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bakalaura darba tēmas 2018./2019. studiju gadam  

Studenti ir aicināti piedāvāt arī citas tēmas, kuras ir saistītas ar emocijās sakņotiem aģentiem un 
daudzaģentu sistēmām, emociju izgūšanu, izpaušanu un izmantošanu dažādos skaitļošanas 
uzdevumos! 

 

Nosaukums Aģentos sakņota cilvēku grupas uzvedības imitācijas modeļa izveide X scenārijam 
(Agent-based Human Behaviour Simulation Model for X Scenario) 

Konteksts Aģentos sakņoti cilvēku grupas imitācijas modeļi ļauj modelēt cilvēku grupas uzvedību 
dažādos scenārijos: pūļa imitācijai, slimību izplatībai, elektrības patēriņam u.c. ar 
mērķi atrast sakarības un kopējos uzvedības šablonus. 

Sākotnējais 
mērķis 

Izstrādāt modeli, kas ļautu imitēt cilvēku grupas uzvedību X scenārijā.* 
 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Izpētīt intelektuāla aģenta jēdzienu aģentos sakņotas modelēšanas kontekstā. 
2. Izpētīt eksistējošos aģentos sakņotus cilvēku imitācijas modeļus scenārijā X. 
3. Izpētīt un salīdzināt dažādus aģentos sakņotas modelēšanas rīkus. 
4. Izstrādāt imitācijas modeļa projektējumu: aģentu uzvedības un mijiedarbības. 
5. Implementēt imitācijas modeli izvēlētajā rīkā. 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja/augsta (atkarībā no izvēlētās problēmsfēras) 
Raksturs: praktisks 

Komentāri *Lai līdz galam definētu tēmu, nepieciešama konsultācija ar vadītāju, kuras laikā X 
aizstāj ar studentu interesējošu scenāriju 

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

 

 

Nosaukums  Teksta analīzes risinājums sarunas emocionālās dinamikas zīmēšanai() 
Konteksts  
Sākotnējais 
mērķis 

 

Sākotnējie 
uzdevumi 

 

Raksturojums  
Komentāri  
Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītājas. Lai to iegūtu, rakstiet e-

pastu uz mara.pudane@rtu.lv. 

Nosaukums Noskaņojuma analīze sarunas emocionālās dinamikas modelēšanai  
(Sentiment Analysis for Modelling Affective Dynamics of Conversation) 

Konteksts Noskaņojuma analīze tiek izmantota dažādiem nolūkiem, tajā skaitā lai izgūtu 
emocijas no konkrēta teksta. Noskaņojuma analīzes metožu izmantošana sarunas 
analīzei ļauj modelēt tās dinamiku, tādējādi iegūstot papildus informāciju par sarunā 
iesaistīto mijiedarbību.  

Sākotnējais 
mērķis 

Izstrādāt risinājumu, kas ļauj modelēt sarunas noskaņojuma dinamiku. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Izpētīt noskaņojuma analīzes jēdzienu. 
2. Izpētīt un izvēlēties izmantojamās pieejas sarunas dinamikas modelēšanai. 
3. Izstrādāt risinājuma projektējumu, kas ļautu modelēt sarunas dinamiku. 
4. Implementēt risinājumu izmantojot datus, piemēram, no tērzēšanas bota. 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja/augsta  
Raksturs: praktisks 

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