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Studenti var piedāvāt arī citas tēmas, kuras ir saistītas ar emocijās sakņotiem aģentiem un 

daudzaģentu sistēmām, un to pielietojumiem. 

 

Nosaukums Emociju apvienošanas metožu salīdzinājums intelektuālos emocijās sakņotos 
aģentos 
(Methods of Emotion Merging in Intelligent Affective Agents) 

Konteksts Emocijās sakņoti aģenti spēj aprēķināt savu iekšējo stāvokli un to izpaust balstoties 
gan uz emociju izmaiņām, gan arī uz dažādiem emociju izraisītājiem. Izaicinājums 
rodas tad, ja ir nepieciešams kombinēt vairākas emocijas, lai noteiktu iekšējo stāvokli 
un izpaustu emociju, piemēram, prieku un skumjas. Šīs kombināciju iespējas 
apraksta dažādi emociju apvienošanas modeļi, kuru saknes meklējamas gan 
psiholoģijā, gan matemātiskos modeļos, gan mākslīgā intelekta metodēs. 

Sākotnējais 
mērķis 

Izanalizēt esošās moetodes emociju sapludināšanai un izveidot kvalitatīvu šo metožu 
salīdzinājumu. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Izpētīt intelektuāla aģenta un emocijās sakņota aģenta jēdzienus. 
2. Izpētīt dažādas emociju teorijas un metodes emociju apvienošanai emocijās 

sakņotos aģentos. 
3. Praktiski testēt dažādas emociju sapludināšanas metodes. 
4. Izstrādāt vadlīnijas emociju sapludināšanas metodēm. 

Nosaukums Emociju paušanas iespēju analīze tērzēšanas botiem un virtuālajiem asistentiem ar 
dažādiem ķermeņa veidoliem 
(Analysis of Emotion Expression Possibilities of Chatbots and Virtual Assistants 
with Various Embodiment) 

Konteksts Emociju paušana virtuālajos asistentos un tērzēšanas robotos ir iespējama ar dažādu 
modalitāšu (sejas izteiksmes, ķermeņa utt.) palīdzību, kas ir cieši saistītas ar aģenta 
ķermeņa veidolu. 

Sākotnējais 
mērķis 

Izstrādāt aģenta ķermeņa veidolu emociju izrādīšanai tērzēšanas botam un/vai 
virtuālajam asistentam. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Izpētīt intelektuālu aģentu jēdzienu, koncentrējoties uz tērzēšanas botiem un 
virtuālajiem asistentiem. 

2. Izpētīt emociju teorijas un modalitātes, caur kurām var izrādīt emocijas ar 
dažādiem ķermeņa veidoliem. 

3. Izvēlēties ķermeņa veidolu un tā modalitātes emociju paušanai. 
4. Izstrādāt saskarnes aģentu, kuru iespējams savienot ar programmatūras 

moduļiem emociju paušanai. 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja/augsta 
Raksturs: teorētisks/praktisks 

Komentāri Tēma ir starpdisciplināra, ietver arī emociju paušanas un rašanās modeļu apgūšanu 
vismaz konceptuālā līmenī. 

Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītājas. Lai to iegūtu, rakstiet e-
pastu uz mara.pudane@rtu.lv. 



Raksturojums Sarežģītība: vidēja/augsta 
Raksturs: teorētisks/praktisks 

Komentāri Tēma ir starpdisciplināra, ietver arī emociju paušanas un rašanās modeļu apgūšanu 
vismaz konceptuālā līmenī 

Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītājas. Lai to iegūtu, rakstiet e-
pastu uz mara.pudane@rtu.lv. 

 

Nosaukums Aģentos sakņota cilvēku imitācijas modeļa izveide X emocijas izplatībai Y vidē 
(Agent-based model development for X emotion using Y) 

Konteksts Aģentos sakņoti cilvēku imitācijas modeļi ļauj pētīt dažādu emociju izplatību grupā. 
Šādi modeļi ir izmantojami, lai pētītu emociju dinamiku grupā (to, kā viena cilvēka 
emocionālais stāvoklis ietekmē pārējos). 

Sākotnējais 
mērķis 

Izstrādāt modeli, kas ļautu pamatoti modelēt X emocijas izplatību cilvēku grupā. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Izpētīt intelektuāla aģenta jēdzienu aģentos sakņotas modelēšanas kontekstā. 
2. Izpētīt un salīdzināt dažādus aģentos sakņotas modelēšanas rīkus un izvēlēties 

atbilstošāko emocijas modelēšanai. 
3. Izvēlēties emociju un tās nodošanas likumus. 
4. Izstrādāt emocijas izplatības modeli. 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja 
Raksturs: praktisks 

Komentāri Tēma ir starpdisciplināra, ietver arī emociju izplatības modeļu apgūšanu vismaz 
konceptuālā līmenī 

Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītājas. Lai to iegūtu, rakstiet e-
pastu uz mara.pudane@rtu.lv. 

 


