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Darba vadītājs nodrošina literatūru darba uzsākšanai, kā arī piekļuvi laboratorijām praktisku 
eksperimentu veikšanai un datu analīzei.  

Students var ierosināt arī citas sevi interesējošas tēmas, konsultējoties ar darba vadītāju. 

Nosaukums Dziļās apmācības tīklu izmantošana vizuālu tēlu pazīšanai 
(Use of deep learning networks in recognition of visual objects) 

Aktualitāte/ 
Apraksts/ 
Skaidrojums/ 
konteksts 

Dziļās apmācības tīkli ir šī brīža viens no aktuālākiem mākslīgā intelekta attīstības 
virzieniem. Lielā mērā tas ir tādēļ, ka šobrīd ir pieejamas nozīmīgas skaitļošanas 
jaudas par saprātīgām izmaksām, kas ir pietiekamas dziļās apmācības tīklu darbības 
nodrošināšanai. 
Šī iemesla dēļ dziļās apmācības tīkli tiek izmantoti dažādu uzdevumu risināšanai, tajā 
skaitā vizuālu objektu – attēlu, vai attēlu kopu apstrādei un konkrētu objektu 
atpazīšanai tajā. 

Mērķis Darba mērķis ir iepazīties un analizēt esošās dziļās apmācības alternatīvas konkrētas 
objektu kopas apstrādei. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1) Iepazīties ar dziļās apmācības neironu tīklu metožu kopumu un dažādām tīkla 
arhitektūrām; 

2) Iepazīties ar izstrādes rīku un pielietojumu specifiku; 
3) Precizēt definēto objektu kopu atpazīšanai; 
4) Izstrādāt demonstrācijas sistēmu un novērtēt tās efektivitāti salīdzinot ar 

iespējamām alternatīvām.  
Raksturojums sarežģītība: vidēja 

raksturs: praktisks 
Literatūra Literatūras iegūšana ir daļa no darba mērķa. 
 

Nosaukums Datizraces metožu pielietojums finanšu datu analīzē 
(Application of data mining methods for financial data analysis) 

Aktualitāte/ 
Apraksts/ 
Skaidrojums/ 
konteksts 

Viena no perspektīvām mākslīgā intelekta metožu pielietojuma jomām ir ar cilvēka 
darbību saistītu datu analīze. Viens no piemēriem ir finanšu transakciju datu analīze 
ar mērķi atklāt dažādus finanšu uzvedības modeļus un anomālijas. 
Šāda veida datu analīzes jautājumi ir aktuāli daudziem Latvijas un ārvalstu 
uzņēmumiem.  

Mērķis Darba mērķis ir iepazīties ar datizraces metodēm un anomāliju atklāšanas metodēm, 
finanšu transakciju datu apstrādes jomā. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1) Iepazīties ar pieejamo datu kopu un to pielietojumu jomu kopumā; 
2) Iepazīties ar datizraces metodēm, kas ir pielietojamas atbilstošajā jomā; 
3)  Iepazīties ar anomāliju atklāšanas metodēm; 
4) Veikt datu sākotnējo analīzi, pielietojot aplūkotās metodes; 
5) Izveidot metožu komplektu, kas vislabāk raksturo iespējamos fenomenus datos; 
6) Praktiski izstrādāt metožu demonstrācijas programmatūru. 

Raksturojums sarežģītība: vidēja 
raksturs: praktisks 

Literatūra Lai arī sākotnējā literatūra ir iegūstama pie darba vadītāja, tās patstāvīga iegūšana ir 
daļa no darba mērķa. 



 

Nosaukums Sensoru datu analīze ēku energoefektivitātes uzlabošanai 
(Sensor data analysis to increase building power efficiency) 

Aktualitāte/ 
Apraksts/ 
Skaidrojums/ 
konteksts 

Lietu internets stabili ienāk sadzīvē un industrijā kopumā. Viens no potenciāli 
būtiskiem ieguvumiem ir iespēja nodrošināt dziļu izpratni par novērojamiem 
procesiem un to uzvedību reālā laikā. Diemžēl, lai arī industrijas piedāvā plašu 
iekārtu spektru datu sistemātiskai iegūšanai, to apstrāde un interpretācija arvien ir 
izaicinājums.  
Viena no praktiskām pielietojumu jomām ir ēkas pārvaldības sistēmas, kas ļauj 
izmantot sensoru datus ēkas procesu regulēšanai. Jautājums par to, kā regulēt arvien 
ir atklāts, jo ir saistīts ar subjektīvu komforta izjūtu, energoefektivitāti un citiem 
faktoriem. 

Mērķis Izstrādāt metožu komplektu, kas nodrošina ēkas uzvedības modeļa atklāšanu vai 
optimizēšanu. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1) Iepazīties ar ēku energoefektivitātes izaicinājumiem un pieejamiem 
modeļiem; 

2) Iepazīties ar ēkas uzvedības datiem, kas uzkrāti Azure izvietotā datu bāzē; 
3) Izveidot sākotnējo ēkas uzvedības modeli un salīdzināt to ar faktiskiem 

novērojumiem; 
4) Izstrādāt jaunu vai uzlabot esošo modeli; 
5) Veikt modeļa novērtēšanu, izmantojot faktiskos novērojumus;  

Raksturojums sarežģītība: vidēja 
raksturs: praktisks 

Literatūra Lai arī sākotnējā literatūra ir iegūstama pie darba vadītāja, tās patstāvīga iegūšana ir 
daļa no darba mērķa. 

 

Nosaukums Modernās pieejas robotu-cilvēku sadarbībā 
(Modern approach to robot-human interaction) 

Aktualitāte/ 
Apraksts/ 
Skaidrojums/ 
konteksts* 

Pašlaik ir plaši pielietoti tradicionāli robotu vadības paņēmieni, tādi kā sviru pultis, 
skārienjūtīgi ekrāni utml. 
Tomēr modernās robotu sistēmas to sarežģītības dēļ ir kļuvušas ļoti grūti vadāmas, 
izmantojot minētos paņēmienus. Tādēļ ir nepieciešami jauni paņēmieni un pieejas, 
kas ietver žestus, dabīgo valodu, papildināto realitāti (no angļu val. augmented 
reality), kā arī dažādas hibrīdas pieejas.  

Mērķis Darba mērķis ir izveidot analīzi par eksistējošiem un pašlaik attīstības stadijā esošiem 
paņēmieniem robotu vadībai. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1) Iepazīties ar esošajiem robotu vadības paņēmieniem un to trūkumiem; 
2) Apskatīt modernus robotu vadības paņēmienus un izveidot to analītisku 

aprakstu; 
Pārējie uzdevumi tiks definēti darba gaitā 

Raksturojums sarežģītība: zema 
raksturs: teorētisks + praktisks (pēc vēlēšanās) 

Piebilde Uz studenta iniciatīvas pamata var tiks izstrādāta praktiskas sistēma, kas piemērota 
kāda šaura pielietojuma robota funkciju vadībai Autonomu sistēmu laboratorijā. 

Literatūra Sākuma literatūras nav, tā ir jāiegūst patstāvīgi, kopīgi ar darba vadītāju.   
 



Nosaukums Sadursmju novēršanas algoritmu izmantošana daudzu robotu sistēmās 
(Application of collision avoidance algorithms in multi robot systems) 

Aktualitāte/ 
Apraksts/ 
Skaidrojums/ 
konteksts 

Darba aktualitāti nodrošina autonomu robotu pielietojumu sfēru paplašināšanās, kas 
jau mūsdienās ļauj robotus pielietot arī mājsaimniecību vajadzībām – putekļu 
tīrīšana, zālāju pļaušana utml. 
Daudzu robotu sistēmās ir nepieciešams izvairīties no sadursmēm ar dažādiem 
šķēršļiem, piemēram, galdi, krēsli, sienas, kā arī citiem statiskiem objektiem. Ir 
salīdzinoši daudz tehnikas, kas ļauj panākt atbilstošu funkcionalitāti. Tomēr patiess 
izaicinājums ir izvairīties no robotu savstarpējām sadursmēm, jo roboti ir kustīgi un 
tādēļ ir grūti nofiksēt to esošo pozīciju, kā arī nākotnes pozīcijas. 

Mērķis Darba mērķis ir definēt sadursmju izvairīšanās problēmu daudzu robotu sistēmās, kā 
arī apskatīt eksistējošus praktiskus risinājumus un tiem atbilstošās metodes. 
Praktiskā realizācija var būt programmatūras modelis, kas demonstrē konkrētas 
tehnikas darbību.  

Sākotnējie 
uzdevumi 

1) Iepazīties ar sadursmju novēršanas problēmu un definēt to; 
2) Veikt esošo algoritmu sistemātisku apskatu, grupējot tos pēc izmantotajām 

bāzes metodēm.; 
Pārējie uzdevumi tiks definēti darba gaitā 

Raksturojums sarežģītība: vidēja 
raksturs: teorētisks + praktisks 

Piebilde Darba praktiskā daļa var tikt izstrādāta vidē, kuru students labi pārzina, piemēram C# 
vai Delphi.  

Literatūra 1. T.Yasuda, K.Ohkura , Multi-robot systems, trends and developments, 2011, InTech 
Apmēram 15 publikācijas, kas aplūko dažādus sadursmju novēršanas mehānismus.  

 

Nosaukums Sadarbības plānošana daudzu robotu sistēmās 
(Cooperation planning in multi robot systems) 

Aktualitāte/ 
Apraksts/ 
Skaidrojums/ 
konteksts 

Darba aktualitāti nodrošina autonomu robotu pielietojumu sfēru paplašināšanās, kas 
jau mūsdienās ļauj robotus pielietot arī mājsaimniecību vajadzībām – putekļu 
tīrīšana, zālāju pļaušana utml.  
Šī tēma veltīta darbību plānošanas problēmām daudzu robotu sistēmām, piemēram, 
robotu futbola komandas sadarbības plānošanai veiksmīgas spēles realizēšanai. 
Tēmas ietvaros ir iespēja iepazīties ar būtiski atšķirīgām plānošanas metodēm, nekā 
tas ir klasiskās pārmeklēšanas vai robotu kustības plānošanas jomās, jo lielākā daļa 
plānošanas pieeju aplūko iespēju mainīt sadarbības stratēģiju. 

Mērķis Darba mērķis ir raksturot būtiskākās raksturiezīmes, kas atšķir plānošanu viņa robota 
un daudzu robotu sistēmām, kā arī izstrādāt demonstrēšanas programmatūru, kas 
vienkāršā, bet uzskatāmā veidā ilustrē konkrētas metodes realizāciju.  

Sākotnējie 
uzdevumi 

1) Iepazīties ar plānošanu viena robota sistēmās un daudzu robotu sistēmās; 
2) Veikt esošo plānošanas pieeju un algoritmu sistemātisku apskatu, grupējot tos 

pēc izmantotajām bāzes metodēm.; 
Pārējie uzdevumi tiks definēti darba gaitā 

Raksturojums sarežģītība: vidēja 
raksturs: teorētisks + praktisks 

Piebilde Darba praktiskā daļa var tikt izstrādāta vidē, kuru students labi pārzina, piemēram C# 
vai Delphi.  

Literatūra 1. Advances in Plan-Based Control of Robotic Agents, proceedings of International 
Seminar, Germany, 2001, Springer LNCS.  

 


