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Intelektuālu programmatūras aģentu izstrāde
Development of intelligent software agents
Intelektuālo aģentu paradigma pašlaik ir viens no visaktīvāk pētītajiem virzieniem
modernajā mākslīgajā intelektā
Apgūt intelektuālu programmatūras aģentu izstrādes metodes un praktiski realizēt
studenta izvēlēto aģenta tipu
1) Apgūt intelektuālu programmatūras aģentu izstrādes principus un iepazīties ar to
izstrādes standartiem un valodām
2) Izvēlēties kādu pašu studentu interesējošu intelektuālu programmatūras aģentu
vai nu no visai plašā dažādu aģentu klāsta, piemēram, personīgie asistenti,
filtrējošie, komunicējošie, datu bāzu u.c. aģenti, vai arī piedāvāt savu izvēli un
realizēt to kā programmatūras aģentu
 Par šo tēmu var tikt izstrādāti vairāki bakalaura darbi
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Daudzaģentu kā integrētu sistēmu sastāvdaļas projektēšanas metožu izpēte
Study of the design methods of multi-agents for integrated systems
Augot sistēmu sarežģītībai, pieaug vajadzības integrēt dažāda tipa sistēmas
problēmu risināšanai
Izpētīt daudzaģentu kā integrētu sistēmu sastāvdaļu projektēšanas metodes un
izstrādāt šādas sistēmas projektu
1) Iepazīties ar daudzaģentu sistēmu pamatiem
2) Izpētīt daudzaģentu sistēmu projektēšanas pieejas
3) Izanalizēt daudzaģentu kā integrētas sistēmas sastāvdaļas projektēšanas pieeju
4) Izstrādāt integrētas sistēmas projektu kādā no studenta paša izvēlētajām
problēmsfērām
 Bakalaura darbs iecerēts kā sākuma posms turpmākajam maģistra darbam
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Notāciju analīze integrētu ontoloģiju un daudzaģentu sistēmu projektēšanai
Notation analysis for the integrated ontology and multi-agent system design
Pēdējā desmitgadē strauji aug semantiskā tīmekļa izstrādes pētījumu skaits, kas
parasti koncentrējas divos virzienos – ontoloģiju kā zināšanu atspoguļošanas veida
pētījumi un daudzaģentu tehnoloģiju izstrāde
Izanalizēt notācijas, ko lieto integrētu ontoloģiju un daudzaģentu sistēmu
projektēšanai un izstrādāt šādas sistēmas projektu
1) Iepazīties ar ontoloģiju pamatjēdzieniem
2) Izpētīt pieejas ontoloģiju projektēšanai
3) Izanalizēt notācijas integrētu ontoloģiju un daudzaģentu sistēmu projektēšanai
un aprakstīt tās
4) Izstrādāt integrētas sistēmas projektu kādā no studenta paša izvēlētajām
problēmsfērām
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 Bakalaura darbs iecerēts kā sākuma posms turpmākajam maģistra darbam
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Nosaukums

Integrētu ontoloģiju un daudzaģentu sistēmu arhitektūras un tās realizācijas izpēte
Study of architecture and its implementation of the integrated ontology and multiagent systems
Augot sistēmu sarežģītībai, pieaug interese par dažādu sistēmu integrāciju, it īpaši
izstrādājot semantisko tīmekli
Izpētīt integrētu ontoloģiju un daudzaģentu sistēmu arhitektūru un tās realizācijas un
izstrādāt šādas sistēmas projektu
1) Iepazīties ar ontoloģiju pamatjēdzieniem
2) Iepazīties ar daudzaģentu sistēmu pamatiem
3) Izpētīt integrētu ontoloģiju un daudzaģentu sistēmu arhitektūras
4) Izpētīt integrētu ontoloģiju un daudzaģentu sistēmu realizācijas
5) Izstrādāt integrētas sistēmas projektu kādā no studenta paša izvēlētajām
problēmsfērām
 Bakalaura darbs iecerēts kā sākuma posms turpmākajam maģistra darbam
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja
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Pieeju analīze gadījumos sakņotu spriešanas sistēmu izstrādē
Analysis of approaches for case-based reasoning system development
Gadījumos sakņota spriešana (case-based reasoning) ir mēģinājumi mākslīgajā
intelektā realizēt spriešanu pēc analoģijām, kas ir raksturīga cilvēkiem
Izpētīt pieejas gadījumos sakņotu spriešanas sistēmu izstrādei
1) Iepazīties ar gadījumos sakņotām spriešanas metodēm mākslīgajā intelektā
2) Izpētīt gadījumu formālo aprakstu veidus un līdzīgu gadījumu noteikšanas
metodes
3) Izstrādāt gadījumu līdzības noteikšanas algoritmu konkrētam lietojumam
4) Realizēt izstrādāto algoritmu
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Veselā saprāta spriešanas sistēmas: pašreizējā stāvokļa analīze
Analysis of the state of the art of common sense reasoning systems
Veselā saprāta spriešana ir viena no visgrūtāk realizējamām cilvēkam raksturīgām
spriešanas formām, kuras imitācija mākslīgajā intelektā ir viena no vismazāk
pētītajām problēmām
Izpētīt pašreizējo stāvokli pētījumos un praktiskajā realizācijā veselā saprāta
spriešanas jomā
1) Iepazīties ar veselā saprāta spriešanas pamatiem
2) Izpētīt literatūras avotus par veselā saprāta spriešanu
3) Izanalizēt dažādas pieejas un lietojumus veselā saprāta spriešanai
4) Iespēju robežās realizēt veselā saprāta spriešanas elementus
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja
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Tehnisku sistēmu modeļu izstrāde un transformācija ar I4S
Development and transformation of technical system models using I4S
MISI katedrā ir izstrādāta sistēmu struktūras modeļu konstruēšanas un
transformēšanas sistēma I4S
Darba gaitā ar I4S novērtēt tās lietošanas ērtumu un funkcionalitāti
1) Iepazīties ar katedrā izstrādāto sarežģītu sistēmu struktūrmodelēšanas pieeju
2) Apgūt darbu ar I4S
3) Izstrādāt konkrētas tehniskas sistēmas struktūras modeļus, tos realizēt un
transformēt, lietojot I4S
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Intelektuālās mācību sistēmas MIPITS satura paplašināšana
Content expansion of intelligent tutoring system MIPITS
MISI katedrā ir izstrādāta intelektuāla mācību sistēma MIPITS, kura pamatojas uz
daudzaģentu paradigmu. Pašlaik MIPITS nodrošina tikai vienu „Mākslīgā intelekta
pamatu” priekšmeta tēmu – pārmeklēšanu
Papildināt MIPITS saturu ar citām izvēlētām tēmām no „Mākslīgā intelekta pamatu”
kursa
1) Iepazīties ar intelektuālu mācību sistēmu arhitektūru un darbības principiem
2) Iepazīties ar sistēmas MIPITS uzbūvi un funkcionēšanu
3) Praktiski paplašināt MIPITS atbalstīto tēmu sarakstu
 Darba rezultātus ir paredzēts lietot mācību procesā
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Konceptu karšu kvantitatīvās novērtēšanas metožu salīdzinoša analīze
Comparative analysis of quantitative estimation of concept maps
MISI katedrā ir izstrādāta intelektuāla zināšanu vērtēšanas sistēma IKAS, kas
pamatojas uz konceptu kartēm. Sistēmā ir realizēta viena konceptu karšu
novērtēšanas metode, bet ir iespējams lietot arī citas
Izpētīt zināmās konceptu karšu kvantitatīvās novērtēšanas metodes un salīdzināt to
efektivitāti zināšanu vērtēšanā
1) Iepazīties ar konceptu kartēm kā zināšanu vērtēšanas līdzekli
2) Iepazīties ar IKAS uzbūvi un darbības principiem
3) Izpētīt zināmās konceptu karšu kvantitatīvās novērtēšanas metodes
4) Pielietot visas izpētītās konceptu karšu kvantitatīvās novērtēšanas metodes
konkrētiem gadījumiem un dot rezultātu analīzi
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Sarežģītu sistēmu struktūras modeļu elementu nozīmīguma analīze
Analysis of importance of structural model elements of complex systems
MISI katedrā ir izstrādāta sistēma I4S, kas nodrošina ne tikai struktūrmodeļu
konstruēšanu, bet arī to elementu nozīmīguma analīzi. Ir pazīstamas vairākas
nozīmīguma analīzes metodes, kas nav pietiekami plaši pētītas
Lietojot sistēmu I4S dažādu reālu objektu struktūras modeļiem, eksperimentāli iegūt
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to elementu nozīmīguma rādītājus ar dažādām metodēm
1) Iepazīties ar struktūrmodelēšanā izstrādāto modeļu analīzes metodēm
2) Apgūt darbu ar I4S
3) Izmantojot pietiekami lielu jau gatavu sarežģītu sistēmu struktūrmodeļu klāstu, ar
I4S veikt to analīzi
 Bakalaura darba rezultāti varētu būt pamats zinātniskai publikācijai
Darba uzsākšanai vajadzīgā literatūra ir saņemama no zinātniskā vadītāja

Konceptu karšu struktūras analīzes metožu izstrāde un lietojumi
Development and applications of methods of structural analysis of concept maps
Darba tēma ir saistīta ar nepieciešamību salīdzināt konceptu karšu sarežģītību un
atsevišķu elementu (konceptu) nozīmību dotajā kartē
Ir paredzēts vispirms izmantot struktūrmodelēšanā izstrādātos kvantitatīvos un
kvalitatīvos rādītājus, tos piemērojot gadījumiem, kad ir jāņem vērā saišu semantika.
Bez tam ir jāveic arī pētījums par citu rādītāju izmantošanas iespējām. Darba
rezultātā ir jāatrod piemērotu metožu kopa, kura jāaprobē konkrētām konceptu
kartēm
1) Apgūt struktūrmodelēšanā izmantotās struktūru kvantitatīvo un kvalitatīvo
raksturojumu aprēķinu metodes
2) Izanalizēt šo metožu piemērotību konceptu kartēm, ņemot vērā saišu semantiku
3) Izstrādāt piemērotu metožu kopu un to praktiski pārbaudīt konkrētiem
gadījumiem
 Darbs ir cieši saistīts ar MISI katedrā izstrādātās intelektuālās zināšanu vērtēšanas
sistēmas IKAS tālāku pilnveidošanu
Darba uzsākšanai pieejams pietiekami plašs literatūras klāsts

Zināšanu darbinieka personīgo intelektuālo aģentu izpēte un realizācija
Investigation and implementation of knowledge worker’s personal intelligent
agents
Darba tēma ir saistīta ar izstrādāto koncepciju par zināšanu darbinieka, piemēram,
pasniedzēja, pētnieka un/vai studenta atbalstu, lietojot personīgos intelektuālos
aģentus, tādus kā filtrēšanas, darba plūsmu, meklēšanas u.c. aģentus
Izpētīt personīgo intelektuālo aģentu uzbūvi un realizācijas iespējas un izstrādāt šādu
aģentu prototipus zināšanu darbinieka atbalstam
1) Iepazīties ar personīgo zināšanu pārvaldības pamatprincipiem
2) Apgūt intelektuālu aģentu uzbūves un realizācijas principus
3) Izstrādāt zināšanu darbinieka personīgo intelektuālo aģentu arhitektūru
4) Realizēt un pārbaudīt darbībā personīgo intelektuālo aģentu prototipus
 Darbs ir daļa no kopējās koncepcijas par zināšanu pārvaldības un intelektuālo
aģentu tehniku integrāciju vienotā sistēmā
Darba uzsākšanai pieejams pietiekami plašs literatūras klāsts

Intelektuālu apmācības un zināšanu vērtēšanas sistēmu studenta modeļu izpēte un
atbilstošā moduļa realizācija
Investigation of student model and implementation of appropriate module of
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intelligent tutoring and knowledge assessment systems
Darba tēma ir saistīta ar MISI katedrā izstrādātajā intelektuālajā zināšanu vērtēšanas
sistēmā IKAS lietotā studenta modeļa tālāku pilnveidošanu
Izpētīt dažādas pieejas studentu modeļu izstrādē, izstrādāt pēc iespējas pilnīgāku
studenta modeļa arhitektūru, uz kuru jābalsta studenta modulis, kas realizēts kā
daudzaģentu sistēma
1) Iepazīties ar dažādām pieejām studenta modeļa konstruēšanā, izanalizējot to
stiprās un vājās puses
2) Izstrādāt pēc iespējas pilnvērtīgāku studenta modeļa arhitektūru un, balstoties uz
to, realizēt studenta moduļa prototipu, kurā lietotas daudzaģentu sistēmu pieejas
 Darbs veicams saskaņā ar MISI katedrā izstrādāto intelektuālo zināšanu vērtēšanas
sistēmu IKAS
Darba uzsākšanai pieejams pietiekami plašs literatūras klāsts

Grafu lietojumi personificēta mācīšanās procesa realizācijai intelektuālas
apmācības sistēmas pedagoģiskajā modulī
Applications of graphs for personalized education process realized by pedagogical
module of intelligent tutoring system
Darbs saistīts ar MISI katedrā izstrādātās intelektuālās zināšanu vērtēšanas sistēmas
IKAS papildināšanu ar pedagoģisko moduli
Izpētīt grafu izmantošanu personificēta mācīšanās procesa realizācijai un realizēt
pedagoģiskā moduļa prototipu
1) Iepazīties ar grafos sakņota ietvara izstrādes pamatprincipiem
2) Aprakstīt personificētas mācīšanās iespējas, lietojot grafu secību, kas definēta
minētajā ietvarā
3) Izstrādāt konkrētus grafus kāda studiju priekšmeta tēmu atspoguļošanai
atbilstošās konceptu kartēs
4) Izstrādāt konkrētus grafus konceptu attēlojumam atbilstošajos apmācības
objektos
 Darbs ir saistīts ar MISI katedrā izstrādāto intelektuālo zināšanu vērtēšanas
sistēmu IKAS
Darba uzsākšanai pieejams pietiekami plašs literatūras klāsts

