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Datorzinātņu pasaule

• Datorzinātnes nav vienkārši «vēl viena zinātnes nozare»

• Tās ir kaut kas vairāk – tā ir vesela pasaule («virtuālā pasaule»)

• Tā būtiski atšķiras no fiziskās pasaules, kuru pēta klasiskās zinātņu nozares 
(fizika, ķīmija, arī dabas zinātnes)

• Datorzinātņu pasaule – pasaule, kuru rada un attīsta pats cilvēks

• Cilvēks, kā likums, uzreiz nevar izdomāt labāko variantu

• Tādēļ šī pasaule nepārtraukti mainās 

• Aplūkosim, piemēram, programmēšanas valodas – vienu no svarīgākajiem 
DZ pasaules elementiem 
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Gribu aizstāvēt domu
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Programmēšanas valodas

• ALGOL-60,  COBOL (1960),  FORTRAN (1962)  - kas vairs atceras?

• PL/1 (1964-1969)– jaunas paaudzes valoda, kas apvieno iepriekšējās - arī kas 
vairs atceras?  (IBM/360, komiteja, vienota valoda, standarts 1976)

• PASCAL (1970)– to varbūt vēl atceramies 

• ADA (1980-1983)– izstrādē ieguldīti milzīgi spēki – kas vairs atceras?

• Tad objektorientētās programmēšanas valodas (kādēļ nevarēja izdomāt agrāk?)

• Simula (1967, Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard, Turing Award 2001) – vairs nelieto

• C++  (1983)

• Java (1995)
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Valoda PL/1

• М.И.Aугустон, Р.П.Балодис, Я.М.Барздинь,
Э.A.Икауниекс, A.A.Калниньш. 
Программирование нa ПЛ/1 ОС ЕС.-
"Статистика", М.,1979, 272 стр., 
Тираж 60 000.

• М.И. Aугустон, Р.П.Балодис, Я.М.Барздинь,
Э. A.Икауниекс и др. Программирование нa 
ПЛ/1 ОС (2-ое дополненное издaние).-
"Финансы и статистика", М.,1984, 327 стр., 
Тираж 30 000.

• Novatoriska ideja – «PL/1 mašīna»
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Šis stāsts par PL/1

• bija neliels sānsolis

• gan šīs lekcijas 

• gan mana zinātniskā mūža kontekstā

• pāreju pie «datorzinātņu pasaules» pašiem sākumiem
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Iedomājama rēķināmā mašīna

(«iedomājama» tik skaidri, ka par 
viņu var pierādīt matemātiskas 
teorēmas)

«Datorzinātņu 
pasaules» 
sākums
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Tālāk – reālie datori  (sākot ar ENIAC, 1945)
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Mūra likums ir novērojums, ka 
skaitļošanas aparatūras vēstures 
gaitā tranzistoru skaits integrālajās 
shēmās dubultojas aptuveni divu 
gadu laikā
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Mana zinātniskā mūža sākums

• 1959 – beidzu LVU Fizikas un matemātikas fakultāti, diplomdarbs par 
galīgo automātu teoriju, vad. doc. Vilnis Detlovs

• 1962 -1965 – aspirants Novosibirskas Matemātikas institūtā, 
disertācija par pašatveidojošiem automātiem, vad. prof. Boriss 
Trahtenbrots

• 1966 -1967 – Maskavas universitātē pēc akad. Andreja Kolmogorova
uzaicinājuma
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26.05.1923- 22.01.2007 19.02.1921- 19.09.2016 25.04.1903- 20.10.1987

V.Detlovs B.Trahtenbrots A.Kolmogorovs
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Par lielām idejām (no Kolmogorova)

• Ja tā patiešām ir liela ideja, tad to var pateikt telegrammas formā (kas 
pietiekama speciālistiem dotajā nozarē). Tālāk var sekot tehniski ļoti 
sarežģīts darbs, bet tas tikai tehnisks 

• Ja teorēmas pierādījums ļoti sarežģīts, tad to jūs līdz galam neesiet 
sapratis

Piemēram, Tjūringa mašīnas ideja – arī ļoti īsa telegramma
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Laiks iet…
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Laiks iet…
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Laiks iet…

12

Šajā vietā pāršķiru savas zinātniskās 

dzīves lapaspuses gandrīz 25 gadu 

garumā (t.i. cara laika zaldāta dienesta 

garumā) un nonāku pie Atmodas 

sākumiem
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1990

• Maskavas institūti pārtrauc kontraktus

• Ukrainas Kibernētikas institūts noslēdz kontraktu, lai 

palīdzētu, paldies ukraiņu kolēģiem!

• Sākās sadarbība ar pasaulslaveno dāņu datorzinātnieku

Dinesu Bjorneru par «Baltic Computer Science» izdošanu

• Tikšanās ar Jāni Gobiņu 
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Pirmā tikšanās ar Jāni Gobiņu, GRADE projekta sākums
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1990.
gada 
oktobris
(pie  
Valguma 
ezera)

Mana kolēģa, tagad profesora Kārļa Podnieka pieraksts2017.11.24 LZA rudens pilnsapulce



Iet runa par sistēmu modelēšanas rīka izstrādi

• Modelēšanas valodas – pusformālas valodas (parasti grafiskas), ar 
kuru palīdzību cilvēkam viegli saprotamā formā var aprakstīt 
sarežģītas sistēmas, piemēram, apdrošināšanas sabiedrības, lidostu 
vadības sistēmas utt.

• Modelēšanas rīki – rīki, kas «apkalpo» attiecīgās modelēšanas 
valodas: grafiskie redaktori, diagrammu automātiskie izvietotāji, 
eksporti-importi, imitatori – attiecas uz tiem modeļiem, kas aprakstīti 
tik precīzi, ka tos var imitēt uz datora, lai atklātu šaurās vietas reālajās 
sistēmās, utt. 
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Sistēmu modelēšanas rīks GRADE 

• Sistēmu modelēšanas valoda GRAPES-BM (grafiska)

• GRADE – rīks, kas realizē GRAPES-BM

• Daudzas papildiespējas (grafiskie redaktori, elementu 
automātiskie izvietotāji, stereotipu mehānisms, “runājošas” 
diagrammas, eksports HTML formā, eksports uz Rational
Rose, miniGRADE u.c.).
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Sistēmu modelēšanas rīks GRADE

• Izstrādāts laikā no 1991.g. līdz 2000.g. pēc Vācijas kompānijas "Siemens-Nixdorf
Informationssysteme", Jāņa Gobiņa firmas "Infologistik GmbH" un a/s "DATI" 
pasūtījuma

• Tajos laikos – viens no modernākajiem ( varbūt pat pats modernākais) sistēmu 
modelēšanas rīks pasaulē

• Tas ilgus gadus kalpoja par Latvijas “vizītkarti” IT jomā 

• To lietoja daudzos uzņēmumos un iestādēs Latvijā (Latvijas Banka, SEB banka, 
Balta, Lattelecom u.c.) 

• Un ārzemēs (Boeing, IBM, Beļģijas un Nīderlandes Aizsardzības ministrijas u.c.).

• Uz GRADE balstījās IT specialitāšu studentu apmācība Latvijas augstskolās.

• ES 4. Ietvarprogrammas projekts “Application Development for Distributed 
Enterprise (ADDE)”, 1997 – 1999
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Kas bija GRADE panākumu pamatā

• Pati ideja apsteidza savu laiku par aptuveni 5 gadiem

• Siemens-Nixdorf un Latvijas speciālistu spēkiem izdevās izstrādāt ļoti 
attīstītu sistēmu modelēšanas valoda GRAPES-BM

• Rīka izstrādē tika iesaistīti Latvijas labākie programmētāji un 
projektētāji

• Izstrādātāju entuziasms

• Un Jānis Gobiņš
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(31.12.1936 – 28.12.2013)

Jānis Gobiņš – Latvijas IT nozares pamatlicējs
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Grade cilvēki

Rudolf Duschl (SNI)
Susanne Broll
Dietmar Förster
Jürgen Sander
Heinrich Thauer

Patrizia Benedetti (SNI Italy)
Curzio Rositani

Thomas Gamisch - dokumentācija
Peter Verleije – mārketings Benelux valstīs

Ainārs Gulbis (SWH)
Valdis Lokenbahs
Uldis Smilts
Zigurds Vaivods
Ēvalds Viļums

Jānis Gobiņš (Infologistik)
Andrejs Bērziņš 
Uģis Ziemelis

Māris Treimanis – DOS versija

Jānis Tenteris
Viesturs Zūlis

Māris Vītiņš - dokumentācija
Andris Zariņš - programmēšana
Eduards Zvirbulis
Zaiga Zvirbule

Mihails Augustons - RIGAL
Andrejs Auziņš – analizators
Vadims Engelsons - analizators
Arnis Kalējs - prototipētājs
Askolds Kālis - prototipētājs
Lelde Lāce - analizators
Mārtiņš Opmanis - prototipētājs

Krists Boitmanis – diagrammu 
izvietotājs
Kārlis Freivalds
Paulis Ķikusts
Pēteris Ručevskis

Ļubova Fiļina – koda ģenerēšana
Pēteris Krastiņš
Jānis Martinsons
Sniedze Sedola

Vadims Bratkovskis - testēšana
Aija Freivalde
Ruta Ikauniece
Juris Vīksna – testēšana, SQL imports

Baiba Apine - programmēšana
Ilgvars Apinis 
Anda Ādamsone
Gunārs Dišlers
Arnis Kleins
Ojārs Krasts – programmēšana, repozitorijs
Igors Nazarčiks
Gatis Porietis
Juris Rāts
Leo Seļāvo
Uldis Sukovskis – programmēšana
Artis Teilāns
Vita Zviedre

Ella Ārša - dokumentācija
Jānis Bārzdiņš
Ilona Etmane – programmēšana, diagrammu 
redaktori
Mikus Grasmanis - programmēšana
Audris Kalniņš
Aivars Pakalns - programmēšana, tabulu 
redaktors
Kārlis Podnieks – programmēšana, repozitorijs
Sandris Rozenfelds – programmēšana, PD 
priekšāteicējs
Andis Sarkans – programmēšana, diagrammu 
redaktori2017.11.24 LZA rudens pilnsapulce



Katrai lietai ir sākums un beigas, arī GRADEi
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Pēdējais 

papildinājums 

GRADE mājas 

lapā
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Katrai lietai ir sākums un beigas, arī GRADEi

• Sistēmas kļuva sarežģītākas, modelēšana kļuva aizvien svarīgāka

• Pamodās ‘’milži’’ (lielās programmatūru kompānijas ar daudzu miljonu 
kapitālu)

• ‘’Milži’’ (Rumbaugh, Jacobson and Booch; HP, DEC, IBM and Microsoft)   
izveidoja konsorciju un izstrādāja Vienoto Modelēšanas Valodu UML 
(1.versija - 1997, 2.versija – 2005, 2.5.versija - 2012)

• Vai tā bija labāka par GRAPES BM? Kaut kur ‘’jā’’, kaut kur ‘’nē’’

• Reizē ar valodu izstrādāja arī UML rīkus (Rational Rose - Rational Software / 
IBM) – versija 1.0, 1998), (Together -TogetherSoft/Borland/Micro Focus -
versija 1 ~ 1998) u.c. 

• Kas gan šajā situācijā vairs iedrošinājās pirkt GRADE …
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Milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa

Šiem milžiem atlikusi viena iespēja

Tiem jāpiedalās milžu cīniņā

To translēs radio, to rādīs TV

Par to tiks informēta pasaule

Kas uzvarēs šai milžu cīniņā

To uzaicinās piedalīties banketā

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Hārdijs Lediņš)

Morāle: ja tēma patiešām praktiski svarīga, tā ātri nokļūst 

‘’milžu’’ lauciņā.

Kur mūsu vieta lietišķo pētījumu jomā???

Viennozīmīgas atbildes man nav!
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Kas šajā laikā vēl notika datorzinātņu pasaulē

• 90-jos gados veidojās izpratne par objektorientēto modelēšanu un 
metamodeļiem (atkal – pavisam vienkārša telegramma!)

• <teikuma priekšmets> <izteicējs> [<kardinalitāte>] <palīgloceklis>

• Sistēmas pietiekoši adekvāti var aprakstīt ar šādiem vienkārši 
paplašinātiem teikumiem

• Lielas idejas vienmēr ir vienkāršas!
27

Diagramma

Elements

Līnija Taisnstūris

satur

*

irir

savieno 2

Diagramma

Elements

Līnija Taisnstūris
savieno 2

*

«Diagramma satur daudzus Elementus»  «Līnija ir Elements»  «Taisnstūris ir Elements»  «Līnija savieno 2 Taisnstūrus»

agregācija

vispārināšana
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Kas šajā laikā vēl notika datorzinātņu pasaulē

• Radās jauna programmsistēmu būves paradigma – MDA (‘’Model Driven
Architecture’’) (OMG 2001, 2003, 2014)

• Balstīta uz metamodeļiem un modeļu transformācijām
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Skats uz MDA plašākā nozīmē

• Programmēšana Asamblerī – ļoti zems abstrakcijas līmenis 
(mašīnkodos – vel zemāks abstrakcijas līmenis)

• Programmēšana tradicionālajās programmēšanas valodās – jau būtiski 
augstāks abstrakcijas līmenis

• MDA, balstīts uz modeļiem un modeļu transformācijām – vēl būtiski 
augstāks abstrakcijas līmenis programmsistēmu izstrādē – šajā 
gadījumā mēs jau daudz tiešāk caur modeļiem un modeļu 
transformācijām operējam ar  priekšmeta apgabala jēdzieniem

• Kāds būs nākamais abstrakcijas līmenis? Kas tie būs par 
jēdzieniem?.......
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Vilciens, kurā vēl ielecām

• Modeļu transformāciju valodas

• OMG uzsaukums 2002: MOF Query / Views / Transformations)

• 2003.g. sākam transformāciju valodas MOLA izveidi

• Pirmās publikācijas 2004. g. – A.Kalniņš, J.Bārzdiņš, E.Celms, uzreiz ieguva 
atpazīstamību pasaulē

• 2005 - 2009 ES 6.Ietvarprogrammas projekts «Requirements Driven 
Software Development System (ReDSeeDS)» (A.Kalniņš u.c.)

• Pirmais MOF QVT standarts tikai 2008 gadā

• MOLA aizvien pasaulē tiek lietota

• Arī 4 promocijas darbi
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Rodas pārdroša ideja (2006) 

• ‘’Izgriezt’’ no GRADE ļoti dārgo grafiskās saskarnes

komponenti (ar GRADE izstrādāju spēkiem)

• Izstrādāt  pilnīgi jaunu modelēšanas rīku būves 

arhitektūru, izmantojot MDA idejas

• Veikt to visu pamatā ar doktorantu spēkiem – sadalot 

problēmu vairākos promocijas darbos

• Un tapa GRADE-2 !!!

• Arī 4 promocijas darbi
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GRADE-2
• GRADE-2 ir nevis konkrēts rīks, bet  Rīku būves platforma, kas 

konsekventi balstīta uz metamodeļiem un modeļu transformācijām

• GRADE-2 shematiska arhitektūra: 
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GRADE-2

• GRADE-2 ir nevis konkrēts rīks, bet  Rīku būves platforma, kas 
konsekventi balstīta uz metamodeļiem un modeļu transformācijām

• Konkrēts rīks: 
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GRADE-2

• GRADE un UML rīki ir noslēgti sevī, reāli tos papildināt vai 
izmainīt var tikai paši izstrādātāji

• Vairumam UML rīku gan ir realizēts t.s. stereotipu 
mehānisms, kas atļauj nelielas izmaiņas

• GRADE-2 ir atvērts rīks – tā iekšējā struktūra ir uzdota ar 
metamodeļa palīdzību, to «redz» un var izmantot arī gala 
lietotājs

• Tādēļ ar GRADE-2 būvētos konkrētos rīkus var relatīvi viegli 
iekorporēt citās lietojumprogrammās 
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1

0..1

*

{ordered} 

0..1

endstart

* {ordered} 

subCompartment

*

parentCompartment

*

1

*

1*

{ordered} 

event0..1
node
1

0..1

GRADE-2 iekšējās struktūras metamodelis
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Rozā krāsā – atvērtais apakšmetamodelis

36

<<singleton>>

Collection

ElementStyle

caption

id

lineWidth

shapeStyle

bkgColor

dashLength

breakLength

lineColor

shapeColor

PortStyle

picStyle

picWidth

picture

width

alignment

picPos

height

picHeight
Empty

SingleEl

MoreThenOneEl

"value" - loģiskā vērtība;

"input" - tas,ko Andris rāda.

UpdateStyleCmd

NewFreeBoxEvent

NewPinEvent

NewBoxEvent

RClickEvent

L2ClickEvent

ActiveElementCmd

PasteCmd

RerouteCmd

TTab
caption :String
isVisible :Boolean

TNode
caption :String
iconPath :String
expandable :Boolean
selected :Boolean
isExpanded :Boolean

NodeParent

TPopUpCmd
TRefreshCmd

TExpandCmd TColapseCmd
TActivateCmd

TRClickEvent TL2ClickEvent TKeyDownEvent TExpandEvent TColapseEventTLClickEvent

TCmd
info :String

TEvent
info :String

PopUpCmd

PopUpElement

caption

procName

PopUpDiagram

PopUpElementSelectEvent

StyleDialogCmd

GraphDiagramStyle

caption

layoutAlgorithm

layoutMode

bkgColor

printZoom

screenZoom

HeadEngine
onOpenProjectEvent :String ="OpenProject"

onCloseProjectEvent :S tring ="CloseProject"

CloseDiagramEvent ActiveDiagramEvent

DialogEngine

GraphDiagramEngine
onNewBoxEvent :String ="NewBox"

onNewLineEvent :S tring ="NewLine"

onNewFreeBoxEvent :S tring ="NewFreeBox"

onNewPinEvent :S tring ="NewPin"

onChangeParentEvent :String ="ChangeParent"

onMoveLineS tartPointEvent :String ="MoveLineStartPoint"

onMoveLineEndPointEvent :String ="MoveLineEndPoint"

onRClickEvent :String ="OpenPopUp"

onL2ClickEvent :String ="L2Click"

onKeyDownEvent :St ring ="KeyDown"

onPopUpE lemSelectEvent  :String ="PopUpElementSelect"

onToolBarE lementSelectEvent :S tring ="ToolBarE lementSelect"

onActiveDgrEvent :St ring ="ActiveDiagram" ?

onCloseDgrEvent :String ="CloseDiagram" ?

TreeEngine
onTLClickEvent :String ="TLClick"

onTRClickEvent :St ring ="TRClick"

onTL2ClickEvent :St ring ="TL2ClickEvent "

onTKeyDownEvent :String ="TKeyDown"

onTExpandEvent  :String ="TExpand"

onTColapseEvent :S tring ="TColapseEvent"

OpenProjectEvent

CloseProjectEvent

KeyDownEvent

NodeStyle

picStyle

picWidth

picture

width

alignment

picPos

height

picHeight

EdgeStyle

lineType

startBreakLength

middleShapeCode

startShapeCode

endBreakLength

middleBkgColor

startLineColor

middleLineColor

lineDirection

startLineWidth

startDashLength

endShapeCode

startBkgColor

endLineWidth

endDashLength

endLineColor

endBkgColor

middleLineWidth

middleBreakLength

middleDashLength

Engine
Visu komandu 
(Cmd) virsklase

Cmd
info

Visu notikumu  
(Event) virsklase

Event
info

<<singleton>>

CurrentDgrPointer

TreeDiagram
width :String

SaveProjectCmd

Palette

NewLineEvent

MoveLineEndPointEvent

MoveLineStartPointEvent

ChangeParentEvent

RefreshDgrCmd

CloseDgrCmd

ActivateDgrCmd

PaletteFreeLine

PaletteElement

caption

picture
PaletteLine

PaletteBox

PalettePin

PaletteFreeBox

Toolbar

ToolbarElement

caption

picture

procName

ToolBarElementSelectEvent

ShowInformationBarCmd
message :String

UpdateStyleCmd UpdateDgrCmd

HideInformationBarCmd

CompartmentStyle

caption

nr

id

isVisible

lineWidth

lineColor

fontSize

fontColor

fontPitgh

adornment

fontTypeFace

picStyle

picWidth

picPos

textDirection

alignment

fontStyle

fontCharSet

picture

adjustment

picHeight

Ar "bold" attēlotas tās klses un asociācijas, kas attiecas uz Projekta "loģisko" skatu.

Jaunā ideja - 

dināmiski uzstāda 

tikai daļu no sti la 

atribūtiem, pārējie 

"tukš ie stringi"

Pa jaunam PopUpDiagram  "dzīvo savu 

dzīvi", to dināmiski izsauc ar 

"DynamicPopUp" sīktransformācijas 

palīdzibu, atkar ībā no situācijas. 

Normālos gadījumos DynamicPopUp 

nav vajadzīgs - īsto PopUpDiagrammu 

atrod pati galvenā transformācija no 

tipu daļas (līdzīgi kā stilu gadījumā). 

Vispār īgais pr incips: ja 

sīktransf ormācija tipu daļā klases 

Translet attiecīgajā instancē eksistē, 

tad tai ir priekšroka salīdzinot ar  

konstantās tipu daļas definīciju 

(Atšķir ībā no Paletes un Toolbāra, kas 

ir cieši piesieti katrai diagrammai) .

GraphDiagram

caption :String

style :String

Project

name :String

Element

style :String

location :String

Compartment

value :String

input :String

style :String

Node

Port

Edge

FreeBox

freeBox_h

freeBox_y

freeBox_w

freeBox_z

freeBox_x

ToolType

name

GraphDiagramType

caption

......

ElemType

caption

......

CompartmentType

caption

......

0..1

0..1

0..1

*

{ordered} 

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

1

1..*

parent

child
* cmd

0..1node
1

nodeParent
1

refreshCmd
0..1

*

target

target

target

0..1 0..1

*

1..*

1

0..1

0..1

1

0..1

*

{ordered} 

0..1

endstart

* {ordered} 

event0..1
node
1

0..1

root 1

for tree

child0..1

parent 0..1

*

for 
navig

target0..1

source *

*

{ordered} 

subCompartment

*

parentCompartment

start

0..1 eStart

*

end

0..1 eEnd

*

*

container

component

*

*

1

*

1

*

1

*
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‘’Complexity is the enemy of computer science’’

Charles P. Thacker (2009 Turing Award) 
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Daži svarīgākie rīki, kas ģenerēti ar Grade-2 

un tiek praktiski lietoti 

•Projektu izvērtēšanas DSL rīks  

•Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras DSL rīks       

•Vēl virkne eksperimentālo rīku (kā, piemēram, 

GradeTwo ), kas tiek lietoti LU Datorikas fakultātes 

studentu mācību procesā 

•Ontoloģiju grafiskais redaktors OWLGrEd (plaši 

lieto pasaules mērogā)
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http://owlgred.lumii.lv/

392017.11.24 LZA rudens pilnsapulce

http://owlgred.lumii.lv/


11 1515

OWLGrEd lietojumi pasaulē

Mēnesī ~170 lejupielādes ārpus latvijas (plus ~420 WWW variantā)

Bildē redzamas pilsētas no kurām veiktas lejupielādes. Katrs aplis reprezentē

pilsētu, apļa lielums ir lejupielāžu skaits no dotās pilsētas.

Lai sekmētu mūsu atpazīstamību

Un palīdzētu veidot jaunus kontaktus
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Kas tālāk?

• Vai nevar to pašu GRADE-2 daudz vienkāršāk -

paceļoties vēl augstākā abstrakcijas pakāpē?

• Jauna ideja – metamodeļu specializācija!

• Zināmā nozīmē – izziņas procesa ‘’metamodelizēšana’’:

Pica

Pamatne

Pildījums

Mana pica

Siera pildījums

Kraukšķiga 
pamatne

Starta zināšanas

Jaunas zināšanas, konkretizējot («specializējot») 

starta zināšanu jēdzienus

Starta 

metamodelis

Specializētais 

metamodelis
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Kur esam patlaban?

• No zinātniskā viedokļa:

• No praktiskā viedokļa:

Vai piedalīties «Milžu cīniņā»? Lai paliek jaunāku kolēģu ziņā…

42

Subject: Invitation SoSyM Special Issue MODELS 2016

Date: Thu, 22 Dec 2016 19:53:39 -0500

From: Jörg Kienzle <Joerg.Kienzle@mcgill.ca>

To: audris.kalnins@lumii.lv, janis.barzdins@lumii.lv

CC: Alexander Pretschner <alexander.pretschner@in.tum.de>

Dear Audris and Janis,

Your paper entitled “Metamodel Specialization for Graphical Modeling Language Support" was among the 

papers of MODELS 2016 that received high reviewer marks. As such, we would like to invite you to extend this 

paper and submit it for a special issue of the SoSyM journal containing the best papers from MODELS 2016.
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Ar to varētu beigt šo stāstu, bet

43

Emerging Technologies 

Dziļā mašīnmācīšanās, 

Dziļie neironu tīkli
Datorzinātņu 

pasaulē 

sācies kaut 

kas LIELS
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Bet, pirms tālāk, neliela atkāpe pagātnē

44

Tajās dzīves pāršķirtajās lapaspusēs referāta pirmajā daļā es vēl biju matemātiķis (ar nelieliem 

sānsoļiem IT). Mēs ļoti veiksmīgi attīstījām induktīvās sintēzes teoriju – izrēķināmu funkciju sintēzi pēc 

piemēriem. Lieli nopelni šeit bija manam dārgajam kolēģim Rūsiņam Freivaldam. Mēs kļuvām pasaulē 

pazīstami, pie mums brauca ārzemju zinātnieki, daudz publicējāmies. Mūsu jaunie kolēģi sekmīgi 

aizstāvēja disertācijas šajā jomā, arī mūsu akadēmijas ārzemju loceklis Alvis Brāzma. Mums izdevās 

izpētīt induktīvās sintēzes teorētiskās iespējas.

Jo ilgāk strādājām šajā jomā, jo kļuva jūtamāks, ka cilvēks to dara citādāk.

Visu manu aktīvo zinātnisko mūžu «satrieca» matemātikas nespēja izskaidrot cilvēcisko induktīvo 

sintēzi, t.i. cilvēka spēju pēc piemēriem saprast (sintezēt) vispārīgas likumsakarības. Piemēram, bērni 

dzimto valodu iemācās tikai no piemēriem, pie tam gramatiski pareizi – neko nezinot par gramatikas 

likumiem.

Vēl vairāk, mani «satrieca» matemātikas nespēja izskaidrot, ko vispār nozīmē «saprast kādu lietu», 

piemēram, kas ir galds – jo šī cilvēciskā «sapratne» parasti atstāj arī kaut ko nesaprastu (piemēram, ja 

galdam palikusi tikai viena kāja – tas ir galds vai nav).
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Bet, pirms tālāk, neliela atkāpe pagātnē

45

Parādījās sistēmu modelēšanas jēdziena – tas ir pusformāls sistēmas apraksts priekš cilvēka (ne 

datora), lai viņš labāk saprastu būvējamo sistēmu. Bet ko no matemātikas viedokļa nozīmē «saprast»?

Un tagad, no šodienas skatu punkta raugoties, laikam jāsaka, ka ar tradicionālajām matemātikas 

metodēm šis jautājums nebija risināms. Runājot nedaudz precīzākos terminos, klasiskās matemātikas 

pamatā jau kopš Eiklida laikiem ir deduktīvie spriedumi – no neliela skaita aksiomu var izvest visas 

ģeometrijas teorēmas. Mēs, kā matemātiķi, patiesībā ar deduktīvo spriedumu palīdzību gribējām 

izprast induktīvos spriedumus. Laikam tas nav iespējams.

Pāreju pie nākamajiem slaidiem.
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Dziļie neironu tīkli
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Ceļā uz dziļajiem neironu tīkliem

• ~1958 – Neironu tīkli (perceptroni), bet neko nopietnu…

• ~1975 -80 – Veiksmīga kļūdas («loss») funkcija, efektīva apmācība 

(«backpropogation») 

• ~1992 – jau atpazīst ar roku uzrakstītus skaitļus («convolutions»)

• ~2010 -2013 – Veiksmīga neironu aktivizācijas funkcija ReLU 

(f(x)=max(0,x)), efektīva apmācība daudzslāņu neironu tīkliem – jau 

uzvarēja citas metodes attēlu atpazīšanā !!!

• ~2016 – Tālāka attīstība, uzvar pasaules čempionu GO spēlē

• Grafiskie procesori aizvien jaudīgāki (12GB, 3500 proc, 1200$)

• Dziļo neironu tīklu «vilciens» sāka uzņem  ātrumu…
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Pirmo reizi kaut kas tāds – eksperimentālā 

datorzinātne 
• Matemātiski par dziļo neironu tīklu apmācību no reālo uzdevumu 

viedokļa gandrīz neko nevar pateikt

• Balstoties uz intuīciju, mainām neironu tīkla konfigurāciju un 

parametrus, veicam apmācības eksperimentus, ja «labi atšķir suni 

no kaķa pēc to fotogrāfijas», tad tas ir «vērtīgs fakts»

• Šādi vācot «vērtīgus faktus», attīstām zināšanas (intuīciju) par 

nākamajiem neironu tīklu uzlabojumiem

• Tā šis process turpinās, pie tam ļoti sekmīgi

• Vai nav līdzība ar jaunu ārstniecības metožu atklāšanu medicīnā?  
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Gandarījums

• Šajā vilcienā – arī Latvijas datorzinātnieku vidējā un jaunā 

paaudze, domāju, ne pēdējā vagonā

• Uzvara divus gadus pēc kārtas pasaules līmeņa sacensības angļu 

valodas semantikas izzināšanā, izmantojot dziļos neironu tīklus
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Kausi
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Gandarījums

• Šajā vilcienā – arī Latvijas datorzinātnieku vidējā un jaunā 

paaudze, domāju, ne pēdējā vagonā

• Uzvara divus gadus pēc kārtas pasaules līmeņa sacensības angļu 

valodas semantikas izzināšanā, izmantojot dziļos neironu tīklus

• ES H-2020 projekta izcīnīšana

• GOGLE projektu izcīnīšana

• utt

522017.11.24 LZA rudens pilnsapulce



Dziļās mašīnapmācības

«vilciens» uzņem ātrumu…
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«cunami»
2017.11.24 LZA rudens pilnsapulce



54

• Pasaule nekad vairs nebūs tāda, kā bija

• Ceru, ka tā kļūs labāka

• Jo atklājums skar cilvēka domāšanu, dodot tai papildus 

līdzekļus

• Ticu, ka labāka domāšana nevar novest pie sliktākas

pasaules
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Stāsta nobeigumā vēl nedaudz statistikas 

• Latvijas IKT sektora uzņēmumu pievienotās vērtības 

īpatsvars iekšzemes kopproduktā – 4,2%

• IKT nozare līdzās kokmateriālu un pārtikas jomai kļuvusi 

par trešo lielāko eksportētāju

• Tieši IT pakalpojumu eksports 2016.g. bija 334,31 milj. eiro
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Skat:  Ņina Linde, Zinātnes Vēstnesis, 2017.g. 3.jūnijs

Maksims Jegorovs, Diena, 2017.g. 11.oktobris
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Beidzu savu stāstu ar pārliecību, 

ka Latvija kļūs par datorzinātņu un tās produktu 

LIELVALSTI
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Paldies par uzmanību!
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