišķi, lai 

noskaidrotu datu struktūru, ka var  ātrāk veikt rekursīvas operācijas. Saskaņā ar [23] iespējas veikt 

rekursīvos vaicājumus relāciju datu bāzēs ir ierobežotas, savukārt, grafu datubāzu vadības sistēmas 

tiek veidotas ar mērķi optimizēt rekursīvās operācijas, samazinot vaicājumam nepieciešamo laiku 

pat vairākas kārtas [24]. Relāciju datu bāzes bieži vien aizņem mazāk vietas, jo tajās nav jāglabā 
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visas ierakstu saistības/relācijas [25]. Grafu datu bāzēm ir izteiktas priekšrocības vāji strukturētu 

vai nestrukturētu datu gadījumā.  

2011. gadā tika veikts salīdzinošs eksperiments plaši izmantotai atvērtā koda relāciju datu bāzei ar 

Grafu datu bāzi (Neo4j). Galvenais uzdevums bija noskaidrot vai starp jebkuriem diviem cilvēkiem 

sociālajā tīklā eksistē 4 posmu/lēcienu saistības ceļš. Piemēram, attēlā (6. Attēls) apraksta 

gadījumu, kur sociālais tīkls sastāv no 1000 personām ar vidējo draugu skaitu 50 uz vienu cilvēku. Ir 

jānoskaidro vai starp Maiku un Kevinu ir iespējama saite, kas nav garāka par 3 personām. Lai 

novērstu diska ievades/izvades kavējumu visi datubāzes  ieraksti tiek ielasīta kešatmiņā. Tiek 

salīdzinātas divas sistēmas viena, kas izmanto populāro MySQL relāciju datu bāzi, otra, kas izmanto 

populāro Neo4j grafu datubāzi. Relāciju datu bāzes gadījumā ar 1000 personām šim uzdevumam 

patērētais laiks (uz vidējas jaudas portatīvā datora) bija 2 000 milisekundes, bet Grafu datu bāzes 

gadījumā tas bija tikai 2 milisekundes. Relāciju datu bāzē tika izmantota saišu atrašanai tikai 

izmantota rekursīvi „join” operācija, kas tradicionāli tiek izmantota savstarpējo saišu atrašana. 

Grafu datu bāzei šajā gadījumā ir ievērojama priekšrocība, jo te tiek apskatīti tie ieraksti, kas ir savā 

starpā saistīti (sasaistes informācija ir pieejama pašos ierakstos) un nevis visi ieraksti. Palielinot 

ierakstu skaitu līdz 1 000 000, pētnieki tā arī nesagaidīja rezultātu un pēc vairākām dienām procesu 

pārtrauca. Interesanti atzīmēt, ka grafu datu bāzes gadījumā rezultāta iegūšanai joprojām 

vajadzēja tikai tās pašas 2 milisekundes. Šis piemērs parāda, ka grafu datu bāzes ir ļoti veiksmīgi 

pielietojamas liela apjoma grafu datu apstrādes gadījumā un, turklāt, rezultāti iegūstami reālā 

laikā. 

 

6. Attēls  Personu saistības atrašana ar maksimums četriem posmiem/lēcieniem [26] 
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Par industrijas strauji augošo grafu datu bāzu popularitāti liecina arī tas, ka tādi uzņēmumi kā Cisco 

un Adobe atsevišķiem lietojumiem nesen ir aizstājuši Oracle datu bāzes ar Neo4j [17]. Microsoft, 

savukārt, ir ķēries pie savas grafu datu bāzes Trinity izstrādes. 

Pašreiz tirgū parādās arvien jauni grafu datubāzu produkti, populārākie no tiem ir redzami attēlā 7. 

Attēls. Horizontālā ass norāda uz grafu datu glabāšanas veidu, bet vertikālā norāda uz grafu 

apstrādes algoritmiem. 

 

7. Attēls  Personu saistības atrašana ar maksimums četriem posmiem/lēcieniem [21] 

Pie grafu datu bāžu trūkumiem varētu minēt lēnāku jauno datu iestarpināšanu, un apgrūtinātu 

datu bāzes pārdalīšanu starp klastera mezgliem. 

4.1. Alternatīva pieeja bez grafu datu bāzes 

Pašreizējās grafu aprēķina sistēmām nereti ir nepieciešams dalītas skaitļošanas jaudas klasteris 

reālas-pasaules problēmu risināšanai - tādu kā sociālo tīklu analīze vai tīmekļa grafs. Lai gan dalītās 

skaitļošanas resursi ir arvien pieejamāki, izstrādāt dalītās skaitļošanas algoritmus joprojām ir 

sarežģīts uzdevums, īpaši iesācējiem. 

GraphChi ir uz disku balstīta sistēma efektīvai grafa datu apstrādei (miljoniem un miljardiem loku) 

[27]. Izmantojot pazīstamu metodi lielu grafu sadalīšanai mazākās daļās un jaunu paralēla loga 

slīdošu metodi GraphChi ir spējīgs izpildīt vairākus sarežģītus datizraces, grafizraces algoritmus un 

mašīnmācīšanās algoritmus ļoti lieliem grafiem ar relatīvi nelielām skaitļošanas jaudām (portatīvais 

dators). 

GraphChi tika paplašināta, lai atbalstītu grafus, kas laika gaitā mainās. Arī šādiem grafiem pietiek ar 

viena personālā datora jaudu. GraphChi var apstrādāt vairāk nekā simt tūkstoš grafa atjaunošanas 
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operāciju sekundē, bet vienlaikus, veicot arī aprēķinus. GrapChi darbojas labi gan uz SSD diskiem, 

gan arī uz rotācijas cietajiem diskiem. Atkārtoti salīdzinoši eksperimenti ar dalītajām sistēmām 

parādīja, ka GraphChi ar daudz mazākiem resursiem varēja atrisināt tās pašas problēmas ko datu 

klasteri pieņemamā laikā. 

4.2. Datu uzglabāšanas veids 

Sakarā ar to, ka konkrētā uzdevuma izpildei uzņēmumam ir nepieciešama personu, objektu un to 

savstarpējo saišu modelēšana un atrašana reālā laikā, Datu struktūras tiks modelētas arī uz grafu 

bāzes. Viena no populārākajām grafu datu bāzu sistēmām ir Neo4j, kurai turklāt ir atvērtā koda 

versijā Java valodā. Neo4j datu struktūra līdzīgi kā grafi satur gan virsotnes, gan saites (lokus) starp 

tām. 

 

8. Attēls  Datu bāzē glabātās virsotnes ar saitēm starp tām [28] 

Gan virsotnēm, gan lokiem ir īpašības, kas nevar būt tukšas. 

 

9. Attēls Īpašību vērtību tipi [28] 
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Datu bāze sastāv no virsotnēm un to relācijām, kur atsevišķi iespējams definēt katram atbilstošas 

īpašības [29].  

Attēlā 10. Attēls ir uzskatāms piemērs, kur virsotnes atspoguļo dažādi cilvēki un viens pulciņš. 

Katram konkrētam cilvēkam un pulciņam ir savas īpašības: 

 Vecums un garums, ja ir cilvēks; 

  Dibināšanas laiks un dalībnieku skaits, ja pulciņš. 

Katrai relācijai ir piešķirts tips, piemērā ir divi relāciju tipi: 

 Pazīst; 

 Pulciņš.  

Katrai relācijai ir arī savas īpašības, piemēram:  

 Cik ilgi pazīst, cik stipri pazīst, ja relācija pastāv starp cilvēkiem; 

  Biedrs kopš un līmenis, ja relācija ir starp cilvēku un pulciņu. 

 

10. Attēls Neo4j datu bāzes datu struktūras piemērs 

4.3. Vaicājumi un metodes 

Grafu datu bāze ir datu bāze, kas izmanto grafu meta modeļus (virsotnes un lokus) ierakstu un to 

mijiedarbības saišu saglabāšanai. Katru no šīm virsotnēm šeit var aptaujāt arī attiecībā uz citiem 

saistītajiem elementiem. Šāds vaicājumu veidošanas process grafu datu bāzēs ir optimizēts 

salīdzinājumā ar relāciju datu bāzēm, kur nepieciešamas ārējās atslēgas un apvienošanas 

operācijas.  
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Chypher ir deklaratīva grafu vaicājumu valoda, kas ļauj viegli veikt vaicājumus un grafa 

atjaunošanu bez grafa apstaigāšanas ceļu rakstīšanas grafa struktūrām. Šī vaicājumu valoda 

joprojām attīstās un tas nozīmē, ka tajā tiks ieviestas izmaiņas. Cypher tiek veidota kā cilvēkiem 

saprotama valoda piemērota gan izstrādātājiem, gan arī jomas speciālistiem, kas vēlas veikt 

vaicājumus datu bāzei. 

Vaicājumu valoda sastāv no vairākām klauzulām: 

1. START: Grafa sākumpunkti; 

2. MATCH: Grafa paterni atrašanai; 

3. WHERE: Filtrēšanas kritēriji; 

4. RETURN: Ko atgriezt? 

5. CREATE: Izveido virsotnes un to saistības; 

6. DELETE: Nodzēš virsotnes, saistības un to īpašības; 

7. SET: Piešķir vērtības īpašībām; 

8. FOREACH: Veic atjaunošanas darbības; 

9. WITH: Sadala vaicājumu daļās. 

4.4. Grafu datu bāze neo4j 

Neo4j ir atvērtā pirmkoda grafu datu bāze, izveidota Java valodā. Tā saglabā datus, kas strukturēti 

grafos, nevis tabulās. Neo4j ir populārākā grafu datu bāze [30]. 

4.4.1. Grafu būvēšana 

Dati netiek glabāti tabulās, bet gan grafā [31].  
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11. Attēls Relāciju un Grafu datu bāzes vizuāls strukturālais salīdzinājums [32] 

Datu ieraksti tabulās, ņemot vērā relācijas starp tabulām, veido lielu datu grafu. Virsotnes ir tabulu 

ieraksti, šķautnes ir relācijas starp ierakstiem (12. Attēls).  

Datu pārlūkošanu var definēt kā pārvietošanos datu grafā no vienas virsotnes (ieraksta) uz citu. 

Katrā brīdī tiek attēlota ne tikai apskatāmā virsotne, bet arī ar to saistītie dati, kas atlasīti ar kādu 

predefinētu stratēģiju. 

 

12. Attēls Grafu datu bāzes struktūras piemērs [33] 

Datu bāzes tabulas un relācijas veido grafu (13. Attēls), virsotņu burti atbilst tabulu nosaukumu 

sākuma burtiem.  



32 

 

 

13. Attēls Piemērs relāciju datu bāzei [33] 

Attēlā (13. Attēls) ir sniegts ER diagrammas piemērs nelielai relāciju datu bāzei, kas satur datus par 

studijām universitātē. Piemēram, katrai lekcijai (angl. - lecture) ir zināms tās mācību priekšmets 

(angl. - course) un katram mācību priekšmetam var būt daudzas lekcijas. 

Katra šķautne tiek aizstāta ar 2 orientētām relācijām (bultām) un tiek iegūts grafs, kur katra bulta 

nosaka sagaidāmo ierakstu daudzumu saistītajās tabulās (14. Attēls). 

 

14. Attēls Iegūtais  grafs [33] 

4.4.2. Datu ievietošana Neo4j datu bāzē 

Ja dati atrodas relāciju datu bāzē vai citos avotos, tad šos datus nepieciešams pārvietot uz Neo4j 

datu bāzi. To ir iespējams izdarīt šādos veidos:  

1. Neo4j (CSV) Batch Importer (CSV formāta datnes imports); 

2. Gephi spraudnis (angl. - plugin) izmatošana grafu datu bāzes izveidošanai [34], [35]. 

4.4.2.1.  Neo4j (CSV) Batch Importer (CSV formāta datnes imports) 
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Neo4j Batch Importer ir paredzēts CSV formā datnes ielādei Neo4j datu bāzē. Lai veiksmīgi 

ievietotu datus, ir nepieciešamas divi CSV datnes: 

1. Virsotnēm (angl. - nodes) 15. Attēls;  

2. Saistībām (angl. - ralations) 16. Attēls.  

Pēc noklusējuma datiem ir jābūt atdalītiem ar tabulācijas zīmi („Tab”). 

 

15. Attēls CSV datnes piemērs virsotņu ievietošanai Neo4j datu bāzē [36] 

 

16. Attēls CSV datnes piemērs, relāciju ievietošanai Neo4j datu bāzē [36] 

Relāciju CSV datnes kolonnām ir jābūt noteiktā secībā, lai dati tiktu pareizi ievietoti: 

1. 1. kolonna – sākuma virsotne; 

2. 2. kolonna – beigu virsotne; 

3. 3. kolonna – attiecību veids (angl. - relationships type); 

4. Pārējās kolonnas ir attiecīgi definētās īpašības (angl. - properties). 

Attēlos 15. Attēls un 16. Attēls ir parādīti šādi dati: virsotne 2 (vārds angl. - wolff) strādā Virsotnē 1 

(kompānija ACME) personāldaļā (angl. - staff), runā angliski un pievienots 2010. gada 22. 

Septembrī un virsotne 3 (vārds angl. - test) arī strādā Virsotnē 1 (kompānija ACME), taču amats nav 

definēts, runā angliski un pievienots 2010. gada 29. Septembrī [37]. 

Lai ievietotu datus ir nepieciešams: 

1. Uzinstalēt Apache Maven, kas ir Java valodā izveidots vadības rīks, kas balstās uz projektu 

objekta modeli (POM). 

Lai to izdarītu, to vispirms vajag lejupielādēt no [38] avota un jāizveido vairākas sistēmas mainīgās 

vērtības, ko var izdarīt vairākos veidos: 
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1.1. Control Panel – System and Security – System – System Properties- Environment Variables 

– New 

 JAVA_HOME - Direktorija, kur atrodas Java instalācija; 

 MAVEN_HOME - Lejupielādes direktorija; 

 PATH - %MAVEN_HOME%\bin;%PATH%. 

 

17. Attēls Sistēmas mainīgo maiņa 

Jāatver PowerShell un ar komandu „mvn –version” jāpārbauda vai Maven darbojās. Ja viss kārtībā, 

tiek izdots paziņojums. 

 

18. Attēls Maven paziņojums 

1.2. Sistēmas mainīgos var definēt arī no komandrindas: 

 $env:JAVA_HOME - Direktorija, kur atrodas Java; 

 $env:MAVEN_HOME - Lejupielādes direktorija; 

 $env:PATH - %MAVEN_HOME%\bin;%PATH%. 

2. Lai lejupielādētu caur komandrindu datnes no GitHub, ir jālejupielādē Git no [39] avota un 

sistēmas mainīgajam ‘Path’ ir jāpievieno ceļš uz tā instalāciju. 
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3. Lejupielādēt un uzinstalēt Neo4j Batch Importer var ar komandu: 

git clone git://github.com/jexp/batch-import.git; 
cd batch-import; 
mvn clean compile assembly:single. 

Ja viss ir veiksmīgi, tad ir paziņojums: 

[INFO] ----------------------------------------------------------- 
[INFO] BUILD SUCCESS 
[INFO] ----------------------------------------------------------- 
[INFO] Total time: 1:48.097s 
[INFO] Finished at: Fri Aug 02 14:33:12 EEST 2013 
[INFO] Final Memory: 19M/193M 
[INFO] ----------------------------------------------------------- 

4. Jāievada komanda:  

java –server –Xmx4G –jar target\batch-import-jar-width-
dependencies.jar C:\dbbase nodes.csv arcs.csv 

kur:  

 C:\dbbase” ir direktorija, kur tiks izveidota datu bāze; 

 nodes.csv ir CSV datne ar virsotnēm; 

 arcs.csv ir CSV datne ar relācijām, un abas datnes (nodes, arcs) atrodas batch-import 

direktorijā, no kuras tika izsaukta komanda. 

Šajā datu importēšanas veidā, datnes atrodas U:\batch-import. 

Imports tika veikts 3 reizes (lai salīdzinātu izpildes laikus) un ilga no 68 – 130 sekundēm, kur tika 

importētas 957’846 virsotnes un 2’485’104 relācijas. 

Virsotņu imports ilga līdz 2 sekundēm, bet relāciju – līdz 129 sekundēm. 

 

19. Attēls Pirmais datu importa tests 
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20. Attēls Otrais datu importa tests 

 

21. Attēls Trešais datu importa tests 

5. Lai izveidoto datu bāzi būtu iespējams pārvaldīt caur Neo4j administratora konsoli, kas 

pieejama http://localhost:7474, konkrēto datu bāzi ir jāiekopē izveidotajā Neo4j direktorijas 

graph.db mapē. 

Konkrētajā piemērā, datu bāze atrodas: C:\Users\kristineg\Downloads\neo4j-community-

1.9.2\data\graph.db. 

Lai varētu izdzēst no datu bāzes esošās datnes (ja tas nepieciešams) un ievietotu jaunus, tad Neo4j 

uz dzēšanas/pievienošanas brīdi ir jāizslēdz, jo daļa datņu ir atvērti Java Platformā. 

 

22. Attēls Paziņojums, ja dzēš datu bāzi, kad Neo4j ir aktīvs 
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4.4.2.2. Gephi spraudnis izmatošana grafu datu bāzes izveidošanai 

Gephi ir izveidojis speciālu spraudni, lai no ievadītajiem datiem izveidotu Neo4j datu bāzei 

atbilstošu datņu sistēmu. Tas gan ir atsevišķi jālejupielādē no [34] avota un jāieinstalē Gephi vidē. 

 

23. Attēls Gephi spraudnis darbībām ar Neo4j datu bāzi 

Šis risinājums vairāk netiks analizēts, jo testu laikā tika konstatēts, ka ir iespējams importēt CSV 

datnes ar maksimāli 50’000 virsotnēm un 1’000’000 relācijām, taču Pētījuma ietvaros, ir 

nepieciešams vairākas reizes lielāks datu apjoms. 

4.4.3. Datu atjaunināšana 

Šajā nodaļā tiks aprakstīta datu pievienošana, dzēšana un labošana Neo4j datu bāzē. 

4.4.3.1. Datu pievienošana 

Virsotni var pievienot ar komandu:  

CREATE n = [dateid : '10068910835', sourceid : '5'] 
RETURN n 
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24. Attēls Virsotnes pievienošana datu bāzei 

Datu bāzei tika pievienota virsotne, kurai tika piešķirtas šādas īpašības: 

1. dateid – 10068910835;  

2. sourceid – 5. 

Pašas virsotnes ID numurs tika ģenerēts automātiski, kas ir 978643 un virsotnes izveidošanas laiks 

ir 0,133 sekundes. 

 

25. Attēls Izveidotās virsotnes īpašības 

Izveidot relāciju starp divām virsotnēm var ar komandu: 

START a=node(978642), b=node(978643) 
CREATE a-[r:`3` {from : '2012-08-15', to: '2013-05-
12',type:3, sourceid:90288104, 
weight: 7}]->b 
RETURN r 

 

26. Attēls Relācijas izveidošana starp divām virsotnēm 

Starp divām virsotnēm tika izveidota relācija, ar īpašībām: 
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 from – 2012-08-15;  

 to – 2013-05-12; 

 type – 3; 

 sourceid – 90288104; 

 weight – 7. 

Pašas relācijas ID numurs tika ģenerēts automātiski, kas ir 2542001 un tās izveidošanas laiks ir 10 

milisekundes. 

 

27. Attēls Izveidotās relācijas īpašības 

 

28. Attēls Izveidotās relācijas vizuālais attēlojums 

4.4.3.2. Datu labošana 

Datu labošanas (šajā gadījumā virsotnes īpašības sourceid labošana no 5 uz 9) komanda: 

START n = node(978642) 
SET n.sourceid = '9' 
RETURN n 



40 

 

 

29. Attēls Virsotnes īpašības labošana 

Virsotnes vienas īpašības labošanas laiks – 68 milisekundes. 

 

30. Attēls Virsotnes īpašības pirms labošanas 

 

31. Attēls Virsotnes īpašības pēc izmaiņām 

Ar šo pašu komandu ir iespējams ne tikai mainīt esošo, bet arī pievienot pilnīgi jaunu īpašību, 

norādot īpašības vārdu, piemēram: 

START n = node(978642) 
SET n.JaunaIpasiba = 'Esmu jaunā īpašība kāda nevienai citai 
virsotnei nav!' 
RETURN n 

 

 

32. Attēls Virsotne ar pievienotu īpašību 

Ja kāda īpašība vairs nav nepieciešama, to pilnībā var izdzēst ar komandu: 
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START n = node(978643) 
SET n.JaunaIpasiba = null 
RETURN n 

Vai 

START n = node(978643) 
DELETE n.JaunaIpasiba 
RETURN n 

 

33. Attēls Virsotnes īpašības ar izdzēstu „JaunaIpasiba”  

Ja ir nepieciešamība mainīt īpašības visās virsotnēs, kas atrodas starp divām definētajām, var lietot 

komandu: 

START begin = node(978642), end = node(978645) 
MATCH p = begin -[*..3]- end foreach(n in nodes(p) : 
SET n.marked = true) 

 

34. Attēls Īpašību maiņa vairākām virsotnēm 

Ar foreach operatoru visām virsotnēm ar maksimālo dziļumu 3, tiek pievienota īpašība market 

ar vērtību true. Attiecīgā īpašība un vērtība tiek pievienota arī grafa sākuma un beigu virsotnei 

(piemērā 978642 un 978645 virsotnēm). 

4.4.3.3. Datu dzēšana 

Lai dzēstu virsotni, tiek izmantota komanda DELETE: 

START n = node(978644) 
DELETE n 

Tā izpildīsies, ja virsotnei neeksistē relāciju. Ja nepieciešams izdzēst virsotni ar visām relācijām, tad 

jāizsauc komanda: 

START n = node(978643) 
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MATCH n-[r]-() 
DELETE n, r 

 

35. Attēls Izdzēsta 978643 virsotne (redzama 34. Attēls) 

Ar šo pašu komandu, iespējams arī izdzēst tikai relācijas vai kādu konkrētu, ja tiek norādīts tās tips. 

4.4.4. Datu meklēšana Neo4j datu bāzē  

Viens no veidiem kā lietotājs var meklēt datus Neo4j datu bāzē, ir lietojot Data browser, kas 

atrodas http://localhost:7474/webadmin/#/data/search/ un atbalsta Cypher query vaicājumu 

valodu [40], kas ir līdzīga SQL vaicājumu valodai. 

 

36. Attēls Datu meklēšanas logs Data browser 

4.4.4.1. Meklēšanas testi un rezultāti lokālajā serverī 

Specifikācija: 
Vide – Windows 4bit 
RAM – 6MB 
Procesors – i5 

1. Veicot pieprasījumu, lai atgrieztu virsotņu un relāciju skaitu, tika veidoti vaicājumi:  

START virsotne=node(*)  
RETURN Count(virsotne) 

kur 5,038 sekundēs tika atgriezts rezultāts, ka datu bāzē ir 957’846 virsotnes  
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37. Attēls Atgrieztais virsotņu skaits ar Cypher vaicājumu 

Un ar komandu: 

START relacijas=rel(*)  
RETURN Count(relacijas) 

 

Tika atgriezts, ka ir 2’485’104 relācijas 4,320 sekundēs. 

 

38. Attēls Atgrieztais relāciju skaits ar Cypher saucienu 

2. Īsākā ceļa noteikšana starp divām virsotnēm, kur attālums ir 1 (tieši saistītas). 

START source=node(731568), destination=node(14052) 
MATCH p = allShortestPaths(source-[*..6]-destination) 
RETURN p 

 

39. Attēls Atgriezts ceļš starp tieši saistītām virsotnēm 

Vairākas reizes izsaucot komandu, atbildes laiks bija līdz 20ms. Tika atgriezts ceļš, kura garums ir 1. 

Taču meklējot saistību starp divām citām virsotnēm, kuras atrodas blakus, arī tika atgriezts viens 

ceļš, taču starp šīm virsotnēm pastāv četras dažādas relācijas. 
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40. Attēls Atgriezts vienīgais ceļš starp divām virsotnēm un 4 relāciju veidi 

3. Īsākā ceļa noteikšana starp divām virsotnēm, kur attālums ir 2. 

START source=node(622700), destination=node(731568) 
MATCH p = allShortestPaths(source-[*..2]-destination) 
RETURN p 

 

41. Attēls Atgrieztie ceļi starp divām virsotnēm ar attālumu 2 

 Vairākas reizes izsaucot komandu, atbildes laiks bija līdz 25ms; 

 Tika atgriezts 1 ceļš, kura garums ir 2; 

 Starp abām virsotnēm ir noteiktas četras dažādas relācijas. 

4. Īsākā ceļa noteikšana starp divām virsotnēm, kur attālums ir 6. 

Vispirms tiek pārbaudīts ceļš, nosakot maksimālo attālumu – 5. Šāds ceļš starp divām virsotnēm 

neeksistē un par ko tiek izvadīts atbilstošs paziņojums: 
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42. Attēls Paziņojums, ja ceļš pie definēta garuma neeksistē 

Taču, ja šīm pašām virsotnēm tiek meklēts īsākais ceļš ar maksimālo attālumu 6 (vai vairāk) un 

noteikts attiecību tips ‘1’ (netiek ņems vērā loku svars), tad tiek saņemts rezultāts:  

 

43. Attēls Īsākais attālums ir 6, taču daudz relācijas 

 Izpildes laiks bija ne lielāks par 1,5 sekundi;  

 Tika noteikts, ka īsākais attālums starp definētajām virsotnēm ir 6; 

 Kopā tika izdoti 11136 rezultāti, kur ir apskatītas visas kombinācijas starp uzdotajām 

virsotnēm un to relācijām (arī virsotņu relācijas, kuras atrodas starp uzdotajām). 

5. Īsākā ceļa un visu ceļu atrašana. 

Tā kā ne vienmēr ir nepieciešams atrast tieši īsāko ceļu, bet visus, tad apskatīsim grafa daļu, ko 

vizuāli var atspoguļot šādi: 
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44. Attēls Dotā grafa apakš grafs 

5.1. Īsākā attāluma noteikšana starp virsotnēm 364912 un 183090. 

 

45. Attēls Īsākais attālums starp virsotnēm 64912 un 183090 

 19ms laikā tika atrasts īsākais ceļš starp abām virsotnēm, kur attālums ir 1; 

 Starp šīm virsotnēm pastāv tikai viena relācija. 

5.2. Visu ceļu atrašana ar garuma ierobežojumu 3. 

To ir iespējams realizēt ar Cypher vaicājumu: 

START a=node(364912), b=node(183090)  
MATCH p=a-[*1..3]-b  
RETURN p 
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46. Attēls ceļi starp uzdotajām virsotnēm ar maksimālo garumu 3 

 25ms laikā tika atrasti 4 ceļi (1 ceļš ar garumu 1 un 3 ceļi ar garumu 3) 

5.3. Visu ceļu atrašana ar garuma ierobežojumu 5. 

 

47. Attēls Visi ceļi starp uzdotajām virsotnēm ar maksimālo garumu 5 

 4,653s laikā tika izdoti 3355 rezultāti, kur maksimāli starp uzdotajām virsotnēm atrodas 

citas 4 virsotnes.  

6. Ceļa atrašana ņemot vērā relāciju svaru. 

Ar komandu:  

START n=node(158371), m=node(183090) 
MATCH p=n-[r*..4]-m  
WITH p, length(p) as garums 
RETURN  reduce(res=0, x in relationships(p): res + x.weight) 
as svars, garums 
ORDER BY svars asc; 
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ir iespējams sakārtot ceļus balstoties uz svaru, taču tiek atrasti pilnīgi visi ceļi, kas nav 

nepieciešams, jo lieki tiek patērēts laiks. Pirms izsaukt komandu, ir jāuzliek arī citi ierobežojumi, lai 

netiek veikta pilnā pārlase vai/un nepieciešams to modificēt. 

 

48. Attēls Noteikts gan svars, gan garums starp virsotnēm 

4.4.4.2. Meklēšanas testi un rezultāti Linux serverī 

Specifikācija: 
Debian 7 64bit 
32000MB RAM 
8GB hdd 

1. Veicot pieprasījumu, lai atgrieztu virsotņu skaitu. 

 

49. Attēls Atgrieztās virsotnes 

Izpildes laiks: 

 3983ms;  

 2215ms;  

 1873ms. 
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2. Veicot pieprasījumu, lai atgrieztu relāciju skaitu. 

 
50. Attēls Atgrieztās relācijas 

Izpildes laiks: 

 4901ms; 

 3212ms; 

 2223ms. 

3. Īsākā ceļa noteikšana starp divām virsotnēm, kur attālums ir 1 (tieši saistītas). 

 

51. Attēls Atgriezts īsākais ceļš 

Izpildes laiks: 

 6ms; 

 23ms;  

 12ms. 

4. Īsākā ceļa noteikšana starp divām virsotnēm ar maksimālo garumu – 5. 
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52. Attēls Atgrieztais ceļš starp divām virsotnēm, kur ir 4 relācijas 

Izpildes laiks: 

  7ms; 

  12ms; 

  32ms. 

5. Īsākā ceļa noteikšana, ja mazākais garums ir – 6. 

 

53. Attēls Atgriezts īsākais ceļš starp virsotnēm ar garumu – 6 

Izpildes laiks: 

 1115ms; 

 1231ms; 

 1214ms. 

6. Ceļu atrašana un rezultātu sakārtošana pēc svariem, kur maksimālais garums ir 4 un uzrādīts 

ceļa garums. 
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54. Attēls Atgriezts rezultāts starp virsotnēm pēc svariem un to maksimālais dziļums – 4 

Izpildes laiks: 

 183ms; 

 203ms;  

 204ms. 

7. Ceļu atrašana un rezultātu sakārtošana pēc svariem, kur maksimālais garums ir 5 un uzrādīts 

ceļa garums. 

 

55. Attēls Atgriezts rezultāts starp virsotnēm pēc svariem un to maksimālais dziļums – 5 

Izpildes laiks: 

 18350ms; 

 19723ms;  

 17032ms. 

8. Ceļu atrašana un rezultātu sakārtošana pēc svariem, kur maksimālais garums ir 6 un uzrādīts 

ceļa garums. 
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56. Attēls Serveris pārstājis strādāt 

Komanda tika palaista 3 reizes, taču katru reizi serveris pārstāja strādāt. 

4.4.5. Kopsavilkums par Neo4j datu bāzi 

4.4.5.1. Datu ievietošana 

Lai ievietotu lielu datu apjomu no relāciju datu bāzes uz Neo4j datu bāzi, dati tika sakārtoti divās 

tabulās: 

 Vienā atrodas virsotnes (fiziskas personas, adreses un to īpašības); 

 Otrā saistības starp virsotnēm (savienoti virsotņu ID numuri) un to īpašības.  

Abas tabulas no Postgre datu bāzes tika eksportētas CSV formātā. Ir apskatītas divas iespējas kā 

datus iespējams saglabāt grafu formātā. 

Izmantots dators ar: 

Procesors: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU 2.50GHz 
RAM: 6,00 GB (5,88 GB usable) 
System type: 64-bit Perating System, x64-based processor 
Neo4j versija - Neo4j-community-1.9.2 
Java versija - jdk1.7.0_25 
Maven – apache Maven 3.1.0 

  Tabula 4.

Ievietošanas 

veids/metode 
Datu apjoms/formāts Izpildes ātrums Piezīmes 

Batch-import Divas CSV formātu 

datnes, kur viena satur 

visas grafa virsotnes, 

bet otra – to relācijas. 

Virsotņu datne – 24MB 

un satur 957’846 

Mērījums Nr.1 

Kopējais ielādes laiks – 130s, kur 

1 sekunde virsotnēm, 129s 

relācijām. 

Mērījums Nr.2 

Iespējams 

lejupielādēt no  

[37] literatūras 

avota. 
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Ievietošanas 

veids/metode 
Datu apjoms/formāts Izpildes ātrums Piezīmes 

virsotnes. 

Relāciju datne – 130MB 

un satur 2‘485’104 

saistību. 

Kopējais ielādes laiks – 72s, kur 

1 sekunde virsotnēm, 71s 

relācijām. 

Mērījums Nr.3 

Kopējais ielādes laiks 68s, kur 2 

sekundes virsotnēm, 66s 

relācijām. 

Vidējais ielādes laiks: 

Kopējais – 90s, kur virsotnēm – 

1,(3)s un relācijām – 88,(6)s 

Gephi plugin Divas CSV formātu 

datnes, kur viena satur 

visas grafa virsotnes, 

bet otra – to relācijas, 

taču ar ierobežojumu, 

ka virsotnes 

nepārsniedz 50’000, 

bet relācijas 1’000’000 

Virsotņu datne – 13MB 

un satur 50’000 

virsotnes. 

Relāciju datne – 130MB 

un satur 1‘000’000 

saistību. 

Ielādes forma, datu daudzuma 

ierobežojuma dēļ, nav atbilstoša 

projekta ietvariem, tāpēc 

ātrdarbības testa nolūkos, šis 

veids tika izmantots tikai 

vienreiz. 

Datu Ielādes laiks: 

140 sekundes, kur 5 CSV datņu 

ielāde Gephi un datu eksports uz 

Neo4j 135s. 

Spraudnis ir 

lejupielādējams 

no [35] literatūras 

avota. 

Labi pārskatāms 

interfeiss datu 

pievienošanai/ 

labošanai/ 

dzēšanai 

Plašas 

vizualizācijas un 

metrikas iespējas. 

Secinājumi par datu ievietošanu: 
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1. Lielu datu apjomu (~1M virsotņu un 2,5M relāciju) grafu datu bāzes formātā ir iespējams 

saglabāt, izmantojot Batch-Import metodi, kur vidējais laiks konkrētiem datiem ir 90 sekundes;  

2. Batch-import metode ir piemērota veicot relāciju datu bāzes dublēšanas procesus grafu datu 

bāzes formātā (ja tas nepieciešams);  

3. Gephi spraudnim ierobežojums gan uz virsotnēm, gan relācijām, tāpēc to īsti nav iespējams 

pielietot problēmsfēras kontekstā. 

4.4.5.2. Datu pievienošana, labošana, dzēšana 

Lai pievienotu, labotu un dzēstu datus no Neo4j datu bāzes, tika izmantota deklaratīva grafu 

vaicājumu valoda Cypher, ar kuru var efektīvi atjaunot grafu. 

  Tabula 5.

Veicamā 

darbība 
Darbība ar datiem Izpildes ātrums 

Pievienošana  Pievienota 1 virsotne ar divām 

īpašībām 

Mērījumi: 

 23ms; 

 32ms; 

 12ms; 

 8ms; 

 1,3ms. 

Vidēji – 15,2ms 

Izveidota viena relācija starp divām 

virsotnēm un 2 īpašībām 

Mērījumi: 

 64ms; 

 31ms; 

 33ms;  

 15ms;  

 22ms. 

Vidēji – 33ms 

Izveidota viena relācija starp divām Mērījumi: 
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Veicamā 

darbība 
Darbība ar datiem Izpildes ātrums 

virsotnēm un 5 īpašībām  39ms; 

 65ms; 

 28ms; 

 54ms; 

  20ms. 

Vidēji – 41,2ms 

Labošana  Labota viena virsotnes īpašība Mērījumi: 

 68ms; 

 50ms; 

 24ms; 

 31ms; 

 15ms. 

Vidēji – 37,6ms 

Pievienota jauna īpašība esošai 

virsotnei 

Mērījumi: 

 53ms; 

 32ms; 

 40ms; 

 12ms; 

 18ms. 

Vidēji – 31ms 

Izdzēsta īpašība vienai virsotnei Mērījumi: 

 23ms; 

 54ms; 

 15ms; 

 21ms; 
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Veicamā 

darbība 
Darbība ar datiem Izpildes ātrums 

 8ms. 

Vidēji – 24,2ms 

Piešķirtas īpašības visām virsotnēm, 

kas atrodas starp definētām (kopā 4 

labojumi) 

Mērījumi: 

 11ms; 

 51ms; 

 35ms; 

 90ms; 

 42ms. 

Vidēji – 45,8ms 

Dzēšana Vienas virsotnes dzēšana, kurai nav 

relāciju 

Mērījumi: 

 12ms; 

 8ms; 

 11ms; 

 21ms; 

 9ms. 

Vidēji – 12,2ms 

Vienas virsotnes dzēšana ar tai 

atbilstošajām relācijām 

Mērījumi: 

 18ms; 

 16ms; 

 37ms; 

 21ms; 

 49ms. 

Vidēji – 28,2ms 
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Secinājumi par datu pievienošanu, labošanu un dzēšanu: 

1. Jaunas virsotnes izveidošana ir ātrāka nekā relācijas izveidošana starp divām virsotnēm ar 

vienādu skaitu īpašībām; 

2. Jaunas virsotnes/relācijas izveidošanas laiks ir atkarīgs no īpašību skaita, kas tiek piešķirts; 

3. Vienas esošas virsotnes īpašības labošanas, dzēšanas vai pievienošanas laiks ir līdzīgs; 

4. Ātrāk ir piešķirt īpašības vairākām virsotnēm ar vienu vaicājumu (ciklā), nevis veidot atsevišķus 

saucienus katrai īpašībai; 

5. Izsaucot komandu, kas dzēš tikai virsotni, bet tai eksistē relācijas, komanda netiks izpildīta, 

nepieciešams dzēst arī visas relācijas; 

6. Virsotnes izdzēšana, kurai nav relāciju ir ātrāka nekā virsotnes dzēšana, ja tādas ir.  

4.4.5.3. Datu meklēšana 

  Tabula 6.

Darbība ar datiem Izpildes ātrums Piezīmes 

Noteikt visu virsotņu 

skaitu 

Izpildes laika intervāls 5.038 – 8.212s 

Vidējais laiks – 7.024s 

Kopā tika atgrieztas 

957’846 virsotnes 

Noteikt visu relāciju skaitu 
Izpildes laika intervāls 4.320 – 7.814s 

Vidējais laiks – 6.226s 

Kopā tika atgrieztas 

2’485’104 relācijas 

Īsākā ceļa noteikšana starp divām virsotnēm 

Attālums ir 1 

 

Izpildes laika intervāls 16 – 20ms 

Vidējais laiks – 17ms 

Starp virsotnēm pastāv 

viena relācija 

Izpildes laika intervāls 7 – 35ms 

Vidējais laiks – 21ms 

Starp virsotnēm pastāv 

četras relācijas 

Attālums ir 2 

 

Izpildes laika intervāls 19 – 25ms 

Vidējais laiks – 22ms 

Pastāv divas relācijas uz 

katra ceļa 
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Darbība ar datiem Izpildes ātrums Piezīmes 

Attālums ir 6 Izpildes laika intervāls 1141ms – 1,5s 

Vidējais laiks – 1375ms 

Izdoti 1’1136 rezultāti, 

kur ieskaitīti visu veidu 

ceļi caur dažādām 

relācijām starp 

virsotnēm. 

Neeksistē definētajā 

attālumā 

Izpildes laika intervāls 215ms – 432s 

Vidējais laiks – 345ms 

Īsākais ceļš starp šīm 

virsotnēm bija 6 

Īsākais un visi ceļi ( starp divām vienām un tām pašām virsotnēm) 

Īsākais ceļš Izpildes laika intervāls 15ms – 23s 

Vidējais laiks – 19ms 

Pastāv viens ceļš ar vienu 

relāciju 

Visi ceļi ar maksimālo 

garumu 3 

Izpildes laika intervāls 20ms – 45s 

Vidējais laiks – 31ms 

Pastāv 4 ceļi (1 ceļš ar 

garumu 1, 3 ceļi ar 

garumu 3). 

Izdoti 23 rezultāti. 

Visi ceļi ar maksimālo 

garumu 5 

Izpildes laika intervāls 3,426s – 5,153s 

Vidējais laiks – 4,43s 

Izdoti 3355 rezultāti, kur 

maksimāli starp 

uzdotajām virsotnēm 

atrodas citas 4 virsotnes. 

Datu filtrēšana pēc relāciju īpašībām 

Atrasti visi ceļi un 

sakārtoti tie augošā secībā 

pēc svara un uzrādīts to 

garums 

Izpildes laika intervāls 112 – 321ms 

Vidējais laiks – 225ms 

Garuma ierobežojums 4 

(pie garākiem ceļiem 

rodas atmiņas 

problēmas, kuras 

jārisina) 

Secinājumi par datu meklēšanu: 
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1. Pie pašreizējā datu daudzuma, noteikt īsāko ceļu, ja maksimālais dziļums ir 6 un nav citu 

nosacījumu, var 1,5s laikā; 

2. Vaicājuma laiku ietekmē ne tikai ceļa garums, bet arī relāciju skaits starp virsotnēm (jo vairāk 

relāciju, jo ilgāks izpildes laiks); 

3. Meklēšanas laiks palielinās, palielinoties meklēšanas dziļumam, neatkarīgi vai tiks atrasts kāds 

papildus rezultāts; 

4. Meklēšanas laiks palielinās, ja papildus tiek uzlikts nosacījums uz virsotnes vai relācijas 

īpašības, taču tas maz atšķiras vaicājumiem ar dažādiem nosacījumiem uz vienas un tās pašas 

īpašības (neatkarīgi no atgriezto rezultātu skaita); 

5. Nepārlasot visus gadījumus, vieglākā ceļa/u atrašana pēc svara ar maksimālo dziļumu 6, Cypher 

vaicājuma valodā pagaidām nav iespējama. Rezultāta izpildei ir nepieciešams realizēt Dijkstra 

algoritmu, ko iespējams izdarīt caur REST API; 

6. Visus Cypher vaicājumus ir iespējams izpildīt caur REST API. 

4.4.5.4. Rezultāti uz Linux servera 

Tā kā dažādu datu meklēšana un filtrēšana uz lokālo serveri pie sarežģītākiem algoritmiem 

izpildījās pārāk lēni vai neizpildījās vispār, tad Ne4j datu bāze tika uzinstalēta uz Linux vides servera 

un ar tieši to pašu datu bāzi tika pārbaudīta ātrdarbība dažādiem datu atlases algoritmiem. 

  Tabula 7.

Darbība ar datiem Izpildes ātrums Piezīmes 

Noteikt visu virsotņu 

skaitu 

Izpildes laika intervāls 2.954 – 4.311s 

Vidējais laiks – 3.104s 

Kopā tika atgrieztas 

957’847 virsotnes 

Noteikt visu relāciju skaitu 
Izpildes laika intervāls 4.012 – 5.241s 

Vidējais laiks – 4.121s 

Kopā tika atgrieztas 

2’485’113 relācijas 

Īsākā ceļa noteikšana starp divām virsotnēm 

Attālums ir 1 

 

Izpildes laika intervāls 6 – 23ms 

Vidējais laiks – 13ms 

Starp virsotnēm pastāv 

viena relācija 

Izpildes laika intervāls 7 – 32ms Starp virsotnēm pastā 
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Darbība ar datiem Izpildes ātrums Piezīmes 

Vidējais laiks – 17ms četras relācijas 

Attālums ir 6 Izpildes laika intervāls – 1115ms –  

1214ms 

Vidējais laiks – 1186ms 

Izdoti 1’1136 rezultāti, 

kur ieskaitīti visu veidu 

ceļi caur dažādām 

relācijām starp 

virsotnēm. 

Atrasti visi ceļi un sakārtoti tie augošā secībā pēc svara un uzrādīts to garums 

Garuma ierobežojums – 4 Izpildes laika intervāls 183 – 

204ms 

Vidējais laiks – 196ms 

 

Garuma ierobežojums – 5 Izpildes laika intervāls 17.032 – 

19.723s 

Vidējais laiks – 18.368 

Rezultātu skaits ir vienāds, ja 

garuma ierobežojums ir 4 

Garuma ierobežojums – 6 Komanda tika izsaukta 3 reizes, taču rezultāts netika iegūts, zuda 

servera savienojums un tas bija jāpārstartē, lai atjaunotu darbību. 

Secinājumi par datu meklēšanu uz Linux servera: 

1. Pieprasījumi izpildījās 1,11 – 2,5 reizes ātrāk nekā uz lokālo serveri un vidēji pieprasījums bija 

1,518  reizes ātrāks; 

2. Galvenokārt ātrdarbības uzlabojums ir novērojams pie lielākiem izpildes laikiem. (Jo lielāks 

izpildes laiks uz lokālā servera, jo lielāka attiecība šim laikam ar izpildes laiku uz Linux servera, 

un, ja izpildes laiks ir mazs, tad mazāka laika izpildes attiecība); 

Piemēram: 

 Ja uz lokālo serveri izpildās 7.02s un uz Linux serveri 3.10s, tad ātrdarbības uzlabojums 

ir 2.2 reizes; 
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 Ja uz lokālo serveri izpildās 21ms un uz Linux serveri 17ms, tad uzlabojums ir 1.23 

reizes. 

3. Ir iespējams izpildīt sarežģītākus pieprasījumus, kuri uz lokālā servera neizpildījās;  

4. Nav pietiekoši uzlabojumi, jo ir nepieciešams veikt arī sarežģītāku algoritmu izpildi, kuri 

izpildījās nepietiekoši ātri (~18s) vai neizpildījās vispār. 

4.4.5.5. Secinājumi 

1. Neo4j pašreiz ir visplašāk lietotā grafu datu bāze [30]; 

2. Atbalsta sešas vaicājuma metodes, kas pēc skaita ir visvairāk salīdzinot ar top 17 grafu datu 

bāzēm [41]; 

3. Datu bāze tiek nemitīgi uzlabota un ir pieejams pašas datu bāzes izstrādātāju atbalsts; 

neskaidros jautājumos, kur pēc jautājuma pat tiek uzlabota lietošanas pamācība [42], [43]; 

4. Datu bāzē ir iebūvēti algoritmi par īsākā un pēc svara vieglākā ceļa atrašanu; 

5. Neo4j var uzturēt vairākus miljardus virsotņu, relāciju un to īpašības, taču nākošajā datu bāzes 

versijā ir plānots palielināt datu un transakciju iespēju apjomus [44], [45]. 

6. Neo4j var izpildīt transakcijas vairāk kā 1’000 reizes ātrāk kā relāciju datu bāzes, it īpaši ja ir 

svarīga sakarība starp datiem [46]. 

7. Risinājums nespēj apstrādāt modelēšanas vidē definētos datu apjomus, ņemot vērā loku 

svarus uz aprakstītās servertehnikas. 

5. Informācijas avoti 

Šajā nodaļā tiks aprakstīti informācijas avoti, kuru dati tiks izmantoti grafa būvēšanai un apstrādei.  

5.1.1. LR UR reģistrēto subjektu un par tiem uzkrātās informācijas datu bāze 

UR datu bāze satur Latvijas Uzņēmumu reģistra informāciju. Informācija tiek iegūta balstoties uz 

atkal izmantošanas licenci. Dati tiek saņemti strukturētā veidā par reģistrējamiem subjektiem. 

Reģistrē subjektus, kas ir komersanti, zemnieku un zvejnieku saimniecības, individuālos 

uzņēmumus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, kooperatīvās  sabiedrības, Eiropas 

ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, 

politiskās partijas un to apvienības, biedrības un nodibinājumus, arodbiedrības, masu informācijas 

līdzekļus, šķīrējtiesas un reliģiskās organizācijas un to iestādes. 
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Subjektiem tiek piesaistītas: 

1. Amatpersonas – fiziskas vai juridiskas personas; 

2. Dalībnieki – fiziskas vai juridiskas personas; 

3. Adrese – subjekta reģistrētā adrese. 

Datu objekts un tā sasaiste ar citiem objektiem glabājas strukturētā veidā PostgreSQL relāciju datu 

bāzē. 

5.1.2. Publiski pieejamo tiesu nolēmumu datu bāze 

NIS datu bāze satur Latvijas Republikas tiesu nolēmumus. 

NIS datu bāze tiek uzpildīta manuāli no publiski pieejamiem tiesu nolēmumiem, kas izdoti 

grāmatās, kas publicēti LR augstākās tiesas mājas lapā, tiesu nolēmumiem, kas pieejami 

maksātnespējas reģistrā. 

NIS objekts ir nolēmums. Katram nolēmumam ir dokumenta datums. 

Nolēmumam tiek piesaistīta: 

1. Tiesa, kas izdevusi dokumentu; 

2. Piemērotie normatīvo aktu panti; 

3. Citi normatīvie aktu panti; 

4. Panti pēc kuriem izvirzīta apsūdzība; 

5. Cits nolēmums; 

6. Uzņēmums; 

7. Zemesgrāmatas kadastra numurs; 

8. CSDD transporta līdzekļa numurs; 

9. Traktortehnikas numurs. 

Datu objekts un tā sasaiste ar citiem objektiem glabājas strukturētā veidā PostgreSQL relāciju datu 

bāzē. 

5.1.3. LR normatīvo aktu, to vēsturisko un aktuālo redakciju datu bāze 

Latlex datu bāze satur Latvijas Republikas normatīvos aktus (likumi, MK noteikumi u.c.).  

Latlex datu bāze tiek uzpildīta manuāli, kā avotu izmantojot „Latvijas Vēstnesi”. 
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Latlex objekti ir : 

1. Normatīvais akts; 

2. Normatīvā akta teksta vienība (panti). 

Katram objekta ir pieņemšanas datums, spēkā stāšanās datums, datums, kad zaudē spēku. 

Starp Latlex objektiem pastāv šādas sasaistes: 

1. Normatīvie aktu savstarpējā sasaiste, kur tiek noradīti: 

1.1. Normatīvie akti; 

1.2. Normatīvo aktu atkarība: 

1.2.1. "Grozījums"; 

1.2.2. "Statusa maiņa"; 

1.2.3. "Sasaiste"; 

1.2.4. "Ratifikācija"; 

1.2.5. "Dokuments svešvalodā"; 

1.2.6. "Darbību noteicošie"; 

1.2.7. "Pamatotais". 

2. Normatīvo aktu pantu sasaiste ar NIS bāzes nolēmumu. 

Datu objekts un tā sasaiste ar citiem objektiem glabājas strukturētā veidā PostgreSQL relāciju datu 

bāzē. 

5.1.4. Periodisko izdevumu, portālu publikāciju, pašvaldību ziņu, kas publicētas  

Lursoft piederošajā portālā news.lv DB 

News.lv datu bāze satur rakstus, kas tiek pievienoti gan manuāli, gan automātiski. Datu bāze arī 

satur rakstos identificējamo personu sarakstu, kas tiek aizpildīts manuāli.  

Raksta objekts: 

 Avots; 

 Nosaukums; 

 Ievads; 

 Pilnais saturs; 

 Autors. 
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Identificējamās personas objekts: 

 Kods; 

 Nosaukums; 

 Tips (juridiska/fiziska); 

 Darbības sfēra; 

 Bilde; 

 Apraksts. 

Rakstos tiek atrastas identificējamās personas un tās tiek sasaistītas ar saišu (angl. - link) palīdzību, 

kas glabājas papildus tabulā. Tiek uzkrāta statistika par personas pieminēšanas skaitu mēnesī un 

par identificējamo personu atrašanos rakstos. 

Datu objekts un tā sasaiste ar citiem objektiem glabājas strukturētā veidā PostgreSQL relāciju datu 

bāzē. 

5.1.5. Datu imports 

Datu imports tiek balstīts uz saišu importu. Katrai saitei ir divas virsotnes. Katrai no virsotnēm ir 

unikāls identificējošs apzīmējums. 

Lai veiktu migrāciju tiek noteikts virsotnes identifikators Grafa sistēmā, pārbaudot to pēc 

identificējošā apzīmējuma. Ja virsotne nav reģistrēta, to reģistrē piešķirot sistēmas identifikatoru. 

Kad noteiktas virsotnes identifikatoru vērtības, tiek reģistrēta saite. 

Katrai saitei tiek noteikts svars pēc noteiktiem parametriem:  

1. Juridiska persona: 

1.1. Dalībnieks – Aktuāla informācija - 3; 

1.2. Dalībnieks – Vēsturiska informācija - 5; 

1.3. Amatpersona – Aktuāla informācija - 1; 

1.4. Amatpersona – Vēsturiska informācija - 7; 

1.5. Adrese – Aktuāla/Vēsturiska informācija – 30. 

2. Fiziska persona: 

2.1. Dalībnieks – Aktuāla informācija - 3; 

2.2. Dalībnieks – Vēsturiska informācija - 5; 

2.3. Amatpersona – Aktuāla informācija - 1; 
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2.4. Amatpersona – Vēsturiska informācija - 7; 

2.5. Adrese – Aktuāla/Vēsturiska informācija – 30. 

6. Datu struktūras 

Lai izveidotu datu analīzes un sasaistes rīku ir nepieciešams identificēt datu struktūras datu 

glabāšanai un datu apstrādei (saišu meklēšanai). Problēmsfēras uzliek zināmās prasības un 

ierobežojumus datu struktūrām, jo pēc savas būtības dati veido grafu. Vienkāršotā datu plūsmu 

diagramma ir parādīta attēlā 57. Attēls. 

 

57. Attēls  Vienkāršota datu plūsmu diagramma 

Identificētie informācijas avoti glabā datus relāciju datu bāzēs, tāpēc pirmais datu transformācijas 

posms (a) ir subjektu un subjektu relāciju iegūšana un to ielikšana izvēlētajā datu struktūra. 

Apkopoti dati sadalās divās daļās (ir iespējams izmantot arī vienu datu struktūru, bet tā kā 

struktūras izmanto dažādiem mērķiem, tās tiek iedalītas divās kategorijās): 

1. Datu struktūra glabāšanai. Nepieciešams minimizēt datu apjomu un nodrošināt iespēju 

maksimāli ātri veikt izmaiņas datos. 

2. Datu struktūra apstrādei. Nepieciešams minimizēt datu atlases laiku. 

Datu struktūru sadalījums arī palīdz atrisināt datu aktualizācijas problēmu – dati no datu avotiem 

var tik aktualizēti datu struktūrā glabāšanai, neietekmējot datu apstrādi līdz brīdim, kamēr nav 

nepieciešami aktualizētie dati. 
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Tā kā datu avoti glabā datus relāciju datu bāzēs, tāpēc glabāšanai tika izvēlēta relāciju datu bāze, 

kas satur informāciju par grafa virsotnēm un lokiem. Datu struktūra ir parādīta attēlā 58. Attēls.  

 

58. Attēls  Datu struktūra datu glabāšanai 

Tabula „nodes” (grafa virsotnes): 

 id - auto increment; 

 dataid - ieraksta id tabulā, no kuras tiek ņemti dati; 

 sourceid - tabulas identifikators, no kuras tika ņemti dati; 

 updated – laiks, kad ieraksts tika izveidots vai izmainīts; 

 dateFrom – datums, no kura ieraksts ir aktuāls; 

 dateTo – datums, līdz kuram ieraksts ir aktuāls. 

Tabula „arcs” (grafa loki): 

 id - auto increment; 

 node1id - ieraksta id no tabulas nodes; 

 node2id - ieraksta id no tabulas nodes; 

 typeid - saites identifikators; 

 weight – svars; 

 updated – laiks, kad ieraksts tika izveidots vai izmainīts; 

 dateFrom – datums, no kura ieraksts ir aktuāls; 

 dateTo – datums, līdz kuram ieraksts ir aktuāls. 

Viens ieraksts tabulā apraksta loku no node1id līdz node2id. Tabula „types” (grafa loku saišu tipi): 

 id - auto increment; 

 title - nosaukums svara tipam; 

 updated – laiks, kad ieraksts tika izveidots vai izmainīts. 
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Grafu teorijā grafus reprezentē vairākas datu struktūras: masīvi, saraksti, koki / grafi. Tāpēc no 

datu apstrādes viedokļa, izpētei un salīdzināšanai tika izvēlētas tieši šīs datu struktūras. 

6.1. Masīvi 

Masīvi ir vienkārša datu struktūra, kas sastāv no vienāda tipa elementiem (eksistē arī masīvi, kas 

sastāv no dažāda tipa elementiem - heterogenie masīvi), kuri ir secīgi izvietoti atmiņā. Masīvi atļauj 

piekļūt pie jebkura elementa datiem, izmantojot elementa indeksu. Izdala viendimensijas masīvus, 

jeb rindas un vairāku dimensiju masīvus (piemēram, divdimensiju masīvus sauc par tabulām vai 

matricām). 

6.1.1. Viendimensiju masīvi 

Par viendimensiju masīvu sauc elementu rindu ar fiksētu elementu skaitu (maksimālo elementu 

skaitu). Viendimensiju masīva grafiskais atspoguļojums ir parādīts attēlā 59. Attēls. 

 

59. Attēls  Viendimensiju masīva grafiskais atspoguļojums 

Piemērā, masīvs sastāv no septiņiem elementiem: pirmie pieci elementi ir aizpildīti ar vērtībām 

„A”, „B”, „C”, „D” un „E”, bet pēdējie divi elementi ir brīvi. Grafiskais masīva atspoguļojums parāda 

arī elementu izvietojumu atmiņā – ja pieņem, ka viens elements aizņem 4 baitus atmiņas un 

masīvs ir izvietots pēc adreses 0x0d65A630, tad elementu adreses atmiņā ir šādas: 

Indekss Vērtība Nobīde Adrese 

0 A 0 0x0D65A630 

1 B 4 0x0D65A634 

2 C 8 0x0D65A638 

3 D 12 0x0D65A63C 

4 E 16 0x0D65A640 

5  20 0x0D65A644 

6  24 0x0D65A648 

Tā kā elementi atmiņa ir izvietoti secīgi, iegūt elementa adresi pēc vērtības ir iespējams, 

izmantojot formulu: 

Masīva adrese + ( Indekss * Elementa izmērs ) 
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Tā kā elementi atmiņa ir izvietoti secīgi, elementu pievienošana vai dzēšana prasa nobīdīt pārējos 

masīva elementus, lai brīvie elementi paliktu masīva beigās. Elementa dzēšanas operācijas princips 

ir parādīts attēlā 60. Attēls. 

 

60. Attēls  Elementa dzēšana no masīva 

Elementa dzēšanai tiek veiktas divas operācijas. Piemēram, jādzēš elements ar indeksu 2: 

1. Elementu vērtības „D” un „E” tiek nobīdītas (notiek secīga elementu atmiņas kopēšana); 

2. Pēdējais elements (elements ar vēl vienu vērtību „E”) tiek dzēsts. 

Izņēmums būtu pēdējā elementa dzēšanas gadījumā, jo tajā gadījumā nav nepieciešams bīdīt 

parējos masīva elementus. Elementu dzēšana neatbrīvo atmiņu, bet gan atzīmē masīva elementu, 

kā „brīvu”. Ir iespējams arī atbrīvot atmiņu, bet tas prasa papildus darbību pēc katra elementa 

dzēšanas. 

Elementu secīgais izvietojums prasa izpildīt papildus operācijas arī jaunā elementa pievienošanai. 

Elementa pievienošanas operācijas princips ir parādīts attēlā 61. Attēls. 
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61. Attēls  Elementa pievienošana masīvam 

Piemērā tiek pievienots jauns elements ar indeksu 2: 

1. Elementu vērtības „C”, „D” un „E” tiek nobīdītas (notiek secīga elementu atmiņas kopēšana); 

2. Elementa vērtība „F” tiek ierakstīta „C” vietā. 

Izdala vēl divus viendimensiju masīvu veidus: 

1. Statiskais masīvs – masīvs, kura elementu skaits ir fiksēts un paliek nemainīgs pēc masīva 

izveidošanas brīža; 

2. Dinamiskais masīvs – masīvs, kura elementu skaits var tikt mainīts. 

Pēc savas uzbūves, statiskie un dinamiskie masīvi ir līdzīgi – abās realizācijās, masīvu vērtības tiek 

izvietotas atmiņā secīgi un elementu adresācija notiek pēc indeksiem. Izmaiņas ir saistītas ar 

iespēju mainīt masīva izmēru, dinamiskā masīva gadījumā – kad ir nepieciešams palielināt masīva 

izmēru, tiek iedalīta papildus atmiņa (vai jauns atmiņas bloks, gadījumos, kad nav iespējams izdalīt 

papildus atmiņu secīgi pēc esošā bloka). Jauna atmiņas bloka iedalīšanas gadījumā ir jāveic arī datu 

kopēšana no iepriekšēja atmiņas bloka, pirms tā atbrīvošanas. 

  



70 

 

6.1.2. Vairāku dimensiju masīvi 

Vairāku dimensiju masīvi ir datu struktūra, kas atkārtojas vairākās reizes (dimensijas). Piemēram, ja 

apvienotu trīs masīvus no trijiem elementiem, sanāk divdimensiju masīvs, kuru var aprakstīt, kā 

tabulu ar trijām rindām un trijām kolonnām. Ja apvienotu divus tādus divdimensiju masīvus, tad 

rezultātā sanāk trīsdimensiju masīvs, kuru var aprakstīt, kā kubu 3x3x2. Pārsvarā vairāku dimensiju 

masīvus ir iespējams transformēt uz viendimensijas masīvu, jo atmiņā elementi tiek izvietoti secīgi, 

bet eksistē arī realizācijas, kuras neatļauj strādāt ar vairāku dimensiju masīvu, kā ar viendimensijas 

masīvi. 

Divdimensiju masīva grafiskais atspoguļojums ir parādīts attēlā 62. Attēls. 

 

62. Attēls  Divdimensiju masīva grafiskais attēlojums 

Atmiņā visi masīva elementi tiek izvietoti secīgi tā, kā tas ir shematiski parādīts 63. Attēls. 

 

63. Attēls  Masīva elementu izvietojums atmiņā 

Šāda masīva realizācija atļauj adresēt elementus pēc diviem indeksiem, izmantojot formulu: 

Masīva adrese + ((( Indekss 2 * Elementu skaits rindā ) + Indekss 1 ) * Elementa izmērs ) 

Eksistē arī cits veids, kā var realizēt vairāku dimensiju masīvus – kā masīvu, kura elementi ir 

norādes uz masīviem. Šādas realizācijas atmiņas shematiskais attēlojums ir parādīts attēlā 64. 

Attēls. 
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64. Attēls  Masīva elementu izvietojums atmiņā izmantojot norādes 

Piemērā, pirmie trīs elementi ir norādes „ref 0”, „ref 1” un „ref 2”, katra no kurām norāda uz 

viendimensiju masīvu. Šāda pieeja ļauj fragmentēt masīva vērtības atmiņa, kas ļauj nemeklēt 

atmiņas blokus visam masīvam, bet gan blokus katrai no rindām, gadījumos, kad ir nepieciešams 

iedalīt atmiņu masīvam. 

Šāda realizācija prasa izveidot papildus norāžu masīvu („ref 0”, „ref 1” un „ref 2”), tātad šāda 

realizācija prasa lielāku atmiņas apjomu – N * norādes izmērs, masīvam, kurā ir N rindas). 

Abas vairāku dimensiju masīvu realizācijas prasa veikt elementu bīdīšanu gadījumos, kad ir 

jāpievieno vai jādzēš elementi no masīva, tā kā tas ir jādara viendimensiju masīvos. 

6.1.3. Asociatīvie masīvi (vārdnīcas) 

Asociatīvie masīvi ir līdzīgi parastiem masīviem, tikai elementu indeksu vietā izmanto atslēgu 

vērtības. Pēc savas būtības, atslēga nav tas pats, kas elementa indekss (pozīcija), bet līdzīgi, kā 

indeksu, to izmanto elementa datu iegūšanai. Pārsvarā asociatīvus masīvus izmanto, lai 

nodrošinātu strukturētu datu glabāšanu augstākā līmeņa programmēšanas valodās. 

6.2. Saraksti 

Saraksti ir vienkārša datu struktūra, kurā katrs no elementiem satur norādi uz citu saraksta 

elementu (norāžu daudzums un veids definē saraksta tipu), bet elementi atmiņā var tik izvietoti 

patvaļīgā kartībā. Tā, kā elementu secība tiek uzdota ar norādēm, kas ir ieslēgtas pašos saraksta 

elementos, lai piekļūtu pie jebkura elementa datiem ir nepieciešams iziet cauri visām norādēm līdz 

konkrētam elementam.  

Šāda pieeja ļauj netērēt papildus laiku, lai iedalīt atmiņu papildus elementam, jo nav jāmeklē 

atmiņas bloks visu elementu secīgam izvietojumam (kā tas būtu jādara masīvu gadījumā), kā arī 
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ļauj veikt elementu dzēšanu un pievienošanu bet citu elementu vērtību bīdīšanas. Patvaļīgs 

elementu izvietojums atmiņā arī neļauj iegūt jebkāda elementa adresi, neizejot cauri iepriekšējiem 

elementiem, kā arī prasa papildus atmiņu norāžu uzturēšanai (32 bitu arhitektūrā vienas norādes 

izmērs ir 4 baiti, tātad katrs elements aizņems papildus 4 baitus katrai norādei). 

6.2.1. Vienkārši saistīts saraksts 

Par vienkārši saistīto sarakstu sauc sarakstu, kurā katrs elements satur norādi uz nākamo saraksta 

elementu, bet pēdējais saraksta elements satur speciālo beigu pazīmi. Saraksta shematiskais 

atspoguļojums ir parādīts attēlā 65. Attēls. 

 

65. Attēls Vienkārši saistīts saraksts 

Vienkārši saistīta saraksta struktūras uzturēšanai izmanto vēl divas papildus norādes – norāde uz 

pirmo elementu (lai veikt elementu apstrādi) un norāde uz pēdējo saraksta elementu (jauno 

elementu pievienošanai).  

Tā kā elementi atmiņa ir izvietoti atmiņā patvaļīgā kartībā, elementu pievienošana vai dzēšana 

prasa tik nomainīt norādes. Elementa dzēšanas operācijas princips ir parādīts attēlā 66. Attēls. 
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66. Attēls Elementa dzēšana vienkārši saistītā sarakstā 

Elementa dzēšanai tiek veiktas divas operācijas. Piemēram, jādzēš elements „B”: 

1. Elementa „A” norādes vērtība tiek mainīta no elementa „B” adreses uz elementa „C” adresi; 

2. Elements „B” tiek dzēsts (tiek atbrīvota atmiņa). 

Elementa dzēšana reāli samazina patērētas atmiņas apjomu, jo dzēsta elementa atmiņa tiek 

atbrīvota. 

Elementa pievienošanas operācijas princips ir parādīts attēlā 67. Attēls. 
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67. Attēls Elementa pievienošana vienkārši saistītā sarakstam 

Piemērā (67. Attēls) tiek pievienots jauns elements starp elementiem „A” un „C”: 

1. Elementa „A” norādes vērtība tiek pārkopēta uz elementu „B” (elements „B” norāda uz 

elementu „C”); 

2. Elementa „A” norādē tiek ierakstīta elementa „B” adrese. 

Vienkārši saistīts saraksts atļauj apstrādāt elementus secīgi no pirmā līdz pēdējam un gadījumos, 

kad ir jāiegūst iepriekšēja elementa vērtība ir jāiziet cauri elementiem no pirmā elementa (jo katrs 

elements satur tikai norādi uz nākamo elementu). 

6.2.2. Divkārši saistīts saraksts 

Lai nodrošinātu elementu apstrādi divos virzienos (no pirmā vai no pēdējā saraksta elementa), 

izmanto divkārši saistītus sarakstus – sarakstus, kuros katrs elements satur divas norādes –norādi 

uz nākamo elementu (kā vienkārši saistītā sarakstā) un norādi uz iepriekšējo elementu, lai 

nodrošinātu iespēju iegūt iepriekšējo elementu. Saraksta shematiskais atspoguļojums ir parādīts 

attēlā 68. Attēls. 

 

68. Attēls Divkārši saistīts saraksts 
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Elementu pievienošana un dzēšana notiek līdzīgi, kā tas tiek darīts vienkārši saistītā sarakstā, tikai 

vienas norādes vietā ir jāmana divu norāžu vērtības. 

6.2.3. Saraksti ar vairākām norādēm 

Bieži vien, vienus un tos pašus datus ir nepieciešams sakārtot pēc dažādām pazīmēm (piemēram, 

darbinieku saraksta kārtošana pēc departamenta, cilvēka vārda vai citiem datiem). Lai nodrošinātu 

elementu kārtošanu pēc dažādām pazīmēm izmanto sarakstus ar vairākām norādēm. Piemēram, 

katrā no elementiem ir divas norādes –norāde uz nākamo elementu, ja elementi ir sakārtoti pēc 

departamenta un norāde uz nākamo elementu, ja elementi ir sakārtoti pēc vārdiem. 

Piemēram, ir dati par trijiem darbiniekiem: 

Nr.p.k. Vārds Departaments 

1. Jānis Bērziņš IT 

2. Oskars Siens IT 

3. Kristīne Moša Grāmatvedības 

Tad sarakstu ar vairākām norādēm ir iespējams aprakstīt tabulārā veidā šādi: 

Nr.p.k. Vārds Departaments Norāde #1 Norāde #2 

1. Jānis Bērziņš IT 3 2 

2. Oskars Siens IT - - 

3. Kristīne Moša Grāmatvedības 2 1 

Šāda datu struktūra ļauj sakārtot datus, nemainot pašu datu izvietojumu atmiņa un netaisīt 

papildus kopijas datiem. 

Pēc savas būtības, divkārši saistīts saraksts ir tas pats saraksts ar vairākām norādēm, tikai elementu 

ir sakārtoti pēc to secības (piemēram, pievienošanas secības). 

6.2.4. Indeksētie saraksti 

Vēl viens veids, kā var sakārtot saraksta elementus un arī atrisināt patvaļīga elementa datu 

iegūšanu, neizmantojot citu elementu norādes, ir apvienot sarakstu ar masīvu (šajā gadījumā 

masīvu sauc par saraksta datu indeksu). Lai to izdarītu, izveido masīvu no norādēm, katra no 

kurām norāda uz nākamo sarakta elementu. Indeksēta saraksta shematiskais atspoguļojums ir 

parādīts attēlā 69. Attēls. 
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69. Attēls Indeksētais saraksts 

Indeksētais saraksts ļauj apstrādāt datus gan tā, kā tas tiek darīts, izmantojot masīvus (pēc 

elementu indeksiem), gan arī secīgi apstrādāt elementus, kā tas tiek darīts strādājot ar sarakstiem. 

Šāda realizācija tomēr uzliek arī savus ierobežojumus – elementu pievienošanas vai dzēšanas 

operācijas prasa pārbūvēt indeksu (līdzīgi kā tas tiek darīts, kad elementi tiek pievienoti vai dzēsti 

no masīva), tomēr izmaiņu veikšana indeksā notiek ātrāko, jo indekss satur tikai norādes (32 bitu 

arhitektūrā vienas norādes izmērs ir 4 baiti), bet dati tiek glabāti atsevišķi. 

6.2.5. Cirkulārie saraksti 

Cirkulārie saraksti ir īpašais sarakstu paveids, kurā visu elementu norādes norāda uz citu saraksta 

elementus, veidojot cilpu. Saraksta shematiskais atspoguļojums ir parādīts attēlā 70. Attēls. 

 

70. Attēls Cirkulārais saraksts 

Piemērā tika izmantots vienkārši saistīts saraksts, kura elementi ir saistīti cilpā. 

6.3. Koki/grafi 

Koki un grafi ir datu struktūras, kurās katram no elementiem var būt vairākas norādes uz citiem 

elementiem (teorētiski no 0 līdz bezgalībai). Koki atšķiras no grafiem ar to, ka kokveida struktūrā 

nav iespējamas cilpas (eksistē tikai viens „ceļš” no viena elementa līdz otram elementam). Pēc 

savas uzbūves koki un grafi ir līdzīgi sarakstiem (tiek būvēti, izmantojot norādes), bet atšķirībā no 

sarakstiem, pati datu struktūra nav lineāra, bet gan rekursīva. Koka shematiskais atspoguļojums ir 

parādīts attēlā 71. Attēls. 
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71. Attēls Kokveida datu struktūra 

Koki un grafi ir sarežģītākas datu struktūras, jo lai realizētu vairākas norādes ir jāizmanto masīvi vai 

saraksti. Izņēmumi būtu īpašie koku veidi, piemēram, binārie koki. 

6.3.1. Binārie koki 

Binārie koki ir koku veids, kurā katram elementam ir iespējamas maksimāli divas norādes uz citiem 

elementiem. Bināros kokus pielieto kā sakārtotu datu struktūru bināras meklēšanas algoritmam – 

gadījumiem, kad ir jāmeklē elements pēc zināmās vērtības. 

Piemēram, eksistē seši elementi ar vērtībām 9, 2, 29, 7, 13 un 10. Šos elementus ieliek binārajā 

kokā tā, lai elementi būtu sakārtoti pēc to vērtībām. Shematiskais elementu izvietošanas 

atspoguļojums ir parādīts attēlā . 

 

72. Attēls Elementu izvietojums binārajā kokā 

Lai atrastu vajadzīgo elementu, binārās meklēšanas algoritms izpilda šādas darbības: 

1. Pārbauda virsotni: 
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1.1. Ja vērtība ir vienāda ar meklēto, tad meklēšana ir pabeigta; 

1.2. Ja vērtība ir lielāka par meklējamo, tad paņem pēcteča virsotni kreisajā pusē; 

1.3. Ja vērtība ir mazāka par meklējamo, tad paņem pēcteča virsotni labajā pusē. 

2. Izpilda punktu #1. katrai nākamai virsotnei, kamēr meklēšana nav pabeigta. 

Šis algoritms nodrošina vērtību meklēšanu, nesalīdzinot visas vērtības – minimizējot veikto 

operāciju skaitu. Šo pašu pieeju ir iespējams realizēt arī ar masīviem, tikai masīvs pēc sakārtošanas 

ir jādala daļās, kas būtu vēl viena papildus operācija. 

6.4. Secinājumi 

Zemāk ir dots apkopojums aprakstītājām datu struktūrām: 

  Tabula 8.

Struktūra Priekšrocības Trūkumi 

Masīvi  Ir iespējams iegūt patvaļīga 
elementa vērtību zināmā 
laika; 

 Nav nepieciešama papildus 
atmiņa datu struktūras 
uzturēšanai. 

 Elementu pievienošana / dzēšana 
prasa papildus darbības; 

 Lai izmainītu elementu daudzumu ir 
jāmeklē atmiņas bloks, visu elementu 
secīgai izvietošanai; 

 Datu struktūra paredz glabāt tikai 
pašu elementu vērtības. 

Asociatīvie 
masīvi 

 Datu struktūra ļauj glabāt ne 
tikai elementu vērtības, bet 
arī atslēgas. 

 Elementu pievienošana / dzēšana 
prasa papildus darbības; 

 Lai izmainītu elementu daudzumu ir 
jāmeklē atmiņas bloks, visu elementu 
secīgai izvietošanai; 

 Ir iespējams iegūt patvaļīga elementa 
vērtību zināmā laika; 

 Nav nepieciešama papildus atmiņa 
datu struktūras uzturēšanai. 

Saraksti  Elementu pievienošana / 
dzēšana neprasa papildus 
darbības; 

 Lai izmainītu elementu 
daudzumu ir jāizdala atmiņa 
tikai jaunajam elementam; 

 Ir iespējams veikt elementu 
kārtošanu pēc vairākiem 
parametriem, nedublējot 
datus. 
 

 Patvaļīga elementa vērtības iegūšanas 
laiks pieaug, pieaugot saraksta 
izmēram; 

 Datu struktūra prasa papildus atmiņas 
tēriņus katram saraksta elementam. 
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Struktūra Priekšrocības Trūkumi 

Indeksētie 
saraksti 

 Ir iespējams iegūt patvaļīga 
elementa vērtību zināmā 
laika; 

 Ir iespējams veikt elementu 
kārtošanu pēc vairākiem 
parametriem, nedublējot 
datus. 

 

 Elementu pievienošana / dzēšana 
prasa pārkārtot indeksu; 

 Datu struktūra prasa papildus atmiņas 
tēriņus katram saraksta elementam 
un indeksam; 

 Lai izmainītu elementu daudzumu ir 
jāizdala atmiņa jaunajam elementam 
un papildus norādei indeksā. 

Koki / grafi  Visprecīzāk apraksta grafa 
struktūru; 

 Ir iespējams veikt elementu 
kārtošanu pēc vairākiem 
parametriem, nedublējot 
datus 

 Lai izmainītu elementu 
daudzumu ir jāizdala atmiņa 
tikai jaunajam elementam; 

 Elementu pievienošana / 
dzēšana neprasa papildus 
darbības. 

 Datu struktūra prasa papildus atmiņas 
tēriņus katram saraksta elementam; 

 Patvaļīga elementa vērtības iegūšanas 
laiks pieaug, pieaugot koka/grafa 
izmēram; 

 Struktūra tiek būvēta no citām 
(masīviem un sarakstiem), tāpēc 
atkarībā no realizācijas, satur to 
struktūru trūkumus. 

7. Grafa reprezentēšanas metodes 

Datu struktūras ilustrēšanai attēlota orientēta grafa reprezentācija (skatīt 73. Attēls). 

 

73. Attēls Orientēta grafa reprezentācija 

Attēlā 73. Attēls redzams grafs G, ar virsotņu kopu [1 ..6] 

7.1. Šķautņu saraksti 



80 

 

Def. Orientēts multigrafs  G ar virsotņu kopu [1 , ... , n] tiek definēts ar: 

1. Tā virsotņu daudzumu n; 

2. Šķautņu kopu, kura uzdota kā sakārtoti pāri (ai, bi). 

ei = (ai, bi). 

Grafs G (skatīt 73. Attēls) var tikt uzdots šādi: 

1. n = 6; 

2. 12,23,34,15,52,65,46,64,41,63,25,13, 

kur grafa šķautnes tiek attēlotas loģiskajā datu struktūrā kā ij, ne (i,j), savukārt fiziskajā datu 

struktūrā jeb datora atmiņā tās attēlo kā divus Integer tipa masīvus. Šķautņu kārtība ir izvēlēta 

patvaļīgi. 

7.1.1. Uzdošanas veids un izgūšanas metodes 

Šķautņu m saraksts var tikt implementēts kā divi Integer tipa masīvi, [1 ... m] (saukti par galvu un 

asti). Šķautņu sarakstiem nepieciešams neliels atmiņas daudzums, (2m atmiņas m šķautnēm). Taču 

šādi nav iespējams ērti apstrādāt šķautnes un virsotnes. Ja nepieciešams atrast visas blakus 

virsotnes konkrētai virsotnei, meklēšanai jānorit cauri visam sarakstam, kas tiek izpildīts ilgā laika 

posmā. Lai izvairītos no iešanas cauri visam sarakstam, šķautņu sarakstu var sakārtot, vai arī lietot 

incidences sarakstu [47]. 

 Lai pievienotu virsotni grafam, nepieciešams to pievienot virsotņu kopai.  

 Lai pievienotu šķautni, nepieciešams to pievienot šķautņu kopai.  

 Lai noņemtu virsotnes un šķautnes, nepieciešams tās izņemt no abām kopām.  

 Lai atrastu blakus virsotnes, nepieciešams meklēt sakārtotu šķautnes pāri, kam 

virsotnes vērtība ir pāra pirmajā laukā.  

 Lai notestētu, vai divas šķautnes virsotnes atrodas blakus, ir jāmeklē sakārtotu šķautņu 

pāri, kurai pirmā virsotne sakrīt ar šķautnes sakārtotā pāra sākuma lauku un otra 

virsotne sakrīt ar sakārtotā pāra beigu lauku.  

 Lai atlasītu visas šķautnes, ir jāiziet cauri visiem sakārtotajiem šķautņu pāriem. 
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Neorientētiem grafiem, katra šķautne tiks glabāta vienu reizi un izgūt blakus virsotnes vai veikt 

blakus virsotņu eksistences testu iespējams, definējot sakārtoto šķautnes pāri par patvaļīgi 

sakārtotu šķautnes pāri. 

Šī ir viena no reprezentācijām, kur šķautnes tiek definētas kā objekti (kā incedences saraksti). 

7.2. Incidences saraksti 

Orientētu multigrafu G  virsotņu kopai [1, ..., n]  definē kā: 

1. Virsotņu skaitu n; 

2. n sarakstus A1, ... , An,  

kur Ai ietver sevī šķautnes, kas sākas virsotnē i. Šeit šķautne e = ij tiek fiksēta ierakstot numuru 

šķautnei e un virziena virsotni j, kā pāris (e, j).   

 

74. Attēls Orientēts grafs ar sanumurētām šķautnēm 

Grafs  (skatīt 74. Attēls)  var tikt reprezentēts šādi: 

1. n = 6 - šķautņu skaits 

Šķautnes sanumurē patvaļīgā secībā ar numuriem 1 - 12. Tad izveido sešus sarakstus. Pirmais 

saraksts apraksta visas pirmās virsotnes izejošās šķautnes -  šķautnes numuru un gala virsotni, uz 

kurieni šī šķautne aiziet. No pirmās virsotnes aiziet pirmā, ceturtā un divpadsmitā šķautne. Pirmā 

šķautne aiziet uz otro virsotni. Ceturtā šķautne aiziet uz 5 virsotni. Divpadsmitā  šķautne aiziet uz 

trešo virsotni. Otrais saraksts apraksta otrās virsotnes izejošās šķautnes – to numuru un gala 

virsotni. 
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2. A1: (1,2),(4,5),(12,3); 

A2: (2,3),(11,5); 

A3:(3,4); 

A4:(7,6),(9,1); 

A5:(5,2); 

A6:(6,5),(8,4),(10,3). 

Neorientēta grafa gadījumā šajā datu struktūrā informācija par katru šķautni būs attēlota dubultā 

– divos incidences sarakstos.  

7.2.1. Uzdošanas veids un izgūšanas metodes 

Incidences sarakstu pamatā ir virsotņu saraksti, uzdoti atšķirīgā kārtībā un sadalīti n atsevišķos 

sarakstos. Tā kā incidences sarakstos glabājas informācija ar šķautnes numuru, bet šķautņu 

sarakstos šī informācija neglabājas, tad incidences sarakstos šķautni var atrast uzreiz.   

 Ja G ir grafs, kur nav paralēlo virsotņu, nav nepieciešams nosaukt šķautnes, tādejādi var 

lietot blakus virsotņu sarakstus; 

 Ja tiek pievienota jauna virsotne, tā tiek pievienota kā saraksts An; 

 Ja tiek pievienota jauna šķautne, tad tā tiek pievienota izejošajā virsotnē šķautņu kopai;  

 Ja tiek meklētas virsotnes, kas ir blakus, nepieciešams meklēt pirmās virsotnes šķautnes 

kopu un otrās virsotnes šķautnes kopu; 

 Lai atrastu virsotnes kaimiņus, nepieciešams tos izgūt no pāriem šķautņu kopās 

virsotnei; 

 Lai atrastu šķautņu kopu, nepieciešams uzskaitīt katras virsotnes šķautnes [48]. 

7.3. Blakus virsotņu saraksti 

Orientēts grafs ar virsotņu kopu [1, ..., n] tiek definēts kā: 

1. Virsotņu skaits n; 

2. n saraksti A1,..., An, kur Ai satur visas virsotnes j, uz kurām grafam G tiek veidota šķautne (i,j). 

Piemērā (skatīt 73. Attēls) grafs G var tikt reprezentēts kā blakus virsotņu saraksts šādi: 

1. n = 6; 
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2. A1:2,3,5; A2: 3,5; A3:4; A4: 1,6; A5:2; A6:3,4,5. 

7.3.1. Uzdošanas veids un izgūšanas metodes 

Orientēta grafa gadījumā dažkārt nepieciešamas visas šķautnes ar doto beigu virsotni kā arī visas 

šķautnes ar doto sākuma virsotni. Tad var būt vajadzīgs saglabāt atpakaļskata blakus virsotņu 

sarakstu, kur tiek definēta beigu virsotne. 

Atmiņas daudzums, kas tiek patērēts blakus virsotņu sarakstu struktūras gadījumā, ir ekvivalents 

8e, kur e – šķautņu skaits (32 bitu datoram). Iziet cauri visām šķautnēm sakarā ar to, ka sarakstā ir 

tieša informācija par šķautnēm, neprasa ilgu laika patēriņu, salīdzinot ar incidences sarakstiem un 

blakus virsotņu matricu. Savukārt atrast specifisku šķautni prasa relatīvi ilgāku laika patēriņu, 

atšķirībā no  blakus virsotņu matricas. 

Ja blīvums grafam tiek definēts kā d = e/n2 (šķautņu skaits izdalīts ar maksimālo skaitu šķautņu), 

tad var tikt atrasta robeža, kur blakus virsotņu sarakstiem nepieciešams vairāk atmiņas kā blakus 

virsotņu matricai. 8e > n2, kur d>1/64 [49], [50]. 

Robeža (32 bitu datoram) atrodas 1/64. Ja blīvums (e/n2) ir lielāks kā 1/64, tad blakus virsotņu 

matricas lietošana dos atmiņas ietaupījumu [49]. 

 Ja tiek pievienota virsotne, tad tā tiek pievienota virsotņu kopai An;  

 Ja tiek pievienota šķautne, tad tā tiek pievienota virsotnē, kur tā sākas kā beigu punkts; 

 Ja tiek meklētas vienas virsotnes kaimiņu virsotnes, tās tiek glabātas kā saraksta viens 

no  nākamajiem vai iepriekšējiem elementiem; 

 Ja tiek pārbaudīta blakus virsotņu jeb kaimiņu virsotņu eksistence, tiek atrasti pirmās 

virsotnes kaimiņi priekš otrās virsotnes. 

Visu šķautņu iegūšana ir grūti implementējama šajā reprezentācijā, jo šķautnes neeksistē kā 

objekti. Tādā gadījumā ir nepieciešams konstruēt šķautnes no katras  virsotnes un tās kaimiņiem, 

savienojot tās [48]. 

Ja grafa kādai virsotnei tiek glabāti svari šķautnei, tad blakus virsotnes vietā tiek glabāta 

informācija ar pāri -  virsotne, svars [51]. 
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7.4. Blakus virsotņu matrica 

Orientēts grafs G ar virsotņu kopu [1, ..., n] tiek definēts kā (n* n) matrica A = (aij), kur aij = 1, ja 

tikai un vienīgi tad, kad (i,j) ir šķautne grafam G, kur aij = 0 citos gadījumos. A tiek saukta par 

blakus virsotņu matricu grafam G.  

Blakus virsotņu matricai (skatīt 75. Attēls) grafam (skatīt 73. Attēls) ir šāds attēlojums: 

 

 

75. Attēls Blakus virsotņu matrica 

7.4.1. Uzdošanas veids un izgūšanas metodes 

Blakus virsotņu matrica var tikt implementēta kā masīvs [1 .. n, 1..n]. Tā kā ir nepieciešams liels 

atmiņas apgabals (n2), blakus virsotņu matricas var tikt lietotas, lai reprezentētu grafus ar daudz 

šķautnēm.  

Blakus virsotņu matricai katram informācijas daudzumam nepieciešama atmiņa vismaz 1 bita 

apjomā, tā var tikt implementēta, aizņemot n 2 bitu atmiņas apgabalu, kur n ir virsotņu skaits. Ar 1 

bitu pietiks, ja svari netiek definēti. Atmiņa nepieciešama, ja svari tiek definēti. Ja, piemēram, 

svaru vērtība atbilst int tipa primitīvajam mainīgajam, tad nepieciešama 32 bitu apjoms katram 

informācijas daudzumam. 

 Ātri var noteikt specifiskas šķautnes eksistenci;  

 Lēni var atrast ceļu no brīvi izvēlētas sākuma virsotnes uz brīvi izvēlētu beigu virsotni;  

 Mazs laika patēriņš nepieciešams, lai ievietotu un izdzēstu šķautnes; 

 Trūkums  - nepieciešams pārmērīgs daudzums atmiņas, īpaši grafiem ar daudz 

virsotnēm, kas nav efektīvi, ja grafs nav blīvs [49]; 

 Praktiski tos neieto, vairāk teorētiskajiem grafu pētījumiem [47]; 

 Ja nepieciešams pievienot virsotni, pievienojam rindu un kolonnu matricā; 

 Ja nepieciešams izdzēst virsotni, noņemam virsotnes rindu un kolonnu;  
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 Pievienot un noņemt rindas un kolonnas matricā ir resursietilpīgi. Tas padara blakus 

virsotņu matricas nelietojamas grafiem, kuru virsotnes bieži tiek pievienotas vai 

noņemtas; 

 Ja nepieciešams pievienot vai noņemt šķautnes, tad nav nepieciešama atmiņas 

apgabala pievienošana vai noņemšana, tikai jāuzstāda matricas elements; 

 Lai atrastu blakus virsotņu elementus nepieciešams meklēt virsotnes rindā vērtību 1; 

 Lai pārbaudītu blakus virsotņu elementu eksistenci, jāatrod vērtību 1 virsotņu rindā 

pirmās virsotnes rindā un otrās virsotnes kolonnā; 

 Lai iegūtu šķautņu kopu, nepieciešams atrast visas vērtības 1 matricā un konstruēt 

šķautnes no atbilstošajām virsotnēm; 

 Ja grafs ir neorientēts, tad grafs būs simetrisks pret diagonāli. Tas nozīmē, ka šo matricu 

car transformēt par triangulāru matricu. 

Virsotņu kopa jāsakārto tā, ka virsotņu numuri var tikt tajā atrasti vai arī matrica jādefinē kā 

dinamiskā tabula ar divdimensiju „mappingu” uz virsotņu atslēgām [48]. 

Atmiņa, kas tiek lietota šķautnēm, ir konstante |V|2, lietojot 1 bitu šķautnei. Var lietot boolean 

tipa mainīgos un bitos matricā, lai ietaupītu atmiņu [48].  

Ja nepieciešams glabāt svaru informāciju šķautnei, to glabā matricā tajā vietā, kur ir informācija 

par šķautnes eksistenci. Glabā tik lielā atmiņas apgabalā, cik liels vajadzīgs svaru tipam. 

7.5. Secinājumi 

Lai salīdzinātu datu struktūras, tika izvirzīti šādi kritēriji: 

1. Šķautņu svaru glabāšanas iespēja struktūrā; 

2. Atmiņas daudzuma patēriņš; 

3. Struktūru lietojamība pēc patērētā atmiņas daudzuma.  

Ņemot vērā, ka grafa attēlojumā jāglabājas informācijai par šķautņu svaru, tad šķautņu saraksta 

struktūru nevarēs izmantot. Šķautņu sarakstā šo informāciju nav paredzēts glabāt. Atbilstoši 

incidences sarakstu struktūras aprakstam, tajā glabājas informācija par šķautnēm un to 

unikālajiem numuriem, bet ne svariem. Blakus virsotņu sarakstos iespējams glabāt informāciju par 

šķautnes svaru, to glabā kā pāri virsotne, svars virsotnes informācijas vietā. Blakus virsotņu 

matricās iespējams glabāt informāciju par šķautņu svariem matricā tajā vietā, kur glabājas vērtība 
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1 (skatīt 75. Attēls). Tādejādi informācija par šķautņu svariem var tikt glabāta blakus virsotņu 

sarakstos un blakus virsotņu matricās. 

Ņemot vērā, ka šķautņu skaits ir ne mazāks par 3 139 978 un virsotņu skaits ir virs 1000000, loku 

blīvums ir 3.14 uz vienu virsotni, atbilstoši formulām tiek aprēķināts atmiņas daudzums un 

struktūras lietojamība: 

 Lai glabātu virsotņu un šķautņu datus blakus virsotņu matricās, ir nepieciešams iztērēt 

n^2 (n – virsotņu skaits) bitu lielu apjomu atmiņas jeb vismaz 1 000 000 000 000 bitu 

atmiņas daudzumu jeb vismaz 116.4 GB atmiņas ņemot vērā, ka virsotņu skaits ir 

vismaz 1000 000; 

 Lai glabātu virsotņu un šķautņu datus blakus virsotņu sarakstos, nepieciešams 8e (e- 

šķautnes) bitu liels apjoms atmiņas jeb 8 * 3 139 978 = 25119824 biti, kas ir ekvivalents 

3MB atmiņas; 

 Grafa blīvums d = e/n^2 = 3 139 978/1000 000 000 000 = 3.14E-06<1/64 robežpunktu, 

no kā seko, ka blakus virsotņu saraksti patērē mazāku atmiņas apjomu, salīdzinot ar 

blakus virsotņu matricu.  

Ņemot vērā apskatītās četras datu struktūras, tika secināts, ka tikai divas blakus virsotņu saraksts 

un blakus virsotņu matrica, ļauj savā struktūrā glabāt  informāciju par šķautņu svariem. Salīdzinot 

pēc atmiņas patēriņa apjoma blakus virsotņu saraksta struktūru un blakus virsotņu matricas 

struktūru, atbilstoši uzdevumā definētajam virsotņu un šķautņu skaitam, krietni mazāk atmiņu 

patērē blakus virsotņu saraksti, salīdzinot ar blakus virsotņu matricu. 

8. Grafu vizualizācijas rīki 

Lai izvēlētos atbilstošāko rīku tiks salīdzināti un aprakstīti vairāki datu vizualizēšanas rīki [52]. 

8.1. Gephi 

Gephi ir interaktīva vizualizācijas un grafu analīzes platforma dažādu veidu un sarežģītību grafu 

datu bāzes sistēmām. Gephi ir atvērtā koda programma, kuru iespējams lietot uz Windows, Linux 

un Mac OS X operētājsistēmām. 

Savietojamībai ar Neo4j datubāzi ir izveidots speciāls spraudnis (angl. - plugin), kas atbalsta gan 

datu importēšanu, gan eksportēšanu no Gephi vides atbilstošā formātā. Pie pārvietošanas ir 

iespējams uzlikt dažādus atlases filtrus. 
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Datu ievade ir iespējama gan manuāla, gan importējot CSV datņu formātus, kur atsevišķās datnēs 

ir grafa virsotnes un to loki. Ērta ir datu labošana, dzēšana, pievienošana, jaunu kolonnu 

veidošana, kur satura ģenerēšanai izmantoti citu kolonnu dati. 

Gephi piedāvā dažādus izkārtojuma algoritmus un īpašības kā grafs tiks attēlots. Lietotājam ir 

iespējas izvēlēties izkārtojumu un mainīt katram izkārtojumam atbilstošos parametrus. 

Ir iespējams veikt dažādus statistikas un metrikas mērījumus datu analīzei. Katram mērījuma 

veidam pielāgot atbilstošus parametrus.  

Grafu attēlošanai ir iespējams pielāgot krāsas, izmērus, tekstus vai citus kritērijus, lai attēlotu 

nepieciešamos datus. Rezultātu var saglabāt gan kā bildi, gan SVG un PDF formātos. 

Iespējams atlasīt konkrētas virsotnes / lokus pēc uzdotās struktūras vai datiem. Kompleksu 

filtrēšanu ir iespējams veikt bez programmēšanas palīdzības, izmantojot atbilstošu lietotāja 

saskarni (angl. - user interface). No filtrētiem rezultātiem var veidot jaunus tīklus kā arī saglabāt 

biežāk izmantotos atlases kritērijus. 

 

76. Attēls Kartogrāfijas veidošana Gephi [53] [52] 
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8.2. Neo4j Server Web Interface 

Neo4j datu bāze piedāvā izmantot jau iebūvētu tīmekļa saskarni (angl. - web interface), kur 

iespējams atlasīt virsotnes pēc to ID numuriem, indeksiem vai veidot cypher vaicājumus. Saskarne 

tika izveidota, izmantojot arbor.js JavaScript bibliotēku un kanvas [52]. Rīkā var pārskatāmi 

vizualizēt nepieciešamos datus, kā arī tos modificēt pēc nepieciešamības – pievienot/dzēst 

virsotnes, relācijas, īpašības utt. 

Izmantojot arbor.js bibliotēku, virsotnes un relācijas tiek izkārtotas pārskatāmi un visu grafu ir 

iespējams dinamiski pārvietot. Noklikšķinot uz kādu no virsotnēm, tiek vizualizētas visas relācijas, 

kuras ir attiecīgai virsotnei (ja tādu ir daudz, tad var izvēlēties, kuras attēlot).  

 

77. Attēls Neo4j Servera interfeiss [52]. 

8.3. Neoclipse 

Neoclipse ir speciāls bezmaksas Neo4j projekts, kas paredzēts kā rīks, lai atvieglotu dažādu 

aplikāciju izstrādi, kur tiek izmantota Neo4j datu bāze. Neoclipse piedāvā dažādu funkcionalitāti 

datu modificēšanai un vizualizēšanai, taču tas pašreiz ir sākuma izstrādes stadijā, tāpēc rīkam vēl ir 

daudzi ierobežojumi un nepieciešami uzlabojumi [54]. 
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78. Attēls Rīka Neoclipse saskarne [54]. 

8.4. Linkurious 

Linkurious ir komerciāls rīks, kas izmanto Neo4j datu bāzes tehnoloģiju, lai glabātu, meklētu un 

vizualizētu grafus pārlūkprogrammā. Rīkā ir iebūvēts meklēšanas dzinējs, taču, specifiskiem 

vaicājumiem, ir iespēja izmantot konsoli un Cypher vaicājumu valodu. Iespējams modificēt – 

pievienot, izdzēst, labot virsotnes, relācijas un atbilstošās īpašības. Datu bāze atrodas uz  

Linkurious servera un to nepieciešams konfigurēt atbilstoši datu bāzes izmēram un vajadzībām 

[55]. Plaša informācija par šo rīku gan nav un atsauksmes arī ir dažādas [56]. 
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79. Attēls Rīka Linkurious saskarne [55]. 

8.5. KeyLines 

KeyLines ir komerciāls JavaScript/HTML5 rīku komplekts, kas paredzēts lietošanai visās 

populārākajās pārlūkprogrammās (arī Internet Explorer) un uz visām platformām, ieskaitot iPad. To 

ir viegli integrēt jebkurā aplikācijā, kur nepieciešama dinamiska grafa vizualizācija [57]. KeyLines 

dod iespēju klientiem dinamiski vizuālā veidā pārskatīt arī dotā grafa apakšgrafus. Rīku ir viegli 

izmantot kopā ar Neo4j datu bāzi, kur var pielāgot dažādas īpašības: 

 Ikonas izskatus; 

 Izkārtojuma veidus; 

 Grupēt virsotnes pēc konkrētām īpašībām; 

 Mainīt dizainu, atkarībā no datiem.  

KeyLines ir iebūvētas visas populārākās lietotāja mijiedarbības komandas – klikšķi, bīdīšanas utt. . 
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80. Attēls KeyLines arhitektūra Neo4j datu bāzes vizualizēšanai [58]. 

 

81. Attēls  KeyLines datu vizualizācijas piemērs [59]. 
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8.6. TouchGraph 

TouchGraph ir komerciāls datu vizualizēšanas rīks, kas izstrādāts Java tehnoloģijā. Rīks pieejams 

gan Desktop, gan Web versijā. Viegli pielāgot dažādus vizualizācijas parametrus gan virsotnēm, gan 

to relācijām un izkārtojumam. Ir dažādas iespējas datu importam, taču nav iespējams tos importēt 

Json datu formātā vai ievietot gatavu Neo4j grafu datu bāzi [60]. 

 

82. Attēls  Rīka TouchGraph saskarne [60] 

8.7. Secinājumi 

1. Ir pieejami gan komerciāli, gan bezmaksas rīki, lai vizualizētu un modificētu grafu datubāzes 

saturu. No aprakstītajām – Gephi, Neo4j Server Web interface un Neoclipe – bezmaksas, 

Linkurious, KeyLines un TouchGraph – komerciālas; 

2. Lielākoties rīki ir paredzēti pārskatāmai datu modificēšanai un analīzei (produktu 

izstrādātājiem un uzturētājiem), taču aprakstīto KeyLines, iespējams integrēt datu 

vizualizēšanai un animēšanai klientiem; 

3. Ja nav nepieciešama datu analīze, tad iebūvētais Neo4j servera Web interfeiss ir pietiekami 

piemērots, lai interaktīvi attēlotu un modificētu datus; 

4. No bezmaksas rīkiem, grafisku datu analīze piemērotākā ir ar Gephi rīku (pie nosacījuma, ja 

virsotnes nepārsniedz 50’000 un relācijas 1M); 

5. Rīks Neoclipse, lai gan pašreiz ir izstrādes stadijā, būs piemērots darbībām tieši ar Neo4j 

datubāzi, jo tas tiek speciāli tai izstrādāts; 
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6. Lai relatīvi viegli un ātri būtu iespējams izveidot plaši funkcionālu un vizuāli pārskatāmu grafu 

klientiem, iespējams lietot KeyLines (tas gan ir maksas produkts); 

7. Rīks – TouchGraph ir izstrādāts visātrāk no aprakstītajiem, taču vismazāk piemērots datu 

apstrādei un vizualizēšanai no Neo4j datu bāzes. 

9. Grafu vizualizācijas bibliotēkas 

Grafu datu bāze piedāvā iespēju glabāt datus grafa struktūrā, kur ir iespējams atlasīt 

nepieciešamos ierakstus pēc dažādiem kritērijiem, taču, lai atlasītie dati būtu pārskatāmi un labi 

saprotami, ir nepieciešama to grafiskā vizualizācija. Ir izveidotas daudzas bibliotēkas, kuras atvieglo 

gan objektu zīmēšanu, gan izpilda dažādas lietotāja mijiedarbības funkcijas. 

Katra no bibliotēkām ir vairāk vai mazāk atbilstoša dažādu mērķu sasniegšanai, taču ir jāizvērtē, 

kura no bibliotēkām ir piemērotākā konkrētā projekta realizācijai un salīdzinājums tiks veikts 

ņemot vērā šādus kritērijus: 

 Licence; 

 Tehnoloģijas (kādā valodā rakstīta bibliotēka un ar kādām to visefektīvāk var izmantot); 

 Dokumentācija, piemēri, paraugi – jo vairāk gatavu piemēru un kvalitatīvāka 

dokumentācija, jo vieglāk bibliotēku izmantot; 

 Lietotāja mijiedarbība – vai ir iebūvētas dažādas funkcijas, kas reaģē uz klikšķi, bīdīšanu 

utt., cik viegli tās ir pievienot. 

 Vizualizējamo datu imports Json formātā – jo datus iespējams iegūt caur REST-API šādā 

formātā un iespējams šis API tiks lietots projekta izstrādei. 

Lai izvēlētos atbilstošāko bibliotēku tiks salīdzinātas un aprakstītas vairākas datu vizualizēšanas 

bibliotēkas. 

9.1. Processing.js 

Sākotnēji processing.js bibliotēkas lietošana bija iespējama tikai ar „Processing” valodas 

zināšanām. Tā ir izveidota Java valodā un tās sintakse ir līdzīga un vienkāršota Java valodai. Šī 

bibliotēka konvertē Processing kodu JavaScript valodā. Ir arī iespējams bibliotēku izmantot rakstot 

kodu JavaScript valodā.  

Šī bibliotēka nav pilnībā saderīga ar Processing valodu un dažos gadījumos ir nepieciešami dažādi 

apkārtceļi. Piemēram, ja ir nepieciešams dalīt nulli. 
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Būs kļūda, ja (un X koordināta būs nulle): 

Int g = mouseX/i; 

Apkārtceļš: 

Int g = (int)(mouseX/i); 

Lai gan sākotnēji šī bibliotēka netika veidota kā zīmēšanas bibliotēka, to var lietot kā augsta līmeņa 

API, zīmēšanai kanvās [61]. 

  Tabula 9.

Aktualitāte Apraksts 

Licence Open Source 

Tehnoloģijas JavaScript, Processing 

Dokumentācija, piemēri, 

paraugi 

Salīdzinoši maz gatavu paraugu, bet ir pārskatāma un plaša 

dokumentācija, kur ir sniegti arī mazi piemēri [62]. 

Imports Json datu 

formātā 

Iespējams importēt Json formāta datus, taču esošai funkcionalitātei 

nepieciešama relatīvi liela pielāgošana. 

Lietotāja mijiedarbība Ir dažas gatavas funkcijas, taču lielākoties tās ir jāveido pašam. 

Komentāri 
Sintakse ir ļoti līdzīga Java valodai.  

Bibliotēka vairāk paredzēta interaktivitātes izstrādei. 

 

83. Attēls  Objektu vizualizācija, izmantojot processing,js bibliotēku [63] 

Attēlā 83. Attēls ir izveidota animācija, kur tiek attēlota vizuāla datu apmaiņa starp BitTorrent 

lietotājiem.  
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84. Attēls  Objektu vizualizācija, izmantojot processing.js bibliotēku [64] 

9.2. Three.js 

Three.js ir JavaScript bibliotēka / API, kas paredzēta, lai atveidotu animētas 3D grafikas interneta 

pārlūkprogrammās bez papildus spraudņa nepieciešamības. Bibliotēku ir iespējams savienot ar 

HTML5 kanvas elementiem, SVG un WebGL [65]. Izveidotajiem objektiem, iespējams piešķirt 

dažādu materiālu izskatu, novietojumu 3D telpā, pievienot gaismas krišanas leņķus, to intensitāti 

un  citas īpašības, kas nepieciešamas kvalitatīvai 3D izstrādei [66]. 

  Tabula 10.

Aktualitāte Apraksts 

Licence Open Source 

Tehnoloģijas JavaScript 

Dokumentācija, piemēri, 

paraugi 

Ļoti plaša dokumentācija un daudzi piemēri ar aprakstītu izstrādi un 

funkcionalitāti. 

Imports Json datu 

formātā 

Iespējams, taču nepieciešams papildus izstrādāt atbilstošu 

funkcionalitāti, lai ielādētu virsotnes un relācijas. 

Lietotāja mijiedarbība 
Ir iespējams ar klikšķiem/bīdīšanu utt. pārvietoties 3D telpā, izsaukt 

dažādas citas funkcijas. 
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Komentāri 

Bibliotēka nav paredzēta virsotņu un to relāciju atveidošanai, tāpēc 

ir jāizstrādā/jāmodificē dažāda funkcionalitāte. Ja nav nepieciešams 

atveidot objektus 3D telpā, tad ir atbilstošākas bibliotēkas. 

 

85. Attēls  Objektu vizualizācija izmantojot three.js bibliotēku [67] 

 

86. Attēls  Objektu vizualizācija izmantojot three.js bibliotēku [67] 

9.3. Arbor.js 

Arbor.js ir speciāla grafu vizualizācijas bibliotēka, kas pamatā domāta izkārtojuma algoritmu 

nodrošināšanai (fizika un matemātika starp objektiem – cik tālu atrodas virsotne no virsotnes, cik 

garas šķautnes, kā pārvietosies viss grafs, ja tiks bīdīta kāda virsotne). Bibliotēku var izmantot 

zīmēšanai kanvās, SVG objektiem vai pozicionēt HTML elementus. Arbor.js izmanto jQuery 

bibliotēku [68], [69]. Pirmkodā viegli pielāgot esošās funkcijas un pievienot jaunas, ja nepieciešams 

[70]. Piemērota, lai zīmētu grafus uz dažādām ierīcēm (PC, planšete, mobilais telefons utt.). Šī 

bibliotēka ir izmantota arī Neo4j Servera Web saskarnes vizualizēšanas nodrošināšanā. 
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  Tabula 11.

Aktualitāte Apraksts 

Licence Open Source 

Tehnoloģijas JavaScript 

Dokumentācija, piemēri, 

paraugi 

Dokumentācija nav pārāk plaša un piemēri arī nav daudz, taču 

bibliotēka galvenokārt veic datu izkārtošanu uz ekrāna un 

interaktivitātei iespējams lietot jQuery bibliotēku [71]. 

Imports Json datu 

formātā 
Jā. 

Lietotāja mijiedarbība 
Plašāk lietotās funkcijas (klikšķis, vilkšana utt.) ir iebūvētas, taču 

viegli pievienot jaunas. 

Komentāri 
Bibliotēka pēdējo reizi atjaunota 2012. gada maijā. 

Bibliotēka izmantota arī Neo4j webAdmin grafu vizualizācijai. 

 

87. Attēls  Grafa vizualizācijas piemērs izmantojot Arbor.js bibliotēku [68] 
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88. Attēls  Grafa vizualizācijas piemērs izmantojot Arbor.js bibliotēku [71] 

9.4. VivaGraphJS 

VivaGraphJS ir bezmaksas JavaScript grafu zīmēšanas bibliotēka, kas atbalsta dažādus 

atveidošanas dzinējus un izkārtojuma algoritmus. Pašlaik grafu atveidošanai atbalsta WebGL, SVG 

un CSS formātus [72]. 

Izmantojot bibliotēku, ir viegli mainīt virsotņu un relāciju izskatu. Lai gan bibliotēkā ir iebūvēta 

klase, kas automātiski veic elementu izkārtojumu, algoritmam ir nepieciešami uzlabojumi, ko atzīst 

bibliotēkas autors un citu cilvēku atsauksmes dažādos forumos [72]. 

  Tabula 12.

Aktualitāte Apraksts 

Licence Open Source 

Tehnoloģijas JavaScript 

Dokumentācija, piemēri, 

paraugi 

Dokumentācija nav pietiekoši plaša un kvalitatīvi aprakstīti. Piemēri 

ir, bet to nav daudz [72]. 

Imports Json datu 

formātā 
Jā. 

Lietotāja mijiedarbība Ir iespējams lietot plašāk lietotās funkcijas (klikšķis, vilkšana utt). 

Komentāri 

Izdarot vairākas secīgas virsotņu pārbīdes, grafu vairs nebija 

iespējams kustināt, lapa bija jāpārlādē (virsotņu skaits 2’000 un 

relāciju – 10’000). 

Bibliotēkas autors ir sarakstījis šo bibliotēku, lai apgūtu JavaScript 



99 

 

Aktualitāte Apraksts 

valodu. 

 

89. Attēls  Grafa vizualizācija izmantojot VivaGraphJS bibliotēku [73] 

 

90. Attēls  Grafa vizualizācija izmantojot VivaGraphJS bibliotēku [74] 

9.5. D3.js 

D3.js ir JavaScript bibliotēka, kas veido dokumentus atbilstoši datiem, izmantojot HTML5, SVG un 

CSS3. D3 ļauj sasaistīt datus uz dokumenta objekta modeļa (DOM), un pēc tam piemērot 

atbilstošas transformācijas. (Piemēram, iespējams ģenerētas HTML tabulas datus izmantot, lai 

izveidotu interaktīvu SVG joslu diagrammu ar vienmērīgu pāreju un mijiedarbību) [75]. D3 

bibliotēka lielākoties paredzēta SVG objektu zīmēšanai, kas ļauj arī objektus vizualizēt un animēt, 

izmantojot CSS3 iespējas, kā arī, pietuvinot elementus, nezaudēt tā kvalitāti. 

D3.js bibliotēkas lietošana ir plaši izplatīta, tāpēc ir pieejami daudzi gatavi piemēri ar dažādu 

dizainu un lietotāja mijiedarbības iespējām. 
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  Tabula 13.

Aktualitāte Apraksts 

Licence Open Source 

Tehnoloģijas JavaScript 

Dokumentācija, piemēri, 

paraugi 

Dokumentācija ir plaši aprakstīta un pie katras funkcijas gatavi un 

uzskatāmi piemēri. Bibliotēka ir plaši lietota interaktīvas 

vizualizācijas veidošanā un ir pieejami daudzi gatavi piemēri gan ar 

elementāru, gan sarežģītu funkcionalitāti [76]. 

Imports Json datu 

formātā 
Ir iespējams 

Lietotāja mijiedarbība 
Tā kā vizualizēšanai tiek lietoti SVG, tad iespējams interaktivitāti 

veidot ne tikai iebūvētām funkcijām, bet arī ar CSS, jQuery. 

Komentāri 
Dažādos forumos atzīta par vienu no labākajām bibliotēkām (arī 

saistībā ar grafu vizualizēšanu). 

 

91. Attēls  Grafa attēlošanas piemērs, izmantojot D3.js bibliotēku [77] 
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92. Attēls  Grafa attēlošanas piemērs, izmantojot D3.js bibliotēku [77] 

9.6. Cytoscape.js 

Cytoscope.js bibliotēka ir paredzēta grafu analizēšanai un vizualizēšanai. Primārais mērķis 

bibliotēkas izveidošanai bija medicīnā – molekulu mijiedarbības tīklu vizualizēšanai [78]. Objektu 

izkārtojumam tiek lietota modificēta Arbor.js bibliotēka, kas nozīmē, ka objektu izkārtojums tiks 

piemēros ierīcei, kurā grafs pārlūkots. Grafa zīmēšanai tiek lietotas kanvas (ir iespējams lietot arī 

SVG, taču tad bibliotēkai ir nepieciešamas modifikācijas). 

  Tabula 14.

Aktualitāte Apraksts 

Licence Open Source 

Tehnoloģijas Javascript 

Dokumentācija, piemēri, 

paraugi 
Plaša un saprotama dokumentācija ar daudziem piemēriem [78]. 

Imports Json datu 

formātā 
Jā. 

Lietotāja mijiedarbība Atbalsta gan standarta klikšķus, bīdīšanu utt. 

Komentāri Piemērota lielu grafu vizualizēšanai (>1M objektu uz ekrāna). 
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93. Attēls  Grafa attēlošanas piemērs, izmantojot Cytoscape.js bibliotēku [79] 

 

94. Attēls  Grafa attēlošanas piemērs, izmantojot Cytoscape.js bibliotēku [80] 

9.7. Secinājumi 

1. Tīmeklī grafus iespējams vizualizēt un tiem piešķirt interaktivitāti, izmantojot dažādas 

JavaScript bibliotēkas; 

2. Ja ir labas Java valodas zināšanas, tad var lietot Processing.js bibliotēku, kura ir izveidota 

speciāli Javai līdzīga programmēšanas valoda, kur kods tiek konvertēts JavaScript kodā; 

3. Visas aprakstītās bibliotēkas ir iespējams lietot bez maksas; 

4. Lai veiktu trīsdimensiju vizualizācijas, ieteicams izvēlēties Three.js bibliotēku, kas speciāli tam 

radīta; 

5. Speciāli grafu vizualizācijai izveidotās bibliotēkas – Arbor.js, VivaGraphJS un Cytoscape.js (no 

salīdzinātajām); 
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6. Lai vieglāk un ātrāk būtu iespējams izstrādāt nepieciešamo vizualizāciju un interaktivitāti, 

svarīgi, lai attiecīgai bibliotēkai būtu kvalitatīva, saprotama dokumentācija un gatavi piemēri, 

kuri izstrādāti izmantojot šo bibliotēku. No apskatītajām bibliotēkām, plašākā ar dokumentāciju 

un paraugiem, ir D3.js; 

7. Lielu grafu vizualizēšanai vēlams izmantot HTML5 kanvas elementus, taču, ja 

pārlūkprogrammai būs izslēgts JavaScript, tad grafs netiks attēlots; 

8. Relatīvi maz objektu zīmēšanai (~līdz 1M objektu) un interaktivitātes nodrošināšanai, ērti ir 

lietot SVG, kur kvalitāte būs laba pie jebkuras tālummaiņas un viegli interaktivitāti piešķirt ar 

CSS selektoriem un jQuery bibliotēkas palīdzību. 
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10. Ceļu meklēšanas algoritmi 

Ceļu meklēšanai vispārīgi var izdalīt šādus uzdevumus: 

1. Jāmeklē īsākie ceļi no fiksētas sākumvirsotnes uz visām pārējām virsotnēm, t.sk.: 

 Īsākais ceļš no jebkuras virsotnes uz fiksētu nobeiguma virsotni (apgriezts uzdevums); 

 Īsākais ceļš starp divām fiksētām grafa virsotnēm u un v d; 

 Īsākais ceļš starp visām fiksētām grafa virsotnēm u un v d. 

2. Jāmeklē īsākie ceļi starp visiem iespējamiem virsotņu pāriem (šādu pieeju izmanto neliela 

izmēra grafiem, kas neatbilst problēmsfērai). 

Grafā īsākā ceļa svaru apzīmēsim ar �(�,�), kas aprēķināms kā min [ �(�)], ja eksistē ceļš no 

� uz �, kur �(�) aprēķina kā: 

 

95. Attēls  Ceļu aprēķins starp virsotņu pāriem [81] 

Vispārīgā gadījumā grafa loku svari var būt gan pozitīvi, gan negatīvi, tātad arī īsākā ceļa svari var 

būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Ja grafs satur arī negatīvus ciklus, kurus vairākkārtīgi izejot svars 

samazinās, tad δ(s,v)= -∞.  

Attēlā (skatīt 96. Attēls) starp virsotnēm e un f veidojas cikls ar -∞, tāpēc rēķinot īsāko ceļu no 

sākumvirsotnes s uz virsotni g kā īsāko ceļu iegūst -∞. 

 

96. Attēls Negatīvi svari vērstajos grafos [81] 

Savukārt, virsotnes h, i, j nav sasniedzamas no s un to īsāko ceļu vērtība ir ∞, neskatoties uz to, ka 

tās pašas veido negatīvu ciklu. Vairumā īsāko ceļu meklēšanas gadījumu tiek pieņemts: 

1. Loku svari bieži simbolizē attālumu, laiku, izmaksas, soda punktus, zudumus, jebkuru citu 

lielumu, kas lineāri summējas visā ceļa garumā un kuru mēs gribētu minimizēt; 
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2. Īsākais ceļš nav negatīvs un nesatur arī negatīvus ciklus; 

3. Īsākajiem ceļiem nav jābūt unikāliem, t.i. grafā var atrast citus tik pat īsus ceļus. 

Modelēšanas vide neparedz lokus ar negatīviem svariem, tādējādi tiek uzskatīts, ka loku svari ir 

pozitīvie skaitļi. 

10.1. Meklēšana plašumā 

Meklēšana plašumā (angl. - Breadth-first search (BFS)) ir bijis par pamatu daudziem grafu 

algoritmiem. Līdzīgas idejas, piemēram, tiek izmantotas Dijkstra īsāko ceļu meklēšanas algoritmā 

un Prima algoritmā. Algoritms darbojas šādi: 

1. Atrod attālumu līdz katrai virsotnei no s grafos, kur katras šķautnes svars ir 1 jeb citiem 

vārdiem grafos, kur šķautnēm nav piešķirts svars; 

2. Grafs tiek aprakstīs ar blakus virsotņu saraksta palīdzību; 

3. Algoritms grafā G (V, E) sākot no avota s vispirms atklāj visas virsotnes k attālumā pirms pāriet 

uz attālumu k+1;  

4. Ja grafs ir koks, tad meklēšana plašumā ir ekvivalenta apstaigāšanai pa līmeņiem [82]; 

5. Strādājot algoritms marķē virsotnes trīs statusos melns (atklāta), pelēka (atklāta uz robežas ar 

neatklāto), balta (neatklāta). 
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97. Attēls Meklēšana vispirms plašumā nevērstā grafā [81] 

Plašuma meklēšanas procesā katra virsotne tiek apskatīta un ievietota kokā vienu reizi �(1), tātad 

summārais operāciju skaits ir �(�). Katras virsotnes blakus virsotņu saraksts tiek apskatīts arī 

vienu reizi, tātad summārais operāciju skaits šajā algoritma daļā ir �(�). Papildus operāciju skaits 

grafa inicializācijai ir �(�). Var redzēt, ka kopējais algoritma darba laiks ir �(� + �). Tātad 

algoritma darbības laiks pieaug lineāri līdz ar grafa blakus virsotņu saraksta izmēru. 

 

98. Attēls Meklēšanas plašumā algoritms  
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Šī algoritma programmatūras koda realizācijas un pielietošanas varianti sīkāk apskatīti „The 

algorithm design manual” [83]. 

10.2. Meklēšana dziļumā 

Meklēšanas dziļumā algoritms: 

1. Sniedz vērtīgu informāciju par grafa struktūru, klasificējot grafa lokus vai šķautnes:  

 Koka loki -  pirmās, kas atklātas (F); 

 Atpakaļ virzītās šķautnes (B); 

 Uz priekšu virzītās šķautnes, bet nav koka sastāvdaļa (F); 

 Šķērsvirzītās šķautnes, ir visas pārejās šķautnes starp dažādiem līmeņiem. 

2. Var izmantot topoloģiskai šķirošanai (piem. apģērbu uzvilkšanas secība ģērbjoties); 

3. Var izmantot grafa sadalīšanai cieši saistītās komponentēs, kur katru var aprēķināt atsevišķi 

aprēķinu paralelizācijai; 

4. Bieži izmanto mākslīgā intelekta programmās. 

5. Meklēšana dziļumā algoritms sāk ar fiksētu virsotni v0 kā topošā meklēšanas koka sakni un 

atzīmē jebkuru neatzīmētu virsotni v1 . Meklēšanas kokā tiek zīmēts loks no v0 uz v1 un veikta 

pārvietošanās uz v1. Ja algoritma izpilde atrodas virsotnē v un eksistē vēl neatzīmēta virsotne 

w , kas ir saistīta ar v, tad:  

6. Tiek atzīmēta virsotne w;  

7. Meklēšanas kokā tiek zīmēts loks v uz w;  

8. Algoritma izpilde pārvietojas uz virsotni w. 
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99. Attēls Meklēšana vispirms dziļumā vērstā grafā [81] 

Gadījumā, ja visas virsotnes, kas ir saistītas ar � jau ir atzīmētas, notiek atkāpšanās uz virsotnes � 

vecākvirsotni. Algoritms tiek turpināts tik ilgi, kamēr atkāpšanās noved atpakaļ virsotnē �0. 

 

100. Attēls Meklēšanas dziļumā algoritms [83] 

Var pierādīt, ka dziļuma meklēšanas algoritma darba laiks ir �(� + �), kur V ir grafa virsotņu skaits 

un E ir grafa loku jeb šķautņu skaits. Dziļuma meklēšanu tāpat kā plašuma meklēšanu var pielietot 
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grafa komponenšu un stipri sakarīgo komponenšu noteikšanā, ciklu, metrisko invariantu 

noteikšanā, divdaļīga grafa sadalīšana daļās, u.c. 

10.3. Bellmana – Forda algoritms 

Belmana forda – Belman-Ford algoritms ir standarta alternatīva Dijkstra algoritmam, kad 

nepieciešams atrast īsākos ceļus grafos ar negatīviem svariem [84]. Vispārīgi algoritmam ir šādas 

īpašības: 

1. Risina īsākā ceļa problēmu grafam G = (V,E) no fiksētas sākumvirsotnes uz jebkuru virsotni 

vispārīgam gadījumam; 

2. Grafa loku svari var būt arī negatīvi [85]; 

3. Ja ir negatīvs cikls algoritms parāda, ka nav risinājuma “False”, pretējā gadījumā algoritms 

atgriež “True” un īsāko ceļu vērtības; 

4. Algoritms cikliski samazina v. d novērtējumu no avota s, kur katra virsotne v ∈ V līdz sasniedz 

īsākā ceļa svara vērtību δ(s,v); 

5. Patērētais laiks Bellman-Forda algoritmam ir O (V,E). 

 

101. Attēls Belmana forda algoritms [86] 

Ja attēlā redzamā algoritma kods tiek izmantots zemāk esošajam grafam ar 5 virsotnēm iegūst 

šādu grafisko reprezentāciju [87]. Sākumvirsotne ir s, d vērtības parādās virsotnēs un tonētie loki / 

šķautnes norāda uz iepriekšējo virsotni. 
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102. Attēls Belmana forda algoritms 5 virsotņu grafā [81] 

10.4. Dijkstra algoritms 

Dijkstra algoritms balstās uz maināmu iezīmju piešķiršanu. Katrā iterācijā grafa virsotnēm piešķir 

iezīmes, kuras norāda īsākā ceļa garumu. Sākumvirsotnes iezīmei piešķir vērtību “0”, bet pārējam 

virsotnēm iezīmes ir . Algoritma izpildes gaitā notiek iezīmju maiņa. Katrā iterācijā viena iezīme 

kļūst par konstanti. Šī iezīme norāda īsākā ceļa garumu no sākuma virsotnes uz doto virsotni. Par 

konstanti kļūst tās virsotnes iezīme, kuras vērtība dotajā iterācijā ir minimāla [88]. 

1. Darbojas orientētos grafos G = (E,V), kur nav negatīvu svaru un negatīvu cilpu, jeb 

w (u,v)  ≥  0  katram grafa lokam (u,v) ∈ E [89], [90]; 

2. Dijkstra algoritma darbības laiks ir īsāks nekā Belman-Forda algoritmam. 

 

103. Attēls Dijkstra algoritms [87] 
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Dijkstra algoritma izpilde sākas ar sākumvirsotni s. Īsākā ceļa vērtējumi parādās virsotnēs 

(sākotnējo iezīmju piešķiršana), tad notiek iezīmju maiņa un, visbeidzot iezīmes pārvēršana 

konstantē. Dijkstra algoritms izvēlas vienmēr īsāko attālumu uz blakus virsotni – izmanto alkatīgo 

stratēģiju. Algoritmu sauc par alkatīgu (angl. - greedy), ja katrā solī tiek izdarīta lokāli (šajā laika 

momentā) optimālā izvēle. Nebūt nav acīmredzams, ka šāda lokāli optimāla izvēle ir arī globāli 

optimāla izvēle, tomēr īsākā ceļā aprēķināšanā, izmantojot Dijkstra algoritmu tas tā ir.  

 

104. Attēls Dijkstra algoritma izpildes reprezentācija grafiskā veidā [87] 

Patērētais laiks ir atkarīgs no prioritātes rindas realizācijas veida (skatīt 105. Attēls). Vienkāršākajā 

gadījumā, sanumurējot virsotnes no 1 līdz �, vienkārši glabājot v.d v-tajā masīva ierakstā iegūst 

0(|�|�). Citos prioritātes rindas realizācijas gadījumos var iegūt šādus rezultātus: 

1. “Binary heap” – 0((V +  E)lg V) ērti izmantot, ja nav daudz loku; 

2. “Fibonacci heap” –  0(V lgV +  E); 

3. Ahuja, Mehlhorn, Orlin, Tarjan gadījumā, kas piemērojams grafiem ar pozitīviem svariem iegūst 

O(E + V�lg W) , kur W lielākais loka svars grafā [91];     

4. Thorup – O(E lg lg V) [92]; 

5. Raman – O(E + Vmin[(lg V)
�

�
�∈,(lg W)

�

�
�∈]) [93]. 



112 

 

 

105. Attēls Dijkstra algoritma resursu patēriņš atkarībā no prioritātes rindas realizācijas [94] 

10.5. Dinamiskās programmēšanas algoritms balstīts uz matricu reizināšanu 

Algoritms paredzēts īsāko ceļu atrašanai starp visiem virsotņu pāriem: 

1. Var sasniegt izpildes ilgumu ; 

2. Var būt negatīvi svari lokiem, bet ne negatīvi cikli. 

Teorētiski šī uzdevuma risinājuma atrašanai varētu arī atkārtoti izmantot Belman-Forda algoritmu 

vai Dijkstra algoritmu, ja grafā nav negatīvu svaru. Tomēr tas nav pats efektīvākais veids, jo izpildes 

laiks var būt vai nu �(�� lg �), jeb �(�� lg � + ��). Īsāko ceļu atrašanas algoritmi, kas paredzēti 

īsāko ceļu atrašanai starp visiem virsotņu pāriem, parasti izmanto blakus virsotņu matricas 

reprezentāciju. 

 

106. Attēls Lēnāks visu virsotņu pāru īsāko ceļu aprēķināšanas algoritms [87] 
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107. Attēls Vērsts grafs un matricu sekvence visu virsotņu pāru īsāko ceļu aprēķināšanas algoritmam [87] 

Iepriekš aprakstīto algoritmu ir iespējams arī optimizēt, jo nav nepieciešam aprēķināt visas �(�) 

matricas, pietiek ar matricu �(���). Ja grafā nav negatīvu ciklu, tad �(�) = �(���) [87]. Rezultātā 

var iegūt ātrāku visu virsotņu pāru īsāko ceļu aprēķināšanas algoritmu. 

 

108. Attēls Ātrāks visu virsotņu pāru īsāko ceļu aprēķināšanas algoritms [87] 

10.6. Floida – Varšala algoritms 

Floida – Varšala (angl. - Floid-Warshal) algoritms – viens no efektīvākajiem, īsāko ceļu atrašanai 

starp jebkuru virsotņu pāri jebkurā grafā sasniedzot izpildes ātrumu . Algoritms balstās uz 
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svaru matricas pārveidošanu un ir praktiski lietojams. Grafam var būt negatīvi svari lokiem, bet ne 

negatīvi cikli. 

 

109. Attēls Floida – Varšala algoritms [87] 

 

110. Attēls Matricu sekvence Floida – Varšala algoritmam [81] 

10.7. Džonsona algoritms 

Džonsona algoritms (angl. - Jonson’s algorithm): 
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1. Īsākajam ceļam starp visām virsotnēm; 

2. Var sasniegt izpildes ilgumu ; 

3. Vāji savienotiem grafiem algoritms izmanto blakus virsotņu grafu reprezentāciju [86]; 

4. Maz savienotiem grafiem šis algoritms ir ātrāks nekā iepriekšējiem diviem algoritmiem; 

5. Algoritms vai nu atgriež īsākos ceļus, vai parāda, ka īsākie ceļi nav iespējami negatīva cikla 

gadījumā; 

6. Izmanto Dijkstra un Bellman-Ford algoritma elementus. 

 

111. Attēls Džonsona algoritms [81] 

Kā daļa no šī algoritma tiek izmantots Dijkstra algoritms (skatīt 112. Attēls). 
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112. Attēls Džonsona algoritms [87] 

10.8. Citi īsākā ceļa algoritmi jebkuriem virsotņu pāriem 

1. Fredman algoritms ir nedaudz ātrāks nekā oriģinālais Floyd Warshal algoritms [95] un ir 

izpildāms šādā laikā ;                                           

2. Galil, Margalit un Seidel izstrādājuši algoritmu nevērstam nesvarotam grafam [96], [97], [98]. 

Algoritma izpildes laiks ir  , kur p ir polilogaritmiska funkcija. Cieši saistītos grafos šis 

algoritms ir ātrāks;  

3. Shoshan un Zwick [99] algoritms nevērstam grafam patērē laiku O(WV�p(VW)); 

4. Karger, Koller, and Phillips [100], kā arī McGeoch [101] ir izstrādājuši pieeju, kas darbojas ātrāk 

nekā vairākkārtīga Dijkstra algoritma izmantošana, t.i. laikā . 

10.9. Datu apstrādes algoritmu salīdzināšana. 

Algoritmiem jāspēj apstrādāt lielus datu apjomus (virsotņu skaits virs 1 000 000, loku skaits - ne 

mazāk par 3 139 978, loku blīvums ~3.14 loki uz vienu virsotni) daudzu dimensiju struktūrās un 

slāņos, veicot datu atlasi pēc vairākiem kritērijiem. Tā kā datu apjoms pieaug vairākas reizes katrā 

iterācijā, ir nepieciešama tāda datu apstrādes algoritmu kombinācija, kas veic ne tikai meklēšanu 

lielajā datu apjomā, bet arī spēj indeksēt subjektu saites un apstrādāt tikai segmentus, kuros ir 

izmaiņas, saglabājot kopējo integritāti. 

  Tabula 15.

Nr.p.k. 
Algoritma 

nosaukums 
Algoritma apraksts Algoritma priekšrocības 

1.  Bellmana – Forda 

algoritms 

Atrod īsākos ceļus grafos no 

fiksētas sākumvirsontnes uz 

jebkuru virsotni ar 

negatīviem svariem.  

Grafa loku svari var būt arī 

negatīvi. 

Identificē negatīvus ciklus 

grafā. 

2.  Directed acyclic graph 

topoloģiskas 

šķirošanas algoritms 

Īsākā ceļa algoritms virzītā 

necikliskā grafā. 

Pieļaujami negatīvi svari, bet 

ne negatīvi cikli. 

Algoritms ir relatīvi ātrs 

necikliskiem virzītiem grafiem. 
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Nr.p.k. 
Algoritma 

nosaukums 
Algoritma apraksts Algoritma priekšrocības 

3.  Dijkstra algoritms Īsākā ceļa atrašanas 

algoritms no fiksētas 

sākumvirsotnes uz jebkuru 

virsotni. 

Netiek apskatītas pilnīgi visas 

grafa virsotnes. Tiek atrasti 

īsāki ceļi no sākumvirsotnes 

līdz virsotnēm, kas bija 

izanalizētas ceļā līdz 

galavirsotnes nonākšanai. 

4.  Dinamiskās 

programmēšanas 

algoritms 

Īsākā ceļa atrašanai starp 

visiem virsotņu pāriem. 

Var būt negatīvi svari lokiem, 

bet ne negatīvi cikli. Vienkāršs.  

5.  Floida – Varšala 

algoritms 

Īsāko ceļu atrašanai starp 

jebkuru virsotņu pāriem 

jebkurā grafā. 

Grafam var būt negatīvi svari, 

bet ne negatīvi cikli. 

Relatīvi ātrs. 

Vienlīdz labi pielietojams vāji 

saistītos un cieši saistītos 

grafos. 

6.  Džonsona algoritms Īsākā ceļa atrašanai starp 

visām virsotnēm. 

Vāji saistītiem grafiem šis 

algoritms ir ātrāks nekā 

Dinamiskās programmēšanas 

vai Floida – Varšala algoritms. 

7.  Fredman algoritms Īsāko ceļu atrašanai starp 

jebkuru virsotņu pāriem, 

jebkurā grafā. 

Nedaudz ātrāks nekā 

sākotnējais Floida – Varšala 

algoritms. 

8.  Galil,  Margalit 

algoritms Seidel 

algoritms 

Īsāko ceļu atrašanai starp 

jebkuru virsotņu pāriem 

jebkurā grafā. 

Ātri darbojas cieši saistītos 

grafos. 
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Nr.p.k. 
Algoritma 

nosaukums 
Algoritma apraksts Algoritma priekšrocības 

9.  Shoshan un Zwick 

algoritms 

Īsāko ceļu atrašanai starp 

jebkuru virsotņu pāriem 

jebkurā grafā. 

Nedaudz saīsināts izpildes 

laiks. 

10.  Karger, Koller, and 

Phillips [100], kā arī 

McGeoch 

Īsāko ceļu atrašanai starp 

jebkuru virsotņu pāriem 

jebkurā grafā. 

Pateicoties ātrai matricu 

reizināšanai algoritms darbojas 

ātrāk nekā lineārās 

programmēšanas algoritms. 

11.  Gabow un Tarjan Atrod īsākos ceļus grafos no 

fiksētas sākumvirsontnes uz 

jebkuru virsotni. 

Labi mērogojams algoritms 

piemērots tīklu problēmu 

risināšanai. 

12.  Goldberg Atrod īsākos ceļus grafos no 

fiksētas sākumvirsontnes uz 

jebkuru virsotni. 

Sniedz algoritma izpildes 

ātruma palielinājumu 

atsevišķos gadījumos. 

11.  Ceļu meklēšanas algoritmu realizācija 

Jārealizē ceļa meklēšanas algoritmi, kuri meklēto ceļu lietotājam atgriež līdz 10 sekundēm un 

vienlaicīgi spēj apkalpot vismaz 20 lietotājus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika izveidotas četras  

pētnieku grupas, kuras dalījās ar informāciju savā starpā, bet izmantoja dažādas pieejas ceļa 

meklēšanas realizācijai: 

1. Grupa, kas izmantoja par pamatu grafu DB (Neo4j) un veica testus ar to (bez papildus izstrādes 

darbiem). Rezultāti ir apkopoti nodaļā  „Grafu datu bāzes”, jo nepieciešamais rezultāts netika 

sasniegts; 

2. Grupa, kas izmantoja par pamatu relāciju DB tehnoloģijas un realizēja ceļa meklēšanu datu 

bāzes vadības sistēmas ietvaros Python valodā; 

3. Grupa, kas izmantoja augstākā līmeņa programmēšanas valodu (php) un realizēja datu ielādi 

no relāciju DB; 
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4. Grupa, kas izmantoja C++ valodu un realizēja algoritmu kombināciju, kas risinātu tieši 

problēmsfēras uzdevumu.  

Algoritmu realizācijai tika dots neorientēts, nosvērts grafs, kurā šķautnēm nav negatīvu svaru. 

11.1. Risinājuma Python valodā apraksts 

11.1.1. Dijkstra algoritms 

Darba mērķis ir realizēt Dijkstra algoritmu īsākā ceļa atrašanai grafā ņemot vērā saišu svarus. 

Algoritmam ir jāizpildās līdz 10 sekundēm, spējot apstrādāt 20 lietotājus vienlaicīgi.  

Mērķa sasniegšanai, algoritms tiks realizēts valodā Python uz datu bāzes servera, lai taupītu laiku 

datu ielādei no servera. Sākotnēji algoritms tiks realizēts pēc iespējas ātrāk, neliekot uzsvaru uz  

optimizāciju. Pēc pirmajiem iegūtajiem mērījumiem tiks veikta analīze un izdarīti secinājumi par 

nepieciešamo algoritma optimizāciju. Pirmajā iterācijā tiks realizēta programma, kas apskata grafa 

virsotnes, tās pakāpeniski iegūstot no datu bāzes, veicot vaicājumu katrreiz, kad nepieciešams 

apskatīt kādas virsotnes saistītās virsotnes. 
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113. Attēls Vienkāršota Dijkstra algoritma realizācijas shēma 

11.1.1.1. Pirmā iterācija algoritma realizācijai 

Lai realizētu galveno ciklu, ir nepieciešama datu struktūra, kas atgriež mazāko vērtību, to izdzēšot 

pie atgriešanas. Šim nolūkam piemērotākā struktūra ir kaudze, jo tā ir sakārtota pēc vērtības un 

ieraksts tiek izdzēsts no datu struktūras vērtības nolasīšanas brīdī (līdzīgi, ka stekā). Dijkstra 
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algoritma realizācijai, gan nepieciešama apgriezta kaudze, jo parasta Kaudze atgriež lielāko vērtību, 

bet galvenā cikla realizācijai nepieciešama mazākā.  

Kaudzes realizācijai tika izmantota Python standarta bibliotēka “heapq”, jo šī bibliotēka nodrošina 

kaudzes funkcionalitāti sarakstu pārvēršot kaudzē. Papildus šī bibliotēka nodrošina funkcijas 

“heappush (kaudze, vērtība)” un “heappop (kaudze)” attiecīgi vērtību pievienošanai un izgūšanai 

no kaudzes. 

Tā kā bibliotēka “heapq” nodrošina tikai saraksta pārvēršanu kaudzē, tad šī algoritma realizācijai 

kaudzē nepieciešams glabāt sarakstiem līdzīgas datu struktūras ar divām vērtībām – virsotnes id un 

svaru, lai varētu kārtot virsotnes pēc svara. Šāda kārtošana ir iespējama, jo “heapq” bibliotēka 

atbalsta datu struktūras kārtošanu, pēc apakšstruktūras pirmās vērtības. Rezultātā sanāk saraksts, 

kurā ir apakšsaraksti ar vērtībām svars un virsotnes id. Apakšsarakstiem tika izvēlēta datu struktūra 

kortežs (angl. – tuple), kas ir sarakstam līdzīga nemodificējama datu struktūra. Rezultātā sanāk 

šāda datu struktūra: “Kaudze = [(svars, id), (svars,id), (svars, id),...]”.  

 

114. Attēls Galvenā cikla trešais solis 

Dotā datu struktūra tiks kārtota pēc svara, jo svars ir apakšstruktūras pirmā vērtība. 

Pirmās realizācijas sākums sakrīt ar vienkāršoto shēmu (113. Attēls), pirmās atšķirības parādās 

Galvenā cikla 3. solī (shēmā apzīmēts ar indeksu 3.3), pirms kura nepieciešams vēl viens solis. 

Sākumā no datu bāzes tiek iegūti visi apskatāmā vecāka bērni un tad sākas bērnu kopas 

caurskatīšana (114. Attēls). 
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No datu bāzes tiek atgrieztas šķautnes (vecāk-virsotne, bērn-virsotne, svars), kur vecāk-virsotne ir 

viens šķautnes gals, bet bērn-virsotne otrs. Tā kā grafs nav orientēts, virsotnes vienmēr netiek 

atgrieztas tieši šādā secībā, līdz ar to pie katras šķautnes apskatīšanas ir jāpārbauda loka virziens 

(jo algoritms apskata neorientēto loku, kā divus orientētus lokus). 

Nākamā lielā atšķirība no vienkāršotās shēmas ir apakš-cikla otrajā solī (shēmā solis 3.3.3), kur tiek 

pārbaudīts vai bērnu virsotne jau nav iekļauta apskatāmo virsotņu Kaudzē. Šajā realizācijā šī 

pārbaude mainās uz vēl vienu apakšciklu, kas pārmeklē apskatāmo virsotņu kaudzi un pārbauda 

vai dotā bērnu virsotne nav jau iekļauta apskatāmo virsotņu kaudzē (115. Attēls). 

 

115. Attēls  Kaudzes pārbaude 

Papildus darbības, salīdzinot ar vienkāršoto shēmu, kas attēlota 115. Attēls, ir nepieciešama tāpēc 

ka uz saliktām datu struktūrām nevar izmantot Python iestrādāto “a in b”, konstrukciju. Šī 

konstrukcija ļauj pārbaudīt vai kāda dotā vērtība, šajā gadījumā “a”, ir kādā datu struktūrā, šajā 

gadījumā “b”. Gadījumā, kad tiktu izmantots  saraksts ar grafa virsotnēm,  piem. “[id, id, id, ...]”, 
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tad varētu pārbaudīt - “if virsotne in Kaudze: ...”, bet šajā gadījumā tas nav iespējams, jo 

nepieciešams saglabāt ne tikai grafa virsotnes id, bet arī tās svaru. 

Sākotnējais mērķis tika sasniegts – tika realizēts darboties spējīgs algoritms, taču tas darbojās ļoti 

lēni. Virsotņu meklēšanas laiks testa piemēriem sasniedza laiku, kas bija ilgāks par stundu. Ņemot 

vērā darba mērķi, tālākie mērījumi netika veikti, jo pašreizējais izpildes laiks pārsniedz vēlamo 

izpildes laiku. 

11.1.1.2. Otrā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot pirmās iterācijas rezultātus, tika secināts, ka ir nepieciešams uzlabot grafa šķautņu 

ielādes ātrumu. Vaicājums, kas ieguva visas apskatāmās virsotnes saistītas virsotnes, dažbrīd 

aizņēma pat vairāk kā pussekundi. 

Lai samazinātu cikla izpildes laiku vaicājuma rezultātu kopas vietā tika izmantots kursors (angl. - 

cursor). Kursors atgriež vaicājuma rezultātus pakāpeniski, pa vienam ierakstam atšķirībā no parasta 

vaicājuma, kas atgriež visu rezultātu kopu. Šādā veidā tiek ietaupīts rezultātu kopas apkopošanas 

un izveidošanas laiks. Shēma redzams (116. Attēls), ka nav vairs nepieciešams solis pirms datu 

apkopošanas 3.3, tā vietā katra šķautne tiek iegūta tieši no datu bāzes apakš-cikla iterācijas 

sākumā.  

 

116. Attēls  Šķautņu iegūšana ar kursoru 

Otrajā realizācijā veiktās izmaiņas samazināja algoritma izpildes laiku, taču nepietiekami, lai tiktu 

sasniegts vēlamais rezultāts. Joprojām testa piemēri izpildījās vairāk kā stundu, kā rezultātā tālākie 

mērījumi šai realizācijai netika veikti.  

Papildus tika secināts, ka: 
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1. Datu bāzu vadības sistēma atgriež rezultātus pārāk lēni. Lai gan kursors atgriež rezultātu ātrāk 

par vienkāršu vaicājumu, kopēja aizkave ir liela, jo tā notiek katrā cikla iterācijā;  

2. Nepieciešams uzlabot vaicājumu, jo vaicājuma rezultātiem nepieciešama papildu apstrāde pēc 

to iegūšanas, kas arī paildzina galvenā cikla izpildi. 

Regulāri parādās kļūda “atrasts īsāks ceļš līdz galīgam punktam” (shēmā, solis 3.3.2), kas nozīmē, 

ka atrasts īsāks ceļš līdz jau apskatīto virsotņu vārdnīcā ierakstītai virsotnei, ko vairs nav iespējams 

mainīt, taču šī kļūda pagaidām netiks apskatīta, jo svarīgāk samazināt meklēšanas laiku. 

11.1.1.3. Trešā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot otrās realizācijas rezultātus, tika secināts, ka grafu būtu jāsagatavo apstrādei ārpus 

galvenā cikla un būtu nepieciešams uzlabot vaicājumu tā, lai nevajadzētu pārbaudīt, kura virsotne 

ir kura pēc šķautnes iegūšanas. 

 

117. Attēls  Grafa ielāde 

Lai samazinātu galvenā cikla izpildes laiku, trešajā iterācijā grafa būvēšana (117. Attēls) tika iznesta 

ārpus galvenā cikla. Pirms galvenā cikla (shēmā starp 1. un 2. soli), tiek izveidota divdimensiju 

vārdnīca, kas glabā visas grafa šķautnes un to sākotnējos svarus. 

Ielādes mehānisms (117. Attēls) arī izmanto kursoru, lai apstrādātu pa rezultātu kopu, nevis kopas 

atgriešanu, kas arī samazina grafa ielādes laiku. Tika mainīts vaicājums, kas ielādē grafu: tas tika 
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papildināts ar apgrieztām šķautnēm (katra neorientēta šķautne A-B tiek pārvērsta par divām 

šķautnēm A->B un B->A), lai vienmēr varētu pieņemt, ka šķautnes pirmā virsotne ir vecāks, bet 

otrā bērns. Lai gan šis paņēmiens palielina ielādētā grafa izmēru, tas samazina apakš-cikla izpildes 

laiku, jo vairs nav nepieciešams katrā ciklā pārbaudīt, kura virsotne ir vecāks un kura bērns. 

Trešajā iterācijā izveidotais grafa ielādes mehānisms prasa aptuveni 23 sekundes, taču samazina  

meklēšanas laiku līdz dažām sekundēm. 

 Dijkstra trešās iterācijas mērījumu tabula Tabula 16.

Nr.p.k. 
Datu ielādes 

laiks 

Meklēšanas 

laiks 
Laika patēriņš Laiks uz vienu virsotni 

1.  Astoņu soļu attālumā (piemērs: 40008002175 - 50103068291)   

Apskatītais virsotņu skaits: 19053 

 23500 1564 25113 0.082 

2.  Desmit soļu attālumā (piemērs: 020349-10862 - 261078-11838)  

Apskatīto virsotņu skaits: 482681  

 22500 16900 40000 0.035 

3.  Trīs soļu attālumā (piemērs: 290165-12369 līdz 40003630144)   

Apskatīto virsotņu skaits: 89 

 23700 784 23980 8.803 

Pēc atkārtotas algoritma optimizēšanas meklēšanas laiks ir krietni uzlabojies (Tabula 16.) 

pateicoties grafa ielādei pirms galvenā cikla. Atšķirībā no pirmās un otrās algoritma realizācijas 

iterācijas, kur meklēšanas laiks sasniedza vairāk par stundu, šajā iterācijā tas ir samazinājies 

vairākas reizes.  

Iepriekšējās realizācijās katrā galvenā cikla iterācijā tika veikts vaicājums, lai iegūtu šķautnes, kuras 

ir nepieciešams apskatīt apakšciklā. Papildus tam, katru iegūto šķautni bija jāapstrādā, lai 

noskaidrotu, kura virsotne ir vecāks un kura bērns. Vaicājuma izpilde notika vairākas milisekundes. 

Papildus laiku prasīja arī rezultātu apstrāde, lai no tiem iegūtu lietojamus datus. Pareizinot šīs 

milisekundes ar vecāk-virsotņu skaitu, jeb galvenā cikla iterāciju skaitu, tika secināts, ka ietaupītais 

laiks mērāms desmitos minūšu un atsevišķos gadījumos pat stundās. 

Tabulā (Tabula 16.) dotais „Vidējais vienas virsotnes apstrādes laiks (ms)” ir vidējais galvenā cikla 

izpildes laiks, jeb laiks, kurā tiek apskatītas vienas virsotnes saistītās virsotnes. Dažādiem testa 
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piemēriem šis laiks atšķiras, jo dažādām virsotnēm ir dažāds saistību skaits. Kā redzams tabulā 

(Tabula 16.), tad pirmajiem diviem piemēriem vienas virsotnes apstrādes laiks ir krietni mazāks kā 

pēdējam, lai gan kopumā pēdējais ir ātrāks, jo apskatīts krietni mazāks vecākvirsotņu skaits. Tas ir 

izskaidrojams ar to, ka pēdējā piemērā vidēji vienai virsotnei ir krietni vairāk blakus virsotņu, nekā 

pārējos piemēros. Papildus tika secināts, ka vidēji vienai virsotnei ir 3 saistītās virsotnes. Tas ir ļoti 

mazs skaits, tāpēc lielākai daļai testa piemēru vienas virsotnes apskates laiks ir neliels, taču ir 

virsotnes, kurām ir vairāk par simts saistīto virsotņu. Līdz ar to, ja testa piemērā doto virsotņu 

saistošais ceļš satur šādas virsotnes, tad vidējais meklēšanas laiks ir lielāks. Šāda situācija arī 

novērojama trešajā testa piemērā (Tabula 16.). 

Trešā algoritma realizācijas iterācija pierāda, ka algoritma realizācijas pirmajā un otrajā iterācijā 

realizētais grafa ielādes veids bija lielākais laika kavēklis. Iznesot grafa ielādi pirms galvenā cikla un 

sagatavojot grafu lietojamā formātā (Grafs[V][W] = Svars), meklēšanas laiks tika samazināts no 

vairākiem desmitiem minūšu līdz dažām sekundēm. 

11.1.1.4. Ceturtā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot trešo realizāciju, tika secināts, ka nepieciešams uzlabot datu struktūru kādā glabājas 

apskatāmo virsotņu, jeb vecāk-virsotņu kopa. 

No iepriekšējām realizācijām netika atrisināta kļūda “Atrasts īsāks ceļš līdz galīgam punktam” 

(shēmā, solis 3.3.2). Tā parādījās regulāri dažādos piemēros. Kļūda iepriekš netika apskatīta, jo par 

sākuma prioritāti tika uzskatīta meklēšanas laika samazināšana. Šī kļūda nozīmē, ka atrasts īsāks 

ceļš līdz virsotnei, kas jau ierakstīta pabeigto virsotņu vārdnīcā (shēma, solis 3.1) un ceļu vārdnīcā 

(shēma, solis 3.3.3.2), kā kādas virsotnes punkta vecāks. Tas viss nozīmē, ka šo virsotni ceļu 

vārdnīcā vairs nedrīkst mainīt, savādāk kāds ceļš var sabrukt. Šī kļūda norāda, ka kaudze iespējams 

nav pareizi sakārtota, jo, ja kaudze vienmēr atgrieztu vieglāko virsotni, tad neviena nākamā 

virsotne nevarētu būt vieglāka par iepriekšējo, līdz ar to nevarētu rasties dotā kļūda. Izvadot 

kaudzes saturu atklājās, ka tā tiešām nav vienmēr pareizi sakārtota. 

Uzskaitītās problēmas norādīja uz to, ka nepieciešams uzlabot datu struktūru, kurā glabājas vecāk-

virsotnes. Datu struktūra šim mērķim būtu Python piedāvātā vārdnīca, taču parastai vārdnīcai ir 

savi trūkumi. Vārdnīca izslēgtu virsotņu dublikātus, jo virsotnes id būtu vārdnīcas atslēga, bet 

vērtība būtu virsotnes svars, tāpat vārdnīcas atslēgu kopā iespējams meklēt ar “a in b” paņēmienu. 

Taču vārdnīcu nevar sakārtot ar “heapq” palīdzību, jo kā jau iepriekš tika minēts, tad šī bibliotēka, 
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kārto tikai sarakstus. Pie tam vārdnīca neatļauj izņemt vērtības, kamēr tā tiek apstrādāta (dati tiek 

nolasīti), taču vērtību izņemšana ir noderīga, lai atkārtoti neapskatītu jau apskatītas virsotnes. 

Tā kā standarta vārdnīca šim risinājumam neder, ir nepieciešama speciāla vārdnīca, kurai nebūtu 

iepriekš minēto trūkumu. Šādu vārdnīcu būtu iespējams radīt izveidojot apakšklasi standarta 

Python vārdnīcai. Lai samazinātu izstrādes laiku, tika meklēti gatavi risinājumi tīmeklī. 

Pēc dažu vārdnīcu apskatīšanas tika izvēlēta Dāvida Epsteina (David Eppstein) sarakstītā vārdnīca 

“Priority dictionary”, jo tā vislabāk atbilst prasībām – bija kārtojama un ļāva izņemt vērtības, kamēr 

pa to tiek staigāts. Dotā realizācija sakārto vārdnīcu pēc katras vērtību pievienošanas, ievietojot 

jauno elementu tam atbilstošajā vietā vārdnīcā. Lai noteiktu vietu, kurā ievietot jauno elementu, 

tiek izmantota binārā meklēšana, papildus tam vārdnīca tiek regulāri pārkārtota, lai nerastos 

kļūdas ar nepareizu secību un atmiņas noplūdes. Tā kā vārdnīca ir sakārtota, tā spēj atgriezt 

mazāko vērtību un atgriežot vērtību to iespējams izdzēst no datu struktūras. Saskaņā ar šīs koda 

autortiesībām, šis kods nodots publiskai izmantošanai bez atlīdzības. 

 

118. Attēls Kaudzes atkārtota caurskatīšana ceturtajā algoritma realizācijas iterācijā 

Aizstājot iepriekšrealizēto sarakstveida kaudzi ar vārdnīcu, datu struktūra pārtapa no šādas: 

“[(svars, id), (svars,id), (svars, id),...]”, uz šādu: “[id:svars, id:svars, id:svars, ...]”. Tā kā vārdnīcas 

galvenā vērtība ir atslēga, tad “a in b” konstrukcija meklē tieši virsotņu identifikatoros, savukārt 

kārtota vārdnīca tiek pēc atslēgai atbilstošās vērtības, dodot šai programmai nepieciešamo  

rezultātu. Šāda struktūra automātiski izslēdz dublikātu veidošanos, jo vārdnīcas atslēgām jābūt 

unikālām un ierakstot jaunu vērtību ar tādu pašu atslēgu, tā pārrakstīs iepriekš saglabāto. kārtota 

vārdnīca tiek pēc atslēgai atbilstošās vērtības, dodot šai programmai nepieriešamo  rezultātu. Šāda 
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struktūra automātiski izslēdz dublikātu veidošanos, jo vārdnīcas atslēgām jābūt unikālām un 

ierakstot jaunu vērtību ar tādu pašu atslēgu, tā pārrakstīs iepriekš saglabāto. 

Pēc datu struktūras aizstāšanas, apakšcikla izpilde izskatās tāpat kā vienkāršotajā shēmā (skatīt 

113. Attēls.),  jo vairs nebija nepieciešams veikt papildu ciklu apakšciklā virsotņu pārbaudei (115. 

Attēls). Kā redzams attēlā 118. Attēls, tagad apakšcikla vietā ir divi nosacījuma operatori, kuri 

pārbauda punkta esamību apskatāmo punktu vārdnīcā. 

Otrajā mērījumu tabulā (Tabula 17.) ir plašāki mērījumi, jo pēc iepriekšējiem mērījumu rezultātiem 

tika secināts, ka tos ir nepieciešams veikt plašākus, lai labāk spētu noteikt un izanalizēt algoritma 

darbības ātrumu. Šajā realizācijā pēc veiktajiem uzlabojumiem tie paši testa piemēri izpildījās līdz 

trijām reizēm ātrāk. 

Šajā tabulā (Tabula 17.) arī redzams, ka apskatīto vecākvirsotņu skaits ir mainījies kopš iepriekšējā 

mērījuma. Tas tāpēc, ka iepriekš apskatāmo virsotņu datu struktūra netika pareizi pārkārtota pēc 

katras jaunas virsotnes pievienošanas, līdz ar to ne vienmēr tika atrasts vieglākais iespējamais ceļš. 

Pēc jaunās datu struktūras ieviešanas arī kļūda “Atrasts īsāks ceļš līdz galīgam punktam” vairs 

neatkārtojās. 

Otrajā mērījumu tabulā (Tabula 17.) redzams, ka ne visi mērījumi ir tādi, kādi būtu gaidāmi, 

piemēram, 3. piemērā sanāk, ka, ja visām apskatītajām virsotnēm būtu tikai 3 saistīto virsotņu, tad 

meklēšana būtu ilgāka, kā ar 9 saistītām virsotnēm. Tas tāpēc ka ātras cikla iterācijas ir ļoti grūti 

nomērīt laiku, jo datora procesors nav spējīgs precīzi izmērīt ļoti īsus laika posmus, lai maksimāli 

precīzi nomērītu ļoti ātru darbību tā jāatkārto vairāk kā tūkstoš reižu. Šajā gadījumā apskatītas tikai 

46 vecāk-virsotnes un vidējais meklēšanas laiks ir 0,001 sekunde, taču šis laiks ir tikai viens 

ekstrēms no desmit mērījumiem. Pārējie deviņi mērījumi atgrieza laiku 0,0000, jeb neviena 

sekunde, pat ne nanosekunde. Pēc šiem mērījumiem var redzēt procesora kļūdu, jo vienā no 10 

mērījumiem procesora ciklu pārtrauca kāds svarīgāks pieprasījums, kas tika izpildīts un tad pārējie 

mērījumi turpinājās atkal uz pilnu slodzi. Tieši tāda pati situācija ir arī 4. piemērā – 0,001 sekunde 

ir tikai viens ekstrēms no 10 mērījumiem. Cikliem, kas izpildās tik īsā laikā šāds pārtraukums var 

sagrozīt mērījumu rezultātus, bet ilgus ciklus tā netraucē, jo šis pārtraukums aizņem niecīgu laiku 

uz kopējā izpildes laika fona. 

Papildus jaunajai datu struktūrai tika uzlabots arī ceļa saglabāšanas mehānisms (skatīt 118. Attēls). 

Tagad ceļu vārdnīcā tiek saglabāts arī šķautnes svars, lai varētu attēlot īsāko ceļu kopā ar šķautņu 

svariem. 
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 Dijkstra cetrutās iterācijas mērījumu tabula Tabula 17.

Piemērs 
Datu ielādes 

laiks 
Meklēšanas laiks Laiks uz vienu virsotni  Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

1) 020349-10862 līdz 040570-10612 23161 172 0,1558 17 1100 

[2034910862]-1-[210303720]-1-[10116013559]-1-[210303079]-1-[9075411826]-1-[343935]-1-[4057010612]  

2) 020349-10862 līdz 261078-11838 231227 12722 0,0375 49 336162 

[2034910862]-1-[301419]-1-[5114011828]-1-[303493]-1-[8025811368]-3-[360301019]-1-[21086610638]-7-[207402]-5-

[26107811838] 

 

3) 290165-12369 līdz 40003630144 241225 1 0,021 18 46 

[29016512369]-3-[305393]-1-[5117911098]-1-[363014]  

4) 40103263260 līdz 40103563013 23471 1 0,0384 16 26 

[10326326]-1-[20066211803]-1-[10356301]  

5) 40003563017 līdz 40003263264 23839 18529 0,0355 57 515413 
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Piemērs 
Datu ielādes 

laiks 
Meklēšanas laiks Laiks uz vienu virsotni  Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

[356301]-5-[304940]-5-[16066911672]-1-[815367]-1-[14106110812]-3-[326476]-7-[3035010203]-7-[150303266]-1-

[31087510208]-5-[326326] 

 

6) 40008002175 līdz 50103068291 23543 714 0,0726 20 9745 

[800217]-3-[306378]-1-[17016811360]-3-[807374]-3-[29027211422]-1-[10306829]  

7) 40008045263 līdz 40003820260 23266 2061 0,0585 26 34899 

[804526]-5-[16015813001]-5-[363943]-1-[28047310028]-1-[382026]  
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Kā redzams mērījumu tabulā (Tabula 17.), uzlabotā datu struktūra uzlaboja meklēšanas laiku. 

Tāpat pēc “Priority Dictionary” vairs nav kļūdu virsotņu kārtošanā, iespējams tas ir saistīts ar to, ka 

šīs vārdnīcas realizācijā netiek izmantota bibliotēka “heapq”. 

Nepieciešams uzlabot grafa ielādes laiku, jo pašlaik tas aizņem vairākas sekundes. 

11.1.1.5. Piektā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot ceturtās realizācijas mērījumus, tika secināts, ka nepieciešams uzlabot datu ielādes 

mehānismu. Apskatot mērījumu tabulu (Tabula 17.)  redzams, ka datu ielāde prasa vislielāko laiku 

un krasi atšķiras no pārējām operācijām. Tā prasa aptuveni 23 sekundes un tas ir ilgāk kā 500 

tūkstoš vecākpunktu pārmeklēšanu. 

Risinājuma realizācijas laikā tika apsvērtas dažādas kešošanas metodes, ko varētu ieviest, lai 

samazinātu datu ielādes laiku, taču neviena netika izvēlēta, jo tādi kešošanas mehānismi, kā APC 

un Memcached, kešojamos datus serializē, bet serializēšana un atserializēšana prasa laiku. Citi 

kešošanas mehānismi kā Redis prasa datu struktūras pārveidošanu, jo Redis glabā kešojamos datus 

saraksta datu struktūrā, taču grafa uzglabāšanai ir nepieciešama divdimensiju matrica vai vārdnīca. 

Lai ieekonomētu laiku uz datu struktūru pārveidošanu vai serializēšanu, grafa saturošās vārdnīcas 

stāvoklis tika saglabāts datnē. Programmēšanas valoda Python tāpat kā citas valodas piedāvā 

saglabāt jebkādu objektu datnē, binārā formātā, aptuveni tāpat, kā tas glabājas operatīvajā 

atmiņā. Līdz ar to nav nepieciešami nekādi pārveidojumi ne saglabājot objektu, ne to atkārtoti 

ielādējot, kas taupa laiku. 

Līdz ar to grafa ielādes mehānisms tika pārveidots tā, ka, ja datne eksistē, tad dati tiek ņemti no 

datnes, ja neeksistē, tad dati tiek ņemti no datu bāzes un pirms izmantošanas saglabāti datnē 

(skatīt 119. Attēls). 
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119. Attēls Grafa ielāde no datnes 

Ielāde no datnes samazināja ielādes laiku vairāk kā 30 reizes. Ja iepriekš ielādes laiks sasniedza 

aptuveni 23 sekundes, tad šajā realizācijā ir aptuveni 0,6 sekundes (Tabula 18). Pašas datnes 

izveidošana prasa tās pašas aptuveni 23 sekundes, taču tas ir nepieciešams tikai pēc izmaiņu 

veikšanas grafā. 
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 Dijkstra piektās iterācijas mērījumu tabula Tabula 18.

Piemērs Datu ielādes laiks Meklēšanas laiks 
Laiks uz vienu 

virsotni 
Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

1) 020349-10862 līdz  040570-10612 
636 176 0,15996 16 

 

1100 

[2034910862]-1-[210303720]-1-[10116013559]-1-[210303079]-1-[9075411826]-1-[343935]-1-[4057010612]  

2) 020349-10862 līdz 261078-11838 664 13025 0,03871 45 336162 

[2034910862]-1-[301419]-1-[5114011828]-1-[303493]-1-[8025811368]-3-[360301019]-1-[21086610638]-7-[207402]-5-

[26107811838] 

 

3) 290165-12369 līdz 40003630144 645 1 0,02173 17 46 

[29016512369]-3-[305393]-1-[5117911098]-1-[363014]  

4) 40103263260 līdz 40103563013 648 20.93 0,804 15 26 

[10326326]-1-[20066211803]-1-[10356301]  

5) 40003563017 līdz 40003263264 612 18318 0,03549 52 515413 

[356301]-5-[304940]-5-[16066911672]-1-[815367]-1-[14106110812]-3-[326476]-7-[3035010203]-7-[150303266]-1-

[31087510208]-5-[326326] 

 

6) 40008002175 līdz 50103068291 639 771 0,07908 21 9745 



134 

 

Piemērs Datu ielādes laiks Meklēšanas laiks 
Laiks uz vienu 

virsotni 
Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

[800217]-3-[306378]-1-[17016811360]-3-[807374]-3-[29027211422]-1-[10306829]  

7) 40008045263 līdz 40003820260 652 2180 0,06241 26 34899 

[804526]-5-[16015813001]-5-[363943]-1-[28047310028]-1-[382026]  
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Pēc šīs šajā iterācijā veiktajām izmaņām var redzēt, ka objekta stāvokļa saglabāšana ir efektīvs 

kešošanas veids, jo neprasa nekādas objekta modifikācijas ne pie saglabāšana, ne ielasīšanas. 

Šādam mehānismam vienīgais trūkums apstrādājot lielas datu struktūras ir tas, ka visa datu 

struktūra tiek ielādēta operatīvajā atmiņā.  

11.1.1.6. Secinājumi 

Izanalizējot katru realizāciju un no tām iegūtos rezultātus, tika secināts, algoritma realizāciju vēl ir 

iespējams uzlabot. Galvenokārt palielināt tā mērogojamību. 

Kešošanai datnē tomēr ir viens trūkums. Tā nav ļoti labi mērogojama. Pie šāda grafa izmēra kā 

tagad, datnes izveidošana un lasīšana strādā labi un ātri, taču jo lielāks grafs paliks, jo vairāk laika 

prasīs datnes izveide un grafa ielasīšana atmiņā. Tāpat šis risinājums prasa visu grafu turēt atmiņā, 

tā pārmeklēšanas laikā, šobrīd tie ir aptuveni 28MB, tieši tik liels ir grafa datne, kad grafs tiek 

saglabāts diskā. Šis protams ir ļoti mazs izmērs, taču palielinot grafu vai pieprasījumu skaitu pēc tā 

šis izmērs varētu strauji pieaugt. Līdz ar to būtu labi, ja varētu ātri iegūt grafa daļas tieši no datu 

bāzu vadības sistēmas. 

Labāks variants par datnes izmantošanu varētu būt, datu struktūras optimizēšana datu bāzē un 

SQL rekursijas izmantošana, lai ielasītu grafu pakāpeniski ar “WITH RECURSIVE” paņēmienu, kas 

ļauj izpildīt vaicājumu cikliski, balstoties uz sākotnējā vaicājuma rezultātiem. Datu struktūru 

pārveidot tā, lai glabātos šķautnes abos virzienos. Attiecīgi, ja ir šķautne no virsotnes “1” uz  

virsotni “2”, tad saglabāt arī saiti no virsotnes “2” uz virsotni “1”, tāpēc ka grafs nav orientēts. Šāda 

veida datu struktūra palielinās datu bāzē esošo grafu divas reizes, taču līdz ar to datu struktūra 

kļūst indeksējama un ir iespējams pieņemt, ka glabātais grafs ir orientēts – visas šķautnes iet 

virzienā no pirmās virsotnes uz otro virsotni. Ar šādu struktūru grafa ielasīšanai būtu jāstrādā ātrāk 

kā pirms tam, jo nepieciešams mazāk pārveidot iegūtos datus, lai tos varētu apstrādāt programmā. 

Šajā dokumentā jau aprakstīts, ka, lai programmai būtu vieglāk apstrādāt grafu, tas tiek papildināts 

ar apgrieztām šķautnēm. 

Lai samazinātu šķautņu tabulas izmēru, šķautnes un šķautņu datus varētu glabāt atsevišķi, pašas 

šķautnes izmantojot kā indeksu datiem, jo šobrīd liela daļa šķautņu atkārtojas. Attiecīgi izveidot 

atsevišķu tabulu, kurā glabājas tikai unikālās šķautnes abos virzienos, lai grafs būtu orientēts. Pēc 

tam būtu iespējams īstenot meklēšanu izmantojot šo tabulu un pēc meklēšanas rezultātiem jau 

varētu meklēt atbilstošos datus šķautņu datu tabulā. 
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Realizētais algoritms atgriež lietotājam īsāko ceļu pēc saišu kopējā svara. Pārbaudot katru testa 

piemēru, tika secināts, ka iegūtais rezultāts ir atrodams sagaidāmo rezultātu kopā (vienam no 3.7. 

punktā norādītajiem variantiem).  

11.1.2. DLS algoritms 

Darba mērķis ir realizēt DLS algoritmu ceļa atrašanai neorientētā grafā, ierobežojot meklēšanas 

dziļumu, lai veiktu algoritma darbības mērījumus. 

DLS algoritms meklē ceļu starp diviem punktiem grafā, sākot no viena punkta un cikliski apskatot 

visus tā saistītos punktus, ja meklējamais punkts netiek atrasts, tad tiek apskatīti saistīto punktu 

saistītie punkti, tā turpinot līdz atrod meklēto punktu vai sasniedz dziļuma ierobežojumu. 

Lai sasniegtu mērķi, algoritms tiks realizēts valodā Python uz datu bāzes servera, lai taupītu laiku 

datu ielādei no servera. Sākumā algoritms tiks realizēts pēc iespējas ātrāk, neliekot uzsvaru uz  

optimizāciju, kad tiks sasniegta pirmā darboties spējīgā versija, algoritms tiks optimizēts. Pirmajā 

versijā tiks realizēta programma, kas apskata grafa virsotnes, tās pakāpeniski iegūstot no datu 

bāzes, veicot vaicājumu katrreiz, kad nepieciešams apskatīt kādas virsotnes saistītās virsotnes. 

Valoda Python izvēlēta vairāku iemeslu dēļ. Valodā ir iespējams rakstīt datu bāzes iekšējās 

funkcijas dotajā datu bāzu vadības sistēmā – PostgreSQL. Skripta priekšrocības – vieglāk lasāms un 

uzturams kods, nav nepieciešama kompilācija, daudz dažādas iebūvētas funkcijas un konstrukcijas 

samazina izstrādes laiku. 

11.1.2.1. Pirmā iterācija algoritma realizācijai 

Lai realizētu algoritmu, tika realizēti trīs cikli (120. Attēls), kuri nodrošina datu ielādi no datu bāzes, 

virsotņu apskati un atkārtošanu, kamēr tiek sasniegts dziļuma ierobežojums vai tiek atrasta 

meklētā virsotne. Apskatāmo virsotņu sarakstam tika izmantota Steka (angl. - stack) datu 

struktūra, lai nebūtu divreiz jāapskata viena un tā pati virsotne. 

Lai dziļums tiktu palielināts pakāpeniski, saistītās virsotnes, ko paredzēts apskatīt vēlāk, tika 

rakstītas atsevišķā Saraksta (angl. - list ) datu struktūrā (120. Attēls, soļus 1 un 2.1.2.1), no kuras 

apskatīšanai tika iegūtas unikālās virsotnes (120. Attēls, soli 2.2), lai nebūtu jāapskata divreiz viena 

un tā pati virsotne.  
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120. Attēls Pirmās iterācijas DLS algoritma blokshēma 

Programmēšanas valodā Python gan apskatāmo virsotņu saraksts, gan saraksts, kurā glabā saistītās 

virsotnes pirms apskatīšanas, ir standarta sarakstu objekti, taču apskatāmo virsotņu saraksts tiek 

apstrādāts, kā steks izmantojot saraksta objekta metodi “pop()”, kas atgriež vērtību izņemot, bet 

unikālo vērtību iegūšanai no saistīto virsotņu saraksta tika izmantota iebūvētā funkcija 

“set([saraksts])”, kas atgriež unikālas vērtības no saraksta. 

Lai iegūtu katras virsotnes saistītās virsotnes, tika izmantots vaicājums, kas rezultātu kopu 

papildina ar apgrieztām šķautnēm (katra neorientēta šķautne A-B tiek pārvērsta par divām 
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šķautnēm A->B un B->A). Tas nepieciešams, jo grafs ir neorientēts un līdz ar to nav zināms, kura 

šķautnes virsotne ir vecāk-virsotne un kura bērn-virsotne, taču pēc šāda vaicājuma var pieņemt, ka 

grafs ir orientēts un pirmā šķautnes virsotne vienmēr ir vecāks, bet otrā bērns. 

Rezultātā iegūtā programma darbojas pēc spirāles principa. Vispirms nenoteiktā secībā tiek 

apskatītas visas virsotnes, kas saistītas ar sākuma virsotni, bet šo virsotņu bērn-virsotnes tiek 

ierakstītas saglabātas vēlākai apskatei. Kad visas virsotnes, kas tieši saistītas ar sākuma virsotni ir 

apskatītas, tiek skatītas unikālās virsotnes, kas saglabātas sarakstā vēlākai apskatīšanai. 

Pēc pirmās algoritma implementācijas detalizēti mērījumi netika veikti, jo virsotņu meklēšana ilga 

vairāk kā stundu un tad tika pārtraukta, jo izpildāmais uzdevums bija vērtējams, kā zemas 

sarežģītības un paredzot tā izpildes laiku nebija iemesla uzdevumu turpināt. 

Secinājumi 

Izanalizējot šo realizāciju tika secināts, ka visvairāk laika aizņem tieši datu ielāde katrā ciklā. Šāds 

vaicājums prasa vairākas mikrosekundes, savukārt, novērtējot matemātiski, pareizinot 

nepieciešamo laiku ar apskatāmo punktu skaitu, rezultāts tuvinās vairākiem desmitiem minūšu. 

11.1.2.2. Otrā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot pirmo implementāciju tika secināts, ka nepieciešams uzlabot datu ielādes algoritmu. 

Lai to panāktu - tika funkcionāli atdalīta grafa iegūšana datu bāzē no virsotņu apskates cikla. 

Tika realizēts ielādes mehānisms (skatīt 121. Attēls), kas programmas sākumā ielasa grafu no datu 

bāzes un saglabā divdimensionālā Python datu struktūrā Vārdnīca (angl. - dictionary), lai pēc tam 

to indeksētu (Grafs[vecāks] = [bērns]). Apstrādājot rezultātu kopu tika izmantots Kursors (angl. 

Cursor), lai taupītu laiku, kas tiktu patērēts rezultātu kopas ģenerēšanai un atgriešanai. 
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121. Attēls Grafa ielādes mehānisms 

Papildu datu ielādes mehānisma maiņai, tika mainīta visa algoritma struktūra, lai integrētu jauno 

grafa datu struktūru (122. Attēls) un ļautu algoritmam palielināt meklēšanas dziļumu nenoteiktā 

secībā un iziet ārā no cikla, kad meklētā virsotne ir atrasta. 

Šajā realizācijā ir nepilnība, kad meklējamā virsotne tiek atrasta (122. Attēls, soli 3.1.3.3), tiek 

izbeigts dziļākais cikls, kas apskata saistītās virsotnes. Pēc iziešanas no cikla ārējais cikls atkārtosies 

vēl tik daudz reižu cik apskatāmo virsotņu palicis apskatāmo virsotņu sarakstā, taču viena iterācija 

būs ļoti īsa, jo pēc atrašanas dziļums tiek uzstādīts par maksimālo dziļumu, katra iekšējā cikla 

iterācija beigsies uzreiz pēc sākuma (122. Attēls, soli 3.3.1). Šīs modifikācijas netika iekļautas līdz 

trešajai implementācijai. 
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122. Attēls  Otrās iterācijas DLS algoritma blokshēma 
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 DLS otrās iterācijas mērījumi Tabula 19.

Piemērs 
Datu ielādes 

laiks 
Meklēšanas 

laiks 
Izvades 

laiks 
Laiks uz vienu 

virsotni  

1) 020349-10862 un 040570-10612 22240 870 32 0,01 

2) 020349-10862 un 261078-11838 23530 1840 38 0,01 

3) 290165-12369 un 40003630144 23180 1 19 0,015 

4) 40103263260 un 40103563013 23060 1 2 0,04 

5) 40003563017 un 40003263264 23730 3440 55 0.004 

6) 40008002175 un 50103068291 24350 120 22 0,009 

7) 40008045263 un 40003820260 23240 8 2 0,011 

Vienas algoritma implementācijas, septiņu testa piemēru: 

Minimālais meklēšanas laiks: 1 

Maksimālais meklēšanas laiks: 3440 

Vidējais meklēšanas laiks: 897 

Secinājumi 

Kā redzams mērījumu tabulā (Tabula 19), algoritma izpildes laiki ir samazinājušies līdz dažām 

sekundēm un pat krietni zem sekundes dažos piemēros. Tas ļauj secināt, ka iepriekšējā realizācijā 

lielākais trūkums bija datu ielādes process. Tomēr šis ielādes process ir pilnveidojams. 

11.1.2.3. Trešā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot otro realizāciju tika atklāta nepilnība – pēc virsotnes atrašanas virsotņu caurskatīšanas 

cikls neapstājās, bet izpildījās vēl tik reižu, cik virsotņu bija apskatāmo virsotņu sarakstā. Šīs 

izpildes laikā, gan nekas netika darīts un jaunas virsotnes netika pievienotas, kā to var redzēt otrās 

realizācijas blokshēmā (122. Attēls). 
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123. Attēls Trešās realizācijas DLS algoritma blokshēma 

Lai labotu lieko ciklu izpildi pēc virsotnes atrašanas, programmas daļa, kas apraksta pašu algoritmu 

tika pārnesta atsevišķā funkcijā, tādejādi virsotnes atrašanas brīdī, funkcija, atgriežot rezultātu, 

pārtrauc visus tajā esošos ciklus. Šīs implementācijas pirmajā blokshēmā (123. Attēls) redzams, kā 

izskatās programma pēc pārveidojuma, bet otrajā blokshēmā (124. Attēls) redzama DLS funkcijas 

blokshēma. Darbības princips tāds pats, kā otrajā realizācijā, tikai DLS mehānisms ir ievietots 

funkcijā, kas ļauj nekavējoties pārtraukt meklēšanu pēc meklētās virsotnes atrašanas bez liekiem 

cikliem un papildu pārbaudēm. 

Mērījumu tabulā (Tabula 20) redzams, ka meklēšanas laiki nav uzlabojušies, pat lielākā daļā 

gadījumu tie pasliktinājušies. Šo atšķirību var izskaidrot ar to, ka šajā versijā tika veikti vairāki 

mērījumi un mērījumu tabulā (Tabula 20) ir vidējās vērtības no desmit mērījumiem, savukārt 

iepriekšējās implementācijas mērījumu tabulā ir vidējās vērtības tikai no 3 līdz pieciem 

mērījumiem, kas šajā gadījumā ir ātrāki. Līdz ar to var uzskatīt, ka dotie mērījumi ir aptuveni 

līdzvērtīgi. 
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124. Attēls DLS funkcijas blokshēma 
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 DLS trešās iterācijas mērījumi Tabula 20.

Piemērs 
Datu ielādes 

laiks 

Meklēšanas 

laiks 

Laiks uz vienu 

virsotni  
Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

1) 020349-10862 līdz 040570-10612 23643 1119 0,01266 273 88000 

[2034910862]-1-[210303814]-1-[10116013559]-1-[210303079]-1-[9105413065]-1-[343935]-1-[4057010612]  

2) 020349-10862 līdz 261078-11838 23223 2058 0,01107 355 184958 

[2034910862]-1-[301419]-5-[331209]-7-[2044312743]-7-[350709]-30-[101822382]-30-[207402]-5-[26107811838]  

3) 290165-12369 līdz 40003630144 23737 0 0 163 14 

[29016512369]-3-[317000]-1-[5117911098]-1-[363014]  

4) 40103263260 līdz 40103563013 23437 0 0 166 3 

[10326326]-30-[101829916]-30-[10356301]  

5) 40003563017 līdz 40003263264 22843 5048 0,006218 467 811450 

[356301]-5-[304940]-5-[306497]-7-[4035313102]-5-[303018]-7-[3035010203]-7-[150303266]-1-[31087510208]-5-  
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Piemērs 
Datu ielādes 

laiks 

Meklēšanas 

laiks 

Laiks uz vienu 

virsotni  
Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

[326326] 

6) 40008002175 līdz 50103068291 23319 255 0,01979 224 12844 

[800217]-3-[306629]-5-[317836]-7-[29027211422]-1-[10306829]  

7) 40008045263 līdz 40003820260 22725 114 0,1744 161 651 

[804526]-5-[16015813001]-5-[363943]-3-[382026]  

Secinājumi 

Izpētot mērījumu rezultātus šajā versijā redzams, ka koda pārstrukturēšana nekādus uzlabojumus ātrdarbībā nav devusi, lai gan palīdz izvairīties no 

liekām meklēšanas cikla iterācijām (122. Attēls un 124. Attēls). Šāds pārveidojums arī palīdz vieglāk saprast un uzturēt programmas kodu, jo ir 

skaidrs, kurā vietā beidzas meklēšana, tāpēc ka nekas lieki neatkārtojās un arī nav nepieciešams veikt papildu pārbaudes, lai zinātu vai cikls 

jāpārtrauc. 
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11.1.2.4. Ceturtā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot ceturtās realizācijas mērījumus, tika secināts, ka nepieciešams uzlabot datu ielādes 

mehānismu. Apskatot mērījumu tabulu (Tabula 20)  redzams, ka datu ielāde prasa vislielāko laiku 

un krasi atšķiras no pārējām operācijām. Tā prasa aptuveni 23 sekundes un tas ir ilgāk kā 500 

tūkstoš vecāk-punktu pārmeklēšana. 

Taupot laiku uz datu struktūru pārveidošanu vai serializēšanu, grafa saturošās vārdnīcas stāvoklis 

tika saglabāts datnē. Programmēšanas valoda Python tāpat kā citas valodas piedāvā saglabāt 

jebkādu objektu datnē, binārā formātā, aptuveni tāpat, kā tas glabājas operatīvajā atmiņā. Līdz ar 

to nav nepieciešami nekādi pārveidojumi ne saglabājot objektu, ne to atkārtoti ielādējot, kas taupa 

laiku. Precīzi mērījumi netika veikti, balstoties uz šī projekta laikā gūto pieredzi var pieņemt, ka 

jebkāda pilnīga grafa modifikācija, kā datu struktūras maiņa vai serializēšana prasītu aptuveni pusi 

no grafa ielādes laika, kas būtu aptuveni 10 sekundes. 

Līdz ar to grafa ielādes mehānisms tika pārveidots tā, ka, ja datne eksistē, tad dati tiek ņemti no 

datnes, ja neeksistē, tad dati tiek ņemti no datu bāzes un pirms izmantošanas saglabāti datnē (125. 

Attēls). 

Ielāde no datnes samazināja ielādes laiku vairāk kā 30 reizes, ja agrāk ielādes laiks bija aptuveni 23 

sekundes tad šajā realizācijā ir aptuveni 0,6 sekundes (Tabula 21). Datnes izveidošana gan prasa 

tās pašas aptuveni 23 sekundes, taču tas ir nepieciešams tikai pēc izmaiņu veikšanas grafā. Tā kā 

datne tiek saglabāts binārā formātā, tad tajā nav iespējams veikt izmaiņas, tas ir jāveido no jauna 

katru reizi, kad grafā veiktas izmaiņas. 
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125. Attēls Grafa ielāde no datnes  
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 DLS ceturtās realizācijas mērījumi Tabula 21.

Piemērs 
Datu ielādes 

laiks 
Meklēšanas laiks 

Laiks uz vienu 

virsotni 
Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

1) 020349-10862 līdz 040570-10612 667 1090 0.01234 260 88000 

[2034910862]-1-[210303814]-1-[10116013559]-1-[210303079]-1-[9105413065]-1-[343935]-1-[4057010612]  

2) 020349-10862 līdz 261078-11838 656 1994 0.01074 344 184958 

[2034910862]-1-[301419]-5-[331209]-7-[2044312743]-7-[350709]-30-[101822382]-30-[207402]-5-[26107811838]  

3) 290165-12369 līdz 40003630144 609 0 0 141 14 

[29016512369]-3-[317000]-1-[5117911098]-1-[363014]  

4) 40103263260 līdz 40103563013 597 0 0 135 3 

[10326326]-30-[101829916]-30-[10356301]  

5) 40003563017 līdz 40003263264 639 5162 0.00631 456 811450 

[356301]-5-[304940]-5-[306497]-7-[4035313102]-5-[303018]-7-[3035010203]-7-[150303266]-1-[31087510208]-5-  
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Piemērs 
Datu ielādes 

laiks 
Meklēšanas laiks 

Laiks uz vienu 

virsotni 
Izvades laiks 

Apskatīto virsotņu 

skaits 

[326326] 

6) 40008002175 līdz 50103068291 623 254 0.01975 422 12844 

[800217]-3-[306629]-5-[317836]-7-[29027211422]-1-[10306829]  

7) 40008045263 līdz 40003820260 582 105 0.16125 198 651 

[804526]-5-[16015813001]-5-[363943]-3-[382026]  

Pēc implementācijā veiktajām izmaņām tika konstatēts, ka objekta stāvokļa saglabāšana ir efektīvs kešošanas veids, jo neprasa nekādas objekta 

modifikācijas ne pie saglabāšana, ne ielasīšanas. Šādam mehānismam ir trūkums, apstrādājot lielas datu struktūras - visa datu struktūra tiek ielādēta 

operatīvajā atmiņā. Šajā gadījumā datnes izmērs ir tikai 28MB līdz ar to tam būtu jāaizņem aptuveni tik pat daudz operatīvās atmiņas. Šāds datu 

apjoms ir mazs, taču palielinot datu apjomu vai pieprasījumu skaitu, šis apjoms var strauji pieaugt. 
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11.1.2.5. Secinājumi 

Izpētot visas implementācijas tika secināts, ka DLS algoritms strādā visefektīvāk, ja meklējamā 

virsotne ir tuvu sākuma virsotnei, jo algoritms neņem vērā svarus, tādēļ ceļa svars starp 

sākumvirsotni un meklējamo virsotni neietekmē meklēšanas ātrumu. Lielos attālumos DLS ir 

neefektīvs, jo apskata pilnīgi visas saistītās virsotnes, kas atrodamas ceļa garumā uz visām pusēm 

no sākuma virsotnes, šādā gadījumā efektīvāk būtu meklēt ar Dijkstra algoritmu, jo meklē vieglāko 

ceļu, izlaižot ceļus ar pārāk lielu svaru un kopā apskatot mazāk punktu. 

Tā kā DLS neņem vērā šķautņu svarus, tad tas nebūs lietojams svērtos grafos, kur nepieciešams 

atrast vieglāko ceļu, jo algoritms neņem vērā šķautņu svarus, taču to varētu izmantot kopā ar 

Dijkstra algoritmu, lai ierobežotu meklēšanas rādiusu. Šāda kombinācija būtu vērtīga, jo praktiskā 

pielietojumā var būt, ka meklējamais ceļš starp diviem uzdotajiem punktiem ir ļoti garš un, 

atkarībā no lietojuma specifikas, šī ceļa atrašana būtu pārāk ilga, tādā gadījumā varētu ierobežot 

apskatāmo virsotņu skaitu ar DLS palīdzību. 

Izanalizējot visas implementācijas un grafa datu struktūru tika secināts, ka orientēta grafa 

gadījumā, DLS algoritmu būtu iespējams realizēt SQL ar „WITH RECURSIVE” paņēmienu. Ar doto 

grafu tas nebija iespējams, jo tas nav orientēts, taču būtu iespējams šim grafam piešķirt virzienu 

katru neorientētu šķautni „A-B” pārvēršot divās šķautnēs „A->B” un „B->A”. Šāda grafa 

orientēšanas, ar vaicājuma palīdzību, tika izmantota šajā dokumentā aprakstītajās DLS realizācijās, 

taču, ātrdarbības uzlabošanai, būtu vēlams grafu šādā formā arī glabāt. Grafa glabāšana šādā 

formātā palielinātu tā izmēru divas reizes, tas uzlabotu ātrdarbību, jo nebūtu nepieciešama grafa 

pārveidošana pirms apskates. Vēl viena lieta, kas uzlabotu ātrdarbību būtu grafa šķautņu 

atdalīšana no informācijas, jo dotajā grafā šķautnes atkārtojās, tādēļ, ka ar tām saistīta dažāda 

informācija. Atdalot šķautnes no informācijas, katru šķautni varētu glabāt tikai vienu reizi un saistīt 

ar informācijas tabulas ierakstiem tik daudz reižu cik nepieciešams. Pie šādas datu struktūras, 

vispirms varētu atrast meklējamo ceļu izmantojot šķautņu tabulu un pēc tam pielasīt šim ceļam 

vajadzīgo informāciju. 

Realizētais algoritms atgriež lietotājam īsāko ceļu pēc garuma. Pārbaudot katru testa piemēru, tika 

secināts, ka iegūtais rezultāts ir atrodams sagaidāmo rezultātu kopā (vienam no 3.7. punktā 

norādītajiem variantiem).  
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11.1.3. Floida – Varšala algoritms 

Darba mērķis ir Floida – Varšala salgoritma realizēšana, visu īsāko ceļu atrašanai grafā un algoritma 

darbības mērījumu veikšana. 

Floida – Varšala algoritms meklē visus īsākos ceļus grafā. Lai to panāktu, algoritms izveido datu 

struktūru ar visām iespējamajām šķautnēm grafā, pie visām reālajām šķautnēm pieliekot to svarus, 

pie iedomātajām šķautnēm bezgalīgu svaru. Pēc tam apskata izveidoto datu struktūru un 

iedomāto šķautņu bezgalīgos svarus aizstāj ar ceļu svariem starp iedomāto virsotņu gala punktiem, 

ja tādi pastāv. 

Lai sasniegtu mērķi, algoritms tiks realizēts valodā Python uz datu bāzes servera, lai taupītu laiku 

datu ielādei no servera. Sākumā algoritms tiks realizēts daļēji, lai varētu veikt pirmos mērījumus, jo 

ir paredzams ka būs liels algoritma izpildes laiks. 

11.1.3.1. Pirmā iterācija algoritma realizācijai 

Pirmajā implementācijā tiks realizēts tikai datu ielādes mehānisms, lai gūtu priekšstatu par to cik 

ilgi algoritms varētu izpildīties. Paredzams liels izpildes laiks, jo saskaņā ar algoritma mehāniku, tas 

apskata visu grafu, tik daudz reižu, cik tajā ir virsotņu. 

 

126. Attēls Pirmās iterācijas blokshēma 

Kā redzams blokshēmā (126. Attēls), pirmajā iterācijā šķautņu sagatavošana tika izpildīta ar 

vaicājuma (127. Attēls) palīdzību. 
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127. Attēls Vaicājuma struktūra 

Šis vaicājums (127. Attēls) izpildījās vairāk kā dienu un tika pārtraukts, jo nebija paredzams cik 

daudz laika tam būtu nepieciešams, lai tas izpildītos. Tāpat nebija skaidrs, vai datu bāzu vadības 

sistēma būs spējīga atgriezt tik lielu datu kopu, jo atgriežamo rindiņu skaits ir grafa virsotņu skaits 

(dotajā grafā ir 985546 virsotņu) kvadrātā. 

Secinājumi 

Grafa sagatavošana apstrādei šajā versijā prasa daudz laika, par cik tā ir iekļauta vaicājumā, nav 

iespējams izvadīt starprezultātus un paredzēt cik laika tas varētu prasīt. Būtu nepieciešams 

pārveidot grafa sagatavošanas mehānismu. 

11.1.3.2. Otrā iterācija algoritma realizācijai 

Izanalizējot pirmo realizāciju tika secināts, ka nepieciešams pārveidot grafa sagatavošanas 

mehānismu apstrādei, tā, lai būtu iespējams izvadīt starprezultātus, līdz ar to varētu paredzēt cik 

ilgi varētu notikt grafa sagatavošana. 
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128. Attēls Floida – Varšala algoritma otrās iterācijas blokshēma 

Šajā implementācijā (128. Attēls), atšķirībā no iepriekšējās, algoritms tika implementēts pilnīgi. 

Datu ielādes mehānisms (129. Attēls) tika pārnests uz programmas iekšpusi un papildināts ar 

starprezultātu izvadi, lai būtu iespējams paredzēt cik daudz laika varētu prasīt tā pilnīga izpilde. 

Ielādes blokshēmā (129. Attēls) redzams, ka grafa virsotnes un šķautnes tiek ielādētas no datu 

bāzes atsevišķi un tad tās tiek apstrādātas, lai sagatavotu Floida – Varšala algoritma izpildei 

nepieciešamo datu struktūru. 

Virsotņu un šķautņu ielāde no datu bāzes prasa aptuveni 27 sekundes (24s šķautnes, 3s virsotnes). 

Šķautņu ielāde prasa krietni ilgāku laiku, jo tai tiek izmantots vaicājums, kas katru neorientētu 

šķautni „A-B” pārvērš divās orientētās šķautnēs „A->B” un „B->A”, taču virsotnes ielādējošais 
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vaicājums atgriež virsotņu tabulas „id” kolonnas saturu. Šāda šķautņu ielāde ir nepieciešama, lai 

grafu būtu vienkāršāk apstrādāt, jo, kad grafam ir virziens, ir iespējams pieņemt, ka katras 

šķautnes pirmā virsotne ir tās sākuma virsotne, bet otrā beigu virsotne. Līdz ar to grafu var 

caurstaigāt ar indeksu palīdzību (Grafs[v][w] = svars), pretējā gadījumā pie katras šķautnes 

apskates būtu jāpārbauda kura virsotne ir sākuma virsotne (virsotne no kuras mēs šo šķautni 

apskatām) un kura ir beigu virsotne.  

Kad visas virsotnes un šķautnes ir ielādētas sākas datu struktūras sagatavošana. Ielādes 

mehānismam ir jāsagatavo Python vārdnīca ar visām iespējamajām grafa šķautnēm, kurā 

eksistējošajām šķautnēm būtu atbilstošie svari, neeksistējošajām šķautnēm bezgalīgi svari, bet 

šķautnēm, kas savieno virsotni pašu ar sevi svars būtu nulle. Lai to panāktu, sagatavošanas 

mehānisms realizēts divos ciklos (129. Attēls), ārējais cikls apskata visas grafa virsotnes, bet 

iekšējais katrai virsotnei pielasa visas iespējamās šķautnes un pieliek tām svarus. Šādā veidā 1000 

virsotņu sagatavošana prasa aptuveni 1094,37 sekundes, līdz ar to visa grafa sagatavošana prasītu 

aptuveni 12 dienas, taču šīs implementācijas testēšanas laikā tā netika veikta. 

Lai nomērītu cik ātri strādā pats algoritms tika veikta daļēja grafa sagatavošana – sagatavotas 40 

virsotnes, līdz ar to tika izpildīti 40 apakš cikla iterācijas algoritma realizācijā (128. Attēls, solis 3.1). 

Vienā apakš cikla iterācijā tiek apstrādātas visas šķautnes, kas iespējamas no viena punkta (grafa 

virsotņu skaits mīnus viens), plus vēl šķautne pašam ar sevi, jeb tieši 985546 apakš apakšcikla 

iterāciju. Pēc 40 virsotņu apstrādes rezultātā tika izmērīts, ka vidējais vienas virsotnes apstrādes 

laiks ir 0,3203 sekundes, līdz ar to, šī cikla pilnīgai izpildei būtu vajadzīgas aptuveni 3,65359 dienas, 

bet pilnīgai programmas izpildei pie pašreizējās realizācijas vajadzētu gandrīz 10000 gadus. 
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129. Attēls Grafa ielādes un sagatavošanas mehānisms 

Secinājumi 

Izanalizējot šo realizāciju var secināt, ka algoritma pilnvērtīga izpilde prasītu ļoti ilgu laiku. Lai gan 

šajā realizācijā aprakstītos rezultātus noteikti varētu uzlabot, paredzams, ka pie dotās aparatūras 

un izstrādes pieejas, algoritma izpilde tik un tā prasītu vairākus gadus un nav zināms vai būtu 

iespējams to pilnvērtīgi izpildīt, tāpēc ka algoritma darbības rezultātā tiktu radītas divas 

divdimensionāla Python vārdnīca, kas saturētu 985546 ierakstu, kur katrā ierakstā būtu vēl 985546 
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ierakstu, rezultātā aptuveni 971.3 * 109 elementu. Šobrīd nav nosakāms vai šādas datu struktūras 

Python process un datu bāzu vadības sistēma būtu spējīgi noturēt operatīvajā atmiņā un kā tās 

būtu apstrādājamas vēlāk. 

11.1.3.3. Kopējie secinājumi 

Izanalizējot visas implementācijas tika secināts, ka algoritma izpilde prasītu ļoti ilgu laiku, un nav 

zināms vai būtu iespējams to pilnīgi izpildīt pie dotās tehnoloģijas (skatīt 11.1.3.2. nodaļas 

secinājumus). 

Pieņemot, ka šo algoritmu būtu iespējams līdz galam izpildīt, tam ir vēl daži trūkumu: 

1. Rezultātā iegūtajās datu struktūrās, tik un tā būtu jāmeklē īsākais ceļš, ja to būtu jānosaka 

starp diviem punktiem, taču meklēšanai būtu jābūt ātrākai par Dijkstra algoritmu; 

2. Iegūto datu struktūru nebūtu iespējams uzlabāt relāciju datu bāzē, jo tā prasītu tabulu ar 

985546 rindām un kolonnām, informācijas iegūšana brīdī datus būtu nepieciešams apstrādāt, 

lai tos varētu lietot programmā, un pie katrām izmaiņām grafā tabulu nāktos mainīt ar „ALTER 

TABLE …” izteiksmi; 

3. Ja grafa saturs tiktu mainīts, pievienotas jaunas virsotnes, dzēstas vai pievienotas šķautnes, 

būtu nepieciešams daļēja vai pilnīga algoritma atkārtota izpilde; 

4. Šī algoritma rezultāts nebūtu lietojams grafā, kur virsotnes savienotas ar vairākām šķautnēm 

no kurām kādas var nebūt vajadzīgas konkrētā meklēšanas scenārijā, jo visi īsākie ceļi ir 

konstanti un nav iespējams izvēlēties kādu virsotni ceļā neizmantot. 

No šiem secinājumiem izriet, ka Floida – Varšala algoritms būtu pielietojams grafos, kur 

informācija ir konstanta un šķautnes neatkārtojas, piemēram, bilžu apstrādē, jo bilde pēc 

uzņemšanas ir nemainīga, bet ar īsāko ceļu atrašanu var samazināt tās kvalitāti. Šis algoritms 

nebūtu piemērots grafos, kur glabājas sarežģīta informācija ar dažādām paralēlām šķautnēm, kā 

saistību grafos starp cilvēkiem, pilsētām vai uzņēmumiem, jo šādā grafā divus punktus var savienot 

ar vairākām dažādas nozīmēs šķautnēm, bet Floida – Varšala algoritms nepiedāvā izvēlēties, kuru 

šķautni, kurā gadījumā izmantot. 

Algoritmu implementācijai tika dots neorientēts, svērts grafs, kurā šķautnēm nav negatīvu svaru.  

Lai sasniegtu mērķi, vispirms tika implementēts Dijkstra algoritms, jo tā definīcija visvairāk atbilda 

izvirzītajam mērķim. Dijkstra algoritms atrod īsāko ceļu starp divām virsotnēm svērtā grafā, kur 

šķautņu svari ir pozitīvi. Tā kā dotajā grafā šķautņu svari bija pozitīvi, nebija jāveic nekādi 
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pārveidojumi, lai varētu sākt grafu apstrādāt, taču izstrādes procesā tika noskaidrots, ka ātrāk var 

apstrādāt orientētu grafu, līdz ar to pirms apstrādes grafs tika papildināts ar apgrieztām šķautnēm 

(katra neorientēta šķautne „A-B” tika pārvērsta divās orientētās šķautnēs „A->B” un „B->A”) (skatīt 

nodaļu 11.1.1.). Dijkstra algoritma implementācijas un optimizācijas rezultātā tika secināts, ka 

iespējams sasniegt mērķi, ja nav jāpārmeklē vairāk kā viens miljons saistīto punktu, jeb bērnu-

punktu (skatīt nodaļu 11.1.1.). 

Lai salīdzinātu rezultātus ar Dijkstra algoritmu tika implementēts DLS algoritms (skatīt nodaļu 

11.1.2.). DLS pēc definīcijas neder mērķa sasniegšanai, jo DLS meklē ceļu starp diviem punktiem 

grafā ierobežojot meklēšanas dziļumu, taču neņem vērā virsotņu svarus. Šis algoritms tika 

implementēts, lai salīdzinātu tā rezultātus ar Dijkstra algoritmu. Izanalizējot DLS algoritma 

implementāciju mērījumus, var secināt, ka tā ātrdarbība, pie dotās tehnoloģijas ir līdzīga Dijkstra 

algoritmam, taču DLS atradīs ceļu ātrāk vai tik pat ātri kā Dijkstra, ja meklējamā virsotne būs 

nelielā attālumā, bet lēnāk kā Dijkstra, ja virsotne būs lielā attālumā (precīziem mērījumiem skatīt 

nodaļu 11.1.2.). Tas tāpēc, ka DLS nepieciešams apskatīt visas saistītās virsotnes virsotnēm, kas 

atrodas meklētā ceļa rādiusā no sākumpunkta, bet Dijkstra apskata, tikai tās, kam atbilst svari. 

Izskatot visas DLS implementācijas tika secināts, ka tas nebūtu pielietojams ceļa atrašanai, jo tas 

neņem vērā šķautņu svarus, taču to varētu pielietot kopā ar Dijkstru, pakāpeniskai grafa ielādei, 

vai Dijkstra algoritma izpildes rādiusa ierobežošanai. 

Lai salīdzinātu rezultātus ar iepriekš implementētajiem algoritmiem tika implementēts Floida – 

Varšala algoritms. Šis algoritms atrod īsākos ceļus starp visiem punktu pāriem grafā. Lai gan pēc 

definīcijas tas pilnīgi neatbilst uzdevumam, tika paredzēts, ka šī algoritma rezultātu varētu saglabāt 

un vēlāk izmantot rezultātu kopu, lai iegūtu īsāko ceļu starp punktiem. Šādai ceļa atgriešanai no 

rezultātu kopas būtu jābūt krietni ātrākai, kā ceļa atrašanai ar Dijkstra algoritmu. Algoritma 

implementācijas rezultātā, tika secināts, ka tā izpilde prasītu pārāk ilgu laiku (pilna izpilde aptuveni 

10 000 gadu, pie dotajām tehnoloģijām), grafa sagatavošana apstrādei vien prasītu aptuveni 12 

dienas (skatīt nodaļu 11.1.3.). Pie tam nav zināms vai algoritms būtu spējīgs pilnīgi izpildīties, jo 

izpildes rezultātā tiktu radīta datu struktūra  - Python vārdnīca ar vairāk kā 900 000 ierakstiem, kur 

katrs ieraksts saturētu vairāk kā 900 000 elementu – un nav zināms, vai izstrādei izvēlētās 

tehnoloģija spētu nodrošināt šādas datu struktūras apstrādi. Šādu datu struktūru nebūtu ieteicams 

glabāt relāciju datu bāzē, jo datu tabulai vajadzētu vairāk kā 900 000 kolonnu un pie katrām grafa 

izmaiņām, būtu nepieciešams pārveidot tabulu ar „ALTER TABLE…” izteiksmi (skatīt nodaļu 

11.1.3.), tāpat izmaiņas prasītu arī algoritma daļēju vai pilnīgu atkārtošanu. 
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Balstoties uz secinājumiem par Floida – Varšala algoritmu tika izlemts neīstenot sekojošus 

algoritmus: "Džonsona algoritms, Shoshan un Zwick algoritms, ” Galil,  Margalit algoritms”, 

„Karger, Koller, and Phillips”, „Gabow un Tarjan”, „Goldberg”, jo tie darbojas pēc tāda paša 

principa, kā Floida – Varšala algoritms – atrod īsākos ceļus starp visiem punktu pāriem grafā līdz ar 

to izpildes laikam arī būtu jābūt līdzīgam. 

Bellmana–Forda algoritms netika implementēts, jo tas pēc definīcijas neatbilst mērķim.  Bellmana–

Forda algoritms meklē visus īsākos ceļus grafā izejot no viena sākuma punkta līdz visiem punktiem 

grafā, līdz kuriem iespējams izveidot ceļu. Papildus tam, izanalizējot šī algoritma struktūru un 

iepriekš veiktās algoritmu implementācijas tika secināts, ka šis algoritms izpildītos krietni ilgāk, kā 

desmit sekundes, aptuvenais izpildes laiks varētu būt dažas dienas. 

Izpētot veiktās algoritmu implementācijas un citu algoritmu darbības principus, tika secināts, ka 

mērķa sasniegšanai visatbilstošākais ir Dijkstra algoritms, kura darbības rādiusu varētu ierobežot ar 

DLS algoritma palīdzību, lai samazinātu apskatāmo punktu skatu, līdz ar to uzlabojot ātrdarbību. 
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11.2. Risinājuma PHP valodā apraksts 

11.2.1. Dijkstra algoritms 

Realizācija php valodā izmanto blakus virsotņu matricu ceļa meklēšanas laikā. Php valodas masīvs 

nav masīvs klasiskajā izpratnē, jo pēc būtības tā ir datu struktūra – vārdnīca (neskatoties uz to, ka 

dokumentācijā šī struktūra tiek saukta par masīvu). Tāpēc arī blakus virsotņu matricā netiek 

ierakstītas nulles tajās vietās, kur neeksistē loki. 

Vienkāršota algoritma darbības shēma ir parādīta attēlā 130. Attēls. 

 

130. Attēls Vienkāršota algoritma shēma 

Izveidot blakus virsotņu 
matricu 

Izvēlēties virsotni, ar 

mazāko svaru 

DB 

Vai ir neapstrādātas virsotnes? 

Nē Jā 

 

 

Vai ir atrasts beigu punkts? 

Nē Jā 
Saglabā ceļu 

Aprēķina svaru 

saistītām virsotnēm 

  

Ir virsotnes ar svaru, kas ir 
mazāks par ceļa svaru? 

Nē Jā 
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Algoritms tika realizēts trijās iterācijās: 

1. Pirmajā iterācijā tika realizēts algoritms, uzsvars nebija likts uz algoritma vai atmiņas 

optimizāciju. Vienas virsotnes apstrādes laiks bija ap 1 sekundi, kopējais atmiņas patēriņš ap 

1.5 Gb. 

2. Otrajā iterācijā tika optimizēta blakus virsotņu matricas ielāde (izmantojot kešošanas 

mehānismu) un tika optimizēts algoritms, izmantojot sakārtotas datu struktūras un bināro 

meklēšanu. Vienas virsotnes apstrādes laiks bija ap 0.2 sekundi, kopējais atmiņas patēriņš ap 

0.8 Gb. Keša mehānisma princips ir parādīts attēlā 131. Attēls. 

3. Trešajā iterācijā tika izlaboti un optimizēti algoritma vislēnākie posmi un tika iegūts vienas 

virsotnes apstrādes laiks ap 1 milisekundi, kopējais atmiņas patēriņš ap 0.8 Gb un vidējais 

meklēšanas laiks ap 4 sekundēm. 

 

131. Attēls Keša izveidošanas princips 

Vislielāko problēmu ar kešu veidoja nepieciešamība veikt apjomīgo datu serializāciju (saglabāšanai) 

un deserializāciju (ielādei), jo šis darbības aizņēma līdz 70% no kopējā keša ielādes procesa. Tomēr, 

keša mehānisma ieviešana ļāva uzlabot ielādes laiku no 30 sekundēm līdz 3 sekundēm. 

Jau pirmajā realizācijā tika konstatēta problēma ar operatīvas atmiņas izmantošanu – tika saņemta 

kļūda par to, ka skipts ir izlietojis tam pieejamu atmiņu. Problēmas ar atmiņu tika konstatētas 

blakus virsotņu matricas izveides brīdī. Izmantojot valodas līdzekļus, tika veikti mērījumi atmiņas 

izmantošanai, kas ir apkopoti tabulā Tabula 22. 
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  Tabula 22.

Vērtības tips Nepieciešamais atmiņas apjoms Patērētais atmiņas apjoms 

int vai float 4 236 

int[2] 8 564 

int[3] 12 668 

[0 => 0, 2 => 2] 24 564 

Tabulas vērtības ir uzskaitītas 32 bitu arhitektūrai, PHP 5.3.3. versijai. Tika veiktas izmaiņas 

izstrādes vides konfigurācijā, lai nodrošinātu nepieciešamu operatīvas atmiņas apjomu, bet pat lai 

saglabātu atmiņā tikai blakus virsotņu matricu, bija nepieciešami apmēram 780 Mb (dēļ valodas 

papildus tēriņiem mainīgo uzturēšanai). Šāds radītājs ietekmēja kopējo sistēmas kapacitāti – ja ir 

jāapkalpo paralēli vismaz divdesmit lietotāji, tad tam ir nepieciešams vairāk kā 15 Gb operatīvas 

atmiņas. 

Tā, kā optimizētais risinājums prasīja pāri par septiņām sekundēm ceļa meklēšanai un patērēja 

lielus operatīvas atmiņas apjomus, tika izlemts neturpināt šīs grupas darbu. 

11.3. Risinājuma C++ valodā apraksts 
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 Mērījumu tabula Tabula 23.

Piemērs 
Datu ielādes laiks bez  

keša 

Datu ielādes laiks ar  

kešu 

Meklēšanas  

laiks 

Laiks uz vienu 
virsotni 

Izvades  

laiks 

Apskatīto virsotņu 
skaits 

1) 020349-10862 līdz 040570-10612 9500 1 100 0.0003146584 0.1 317805 

[2034910862]-1-[210303720]-1-[10116013559]-1-[210303079]-1-[9075411826]-1-[343935]-1-[4057010612] 

[2034910862]-1-[301419]-1-[10116013559]-1-[210303079]-1-[9075411826]-1-[343935]-1-[4057010612] 

[2034910862]-1-[210303814]-1-[10116013559]-1-[210303079]-1-[9075411826]-1-[343935]-1-[4057010612] 

2) 020349-10862 līdz 261078-11838 9500 1 450 0.0003689341 0.1 1219730 

[2034910862]-1-[301419]-1-[5114011828]-1-[303493]-1-[8025811368]-3-[360301019]-1-[21086610638]-7-[207402]-5-[26107811838] 

3) 290165-12369 līdz 40003630144 9500 1 3 0.0132158590 0.1 227 

[29016512369]-3-[305393]-1-[5117911098]-1-[363014] 

[29016512369]-3-[317000]-1-[5117911098]-1-[363014] 

4) 40103263260 līdz 40103563013 9500 1 3 0.0150000000 0.1 200 

[10326326]-1-[20066211803]-1-[10356301] 

5) 40003563017 līdz 40003263264 9500 1 500 0.0004005005 0.1 1248438 

[356301]-5-[304940]-5-[16066911672]-1-[815367]-1-[14106110812]-3-[326476]-7-[3035010203]-7-[150303266]-1-[31087510208]-5-[326326] 

6) 40008002175 līdz 50103068291 9500 1 70 0.0003164042 0.1 221236 
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Piemērs 
Datu ielādes laiks bez  

keša 

Datu ielādes laiks ar  

kešu 

Meklēšanas  

laiks 

Laiks uz vienu 
virsotni 

Izvades  

laiks 

Apskatīto virsotņu 
skaits 

[800217]-3-[306378]-1-[17016811360]-3-[807374]-3-[29027211422]-1-[10306829] 

7) 40008045263 līdz 40003820260 9500 1 40 0.0002926822 0.1 136667 

[804526]-5-[16015813001]-5-[363943]-1-[28047310028]-1-[382026] 

 

Atmiņas patēriņš: 39.89 mb
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12.  Secinājumi 

Pētījuma ietvaros tika identificētas datu struktūras un datu apstrādes algoritmi, tika veikti testi, 

kvantitatīvie mērījumi un eksperimentāla izstrāde. Eksperimentāla izstrāde, ka arī apkopota 

informācija var būt izmantota par pamatu Sistēmas prototipa prasību un programmatūras 

projektējuma izstrādei, ka arī paša Sistēmas prototipa izstrādei. 

Eksperimentālas izstrādes laikā tika apkopota un pārbaudīta teorētiskā informācija un tika iegūti 

kvalitatīvie un kvantitatīvie dati par: 

1. Grafa reprezentēšanas iespējām un to ierobežojumiem 

Tika apskatīti vairākas klasiskās grafu reprezentēšanas metodes, ka arī to kombinācijas un tika 

secināts, ka sakārtotie blakus virsotņu saraksti ar papildus virsotņu un loku indeksāciju sniedz 

vislabāko kombināciju no grafa datu apstrādes iespējām un datu glabāšanai nepieciešamo datu 

apjomu. 

2. Datu struktūrām 

Tā kā problēmsfēras informācijas avoti satur pietiekami lielu informācijas apjomu (un informācijas 

apjomi pieaug katru dienu), ir nepieciešams minimizēt datu apjomus, tāpēc tika secināts, ka datu 

struktūras un primitīvas datu vienības, kuras piedāvā augstākā līmeņa programmēšanas valodas 

(piemēram, PHP), nespēj nodrošināt pietiekami efektīvu informācijas glabāšanas veidu. Tika 

secināts, ka manuāla atmiņas pārvaldība, kā arī datu struktūru un datu apstrādes algoritmu 

realizācija zemākā līmenī nodrošinās efektīvāko kombināciju no patērētas operatīvas atmiņas un 

apstrādes ātruma. 

3. Ceļu meklēšanas algoritmiem un pieejām 

Klasisko ceļu meklēšanas algoritmu priekšrocības un ierobežojumi tika izpētīti un tika konstatēts, 

ka vislabākos rezultātus problēmsfēras uzdevumu risināšanai sniedz DLS, Dijkstra un BFS algoritmu 

kombinācija. Grafu datu bāzes testu laikā labi izpildīja vienkāršākas operācija, ka arī ļāva efektīvi 

glabāt grafa datus, bet nespēja nodrošināt ceļa meklēšanu, ņemot vērā loku svaru un pietiekamu 

meklēšanas dziļumu (vismaz līdz 10 virsotnēm). 
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4. Grafu vizualizēšanas iespējām 

Pētījuma tika izpētītas vairākas grafu vizualizēšanas bibliotēkas un rīki un tika secināts, ka vislielāko 

neatkarību no platformas un izmantotām tehnoloģijām sniedz tieši grafu vizualizēšanas bibliotēka 

D3.js. 

Pētījuma rezultātā tika atrasts līdzsvars starp patērēto atmiņas apjomu datu glabāšanai un 

apstrādei, ka arī datu apstrādes ātrumu. Eksperementālās izstrādes laikā tika izvērtētas vairākas 

datu glabāšanas metodes un eksperementāli tika noteikts optimālākais datu kešošanas mehānisms 

un datu struktūras datu apstrādei. Tika veikta algoritmu salīdzinoša analīze, vairāku algoritmu 

implementācija, ka arī algoritmu kombināciju efektivitātes novērtējums problēmsfēras kontekstā. 

Algoritmu realizācija tika pielāgota problēmsfēras specifikai, ņemot vērā datu apjomus, datu 

apstrādes principus un gala lietotāju redzējumu rezultātiem no biznesa loģikas viedokļa. Tika 

sniegts pārskats par grafu vizualizēšanas rīkiem un bibliotēkām, ka arī sniegts apkopojums 

tehnoloģijām, kas var tikt izmantotas Sistēmas izstrādē. Pētījuma rezultātā tika identificētas datu 

struktūras un datu apstrādes algoritmi, kas ļaus uzkrāt un apstrādāt lielus datu apjomus daudzu 

dimensiju struktūrās un slāņos no noteiktām datu bāzēm, veicot datu atlasi  pēc vairākiem 

kritērijiem. Tā kā datu apjoms pieaug par vairāku reižu skaitu katrā ceļa meklēšanas iterācijā tika 

rasts risinājums, kas ļauj minimizēt veikto operāciju skaitu un veikt subjektu saišu meklēšanu 

reālajā laikā pētījuma aprakstītās problēmsfēras ietvaros. 

Visi izvirzītie mērķi ir sasniegti, iegūto informāciju ir iespējams izmantot pētījuma turpināšanai un 

Sistēmas prototipa izstrādei.  
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