Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas
izpildes gaitu
(01.11.2014 līdz 31.03.2018)
1. SADAĻA – INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMAS IZPILDI
1.1.Programmas nosaukums: Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
(IKT) pētniecības valsts programma
1.2.Programmas
nosaukuma
saīsinājums,
mājaslapa
internetā:
NexIT,
http://lumii.lv/resource/show/761
1.3.Programmas
vadītājs:
Dr.sc.comp.
Andris
Ambainis,
+37167034517,
andris.ambainis@lu.lv
1.4.Kontaktpersona: Ināra Opmane, 67224730, imcs@lumii.lv
1.5. Pārskata periods no 2014. gada 1.novembra līdz 2018. gada 31.martam
1.6. Programmas mērķis un tā izpilde
(Norāda programmas mērķi un tā izpildi (saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un līgumu))

Mērķis – attīstīt zinātnisko kompetenci nākamās paaudzes informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju sistēmu jomā, veidojot jaunas konkurētspējīgas pieejas fizikālās un virtuālās
pasaules integrēšanai kiberfizikālās sistēmās, attīstot konkurētspējīgas viedo sensoru un to
tīklu inovatīvas aparatūras un programmatūras platformas, izpētot un tālāk attīstot
konkurētspējīgas, uz modeļiem balstītas jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
to lietojumu mūsdienu tīmekļa vidē.
Programmas izpilde strukturēta četros projektos:
- “Ontoloģiju, semantiskā tīmekļa un drošības tehnoloģijas”- pētniecība jaunu metožu
izstrādei virtuālajā vidē (ontoloģijas un semantiskais tīmeklis);
- "Biometrija, biosignāli un neinvazīvās bezkontakta diagnostikas tehnoloģijas" - IT
tehnoloģijas ar īpaši jutīgu, nesagraujošu un bezkontakta klīnisko diagnostiku,
monitoringu un telemedicīnā, apvienojot Francijas, Dānijas un Latvijas zinātnes
centru sasniegumus;
- “Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā”- Sensoru un sensoru
tīklu tehnoloģijas un specifiski IT pielietojumi pilsētu drošības monitoringam un
modelēšanai gudru pilsētu (smart city) tehnoloģisko risinājumu tematikā un medicīnā
- “Jaunas paaudzes liela apjoma datu (Big Data) apstrādes sistēmas” – Eiropas zinātnes
telpas liela mēroga zinātnes infrastruktūras piedāvāto iespēju tuvināšana LR
tautsaimniecības vajadzībām, koncentrējoties uz datu drošību, kriptēšanu un tās
teorētiskiem pamatiem, sarežģītu signālu un attēlu un lielapjoma datu plūsmu
apstrādes un pārraides tehnoloģijām un matemātiskās modelēšanas metodēm.
Detalizētāka projekta izpilde aprakstīta pie konkrētiem projektiem.
2018.gada 27.martā notika VPP NexIT atskates seminārs par sasniegtajiem rezultātiem
(periods 01.11.2014 līdz 31.03.2018). Programmas vadītājs A.Ambainis sniedza pārskatu par
programmas uzsākšanas un īstenošanas gaitu. Seminārā tika prezentēti projektu un
apakšprojektu ietvaros sasniegtie rezultāti.

1.7. Kopsavilkums par programmas 1., 2.,3.un 4. posma izpildes gaitu
(Anotācijas veidā norāda pārskata periodā veiktās darbības un galvenos rezultātus. Raksturo problēmas un
novērtē, kādā mērā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturo turpmākā darba virzienus. Apjoms –
ne vairāk kā divas lapas)

Programma īstenota iesaistot zinātniekus no 6 zinātniskajām institūcijām (Latvijas
Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas Institūts, Liepājas
Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un sakaru institūts, Ventspils
Augstskola).
Pētījumi veikti visos programmā paredzētajos virzienos: kiberdrošība un kvantu skaitļošana,
ontoloģijas un semantiskais tīmeklis, vizualizācija un attēlu apstrāde, matemātiskā
modelēšana un inverso problēmu risināšana, lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra,
kiberfizikālās sistēmas un sensoru tīkli, inovatīvi IKT lietojumi medicīnā un citās nozarēs.
Starp šiem virzieniem ir gan augsta līmeņa fundamentālie pētījumi (piemēram, starptautiski
ļoti augsti novērtētie pētījumi kvantu skaitļošanā), gan lietišķie pētījumi ar tiešu
pielietojamību IKT nozarē (piemēram, informācijas sistēmu jomā), gan arī starpnozaru
pētījumi, kas pielieto informācijas tehnoloģijas citu nozaru (piemēram, medicīnas)
vajadzībām.
Starp nozīmīgākajiem projekta sasniegumiem ir šādi rezultāti:
 Trīs rezultāti kvantu skaitļošanas rezultātā, ko ieguvusi prof. A Ambaiņa (Latvijas
Universitāte) vadītā grupa:
o Divi jauni novērtējumi par lielākajām iespējamajām atstarpēm starp dažādiem
skaitļošanas veidiem (kvantu, varbūtisko un determinēto) bieži lietotajā
vaicājošo algoritmu modelī (kas ietver lielāko daļu no zināmajiem kvantu
algoritmiem);
o Rezultātu, ka kvantu klejošana dod kvadrātisku uzlabojumu pār klasiskajiem
algoritmiem gandrīz jebkuram grafam.
Raksti ar šiem rezultātiem publicēti ACM Symposium on the Theory of Computing
(STOC), vienā no divām pasaules vadošajām konferencēm matemātiskajā datorzinātnē
un Physical Review Letters, vienā no galvenajiem fizikas žurnāliem.
 Veikti pētījumi semantiskajās informācijas sistēmās (K. Čerāna grupa LU MII), kas
vērsti uz to, lai iestrādātu saskarnes, kas ļauj lietotājam, kas nav IT profesionālis,
formulēt vaicājumus un piekļūt datiem datubāzē.
 Izstrādāta gramatiku bibliotēka dažādām valodām ar kopīgu abstraktu sintaksi, kas var
tikt izmantota bez zināšanām, kas specifiskas noteiktai valodai. Tas ļauj verbalizēt
faktus semantiskā datu bāzē, ja šī datubāze ir Berkeley FrameNet formātā. Rezultāti
tiks publicēti Journal of Language Resources and Evaluation (Springer), vienā no
vadošajiem datorlingvistikas žurnāliem.
 Sinerģijā ar VPP Letonika ir attīstīts apjomīgs, atvērts, mašīnlasāms latviešu valodas
leksikons, kurš atsevišķā praktiskas ievirzes pētījumu projektā tiks sasaistīts ar atvērto
saistīto datu mākoni (Linked Open Data Cloud), veicinot ontoloģiju leksikalizāciju
latviešu valodā.
 Izstrādāta metode bioloģisko objektu attēlu segmentācijai, kas bāzēta uz tēlu
atpazīšanas metodēm izmantošanai un to pielāgošanu segmentācijas uzdevumiem.
Metode ļauj ievērojami samazināt segmentācijas laiku un saglabāt pietiekamo
segmentācijas precizitāti. Tā tiek aprobēta uz reālo patoloģiskās anatomijas objektu
attēliem.
 Bioinformātikas pētījumā sadarbībā ar vairāku citu valstu zinātniekiem veikta 2500
pacientu DNS datu analīzi, identificējot jaunus vēža biomarķierus. Rezultāti publicēti
prestižajā žurnālā Nature Communications.
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Pabeigta un ieviesta ekspluatācijā augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) platforma,
izveidojot reģionālo augstskolu pētniecības un izglītības IT centru ar attālināta darba
iespējām.
Izveidota metodoloģija automatizētai ēku kontūru noteikšanai, izmantojot Lidar datus
un ortofotokartes.

Valsts pētījumu Programmā tika strādāts arī šādos pētniecības virzienos:
- Rīki modelēšanai un semantiskajām datubāzēm (ieskaitot šo rīku aprobāciju uz
Latvijas Medicīnas reģistru datubāzēm);
- bezvadu sensoru tīklu un augstas veiktspējas skaitļošana (HPC) lietojumi pilsētvides
pakalpojumu (urban services) risinājumos, tādos kā ūdensapgāde, inteliģentās
transporta sistēmas)
- satelītattēlu un citu geospatiālo datu apstrāde;
- diferenciālvienādojumu izmantošana plaša spektra matemātiskās modelēšanas
uzdevumu risinājumos
Kopumā ir sagatavotas 131 publikācijas (tai skaitā 17 publikācijas, kurām SNIP>1),
sagatavotas 3 recenzētas zinātniskās monogrāfijas. Programmas rezultāti referēti gan
starptautiskās zinātniskās konferencēs, gan vietējos pasākumos, kuru auditorija ietver
studentus.
Vairāki programmas pētījumi veikti sadarbībā ar citu valstu zinātniekiem:
- Pētījumi kvantu skaitļošanā - sadarbībā ar zinātniekiem no Masačūsetsas tehnoloģiskā
institūta (ASV), Singapūras nacionālo universitāti un Parīzes Didro universitāti (Francija)
- Datorlingvistikas pētījumi - sadarbībā ar Gēteborgas Universitātes (Zviedrijā) zinātniekiem
- Pētniecība bioinformātikas jomā - sadarbībā ar Eiropas bioinformātikas institūtu,
Kembridžas Universitāti un Londonas King’s koledžu(UK)
- Biomedicīnisko attēlu pētījumi - kopā ar Lotringas Universitāti Francijā.
- Pētījumi astronomisko datu apstrādē – kopā ar Eiropas VLBI tīklu, Ņižņijnovgorodas
Radiofizikas inženierzinātņu Institūtu (Krieviju), Ukrainas Nikolajevas Astronomijas
Observatoriju.
Starp pētniekiem, kas piedalījušies programmas realizācijā, ir 25 doktoranti, 16 maģistranti un
27 jaunie zinātnieki, kas saņēmuši doktora grādu pēdējo 10 gadu laikā. Balstoties uz
programmas pētījumiem, aizstāvēti 31 maģistra darbi un iesniegtas aizstāvēšanai 10 doktora
disertācijas.
Katra programmas projekta rezultāti sīkāk aprakstīti sadaļā par atbilstošo projektu.
1.8.1. Programmas aktivitātes
Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Nr.
p.k.

Programmas aktivitātes

1.

1. projekts “Ontoloģiju
semantiskā tīmekļa un
drošības tehnoloģijas"

1.1.

Pētījumi ontoloģiju un
semantisko tehnoloģiju jomā

Skaits
(plānot
ais)

Mērvienība

zinātniskās publikācijas
programmatūras rīku
komplekta prototips

11/gab
1/gab

3

Skaits
(sasniegtais)

35
1

Pētī

promocijas darbu skaits

2/gab

izveidota IT drošības
pētniecības laboratorija
(ar 4. projektu)
Izveidota IT
doktorantūras skolas
pētniecības bāze
(ar 4. projektu)

1/gab

1/gab

2.

3.

4.

4.1.

2. projekts “ Biometrija,
biosignāli un neinvazīvās
bezkontakta diagnostikas
tehnoloģijas”
3. projekts “ Sensoru tīklu
un signālu apstrādes
pielietojumi
tautsaimniecībā”

zinātniskās publikācijas
promocijas darbu skaits
datu bāze
Programmatūras rīku
komplekts

8/gab
5/gab
1/gab
1/gab

1

27
4 (vadīti 3)
2
2

10/gab

zinātniskās publikācijas

2/gab
1/gab

promocijas darbu skaits
monogrāfija skaits

2
1

4/gab
2/gab
1/gab

Zinātniskie raksti
promocijas darbi
Tehnoloģiskie
risinājumi
Izveidota studiju
apakšprogramma
bioinformātikā

4
1

4. projekts "Jaunas
paaudzes liela apjoma datu
apstrādes sistēmas"

Bioinformātika un
biomedicīna

1/gab

Zinātniskie raksti
Jauno tehnoloģiju
komplekti
Promocijas darbs
Izveidots reģionālo
augstskolu pētniecības
un izglītības IT centrs
(Regional Partner
Research Facility)

1/gab
Lielapjoma datu un zināšanu
infrastruktūra

1/gab

1/gab

4.3.

1

26

3/gab

4.2.

2

Kiberfizikālo sistēmu
platforma

4

1

4
1
1
1

4.3.1
.

4.4.

Metodoloģiju un algoritmu
izstrāde lielapjoma datu
apstrādei un analīzei.

Matemātiskā modelēšana,
inverso problēmu analītiskās
risināšanas metodes un
algoritmi, kas orientēti uz
datu paralēlās apstrādes
tehnoloģijām

6/gab

Zinātniskie raksti

6

1/gab

Promocijas darbi

-

10/gab
1/gab
1/gab

Zinātniskie raksti
Promocijas darbi
Patents
Programmatūras rīku
komplekts
Jaunas metodes un
modeļi
Zinātniska
monogrāfijas
Pētnieka brošūra

26
1
1

2/gab
11/gab

2
41
2
1

1.8.2. Programmas rezultatīvie rādītāji un to izpilde
Rezultatīvais rādītājs

Rezultāti
sasniegts

plānots
kopā

1.posms

2.posms

3.posms

17

1

6

2

8

85

4

20

27

34

29

5

4

13

7

4.posms

1. Zinātnisko publikāciju skaits:

oriģinālo zinātnisko rakstu
(SCOPUS)(SNIP>1) skaits

Citi Web of Science vai SCOPUS
datubāzēs iekļautajos izdevumos
publicēti oriģināli recenzēti
konferenču raksti
oriģinālo zinātnisko rakstu
ERIH(A un B) datubāzē
iekļautajos žurnālos vai
konferenču rakstu krājumos skaits
recenzētu zinātnisku monogrāfiju
skaits
2. Programmas ietvaros aizstāvēto
darbu skaits:
promocijas darbu skaits
maģistra darbu skaits

3. IT drošības pētniecības
laboratorijas izveide cert.lv
sastāvā saskaņā ar IT drošības
likumā noteikto
4. IT doktorantūras skolas
pētniecības bāzes izveide

14

26

12

2

3

13

10

27

31

1

1

1

1

1. Programmas gaitas un rezultātu
popularizēšanas interaktīvie
pasākumi, kuru mērķu grupās
iekļauti arī izglītojamie, skaits:

5

3

2

2
13

5

6
13
1

1

konferences
semināri
rīkotie semināri
populārzinātniskas publikācijas
izstādes
Konferenču tēzes (bez rakstiem)
Pētnieka brošūra
1. Zinātniskajai institūcijai
programmas ietvaros piesaistītā
privātā finansējuma apjoms, t. sk.:
1.1. privātā sektora līdzfinansējums
programmā iekļauto projektu
īstenošanai
1.2. ieņēmumi no programmas
ietvaros radītā intelektuālā
īpašuma komercializēšanas
(rūpnieciskā īpašuma tiesību
atsavināšana, licencēšana,
izņēmuma tiesību vai lietošanas
tiesību piešķiršana par atlīdzību)
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas
balstās uz programmas ietvaros
radītajiem rezultātiem un
zinātības
2. Programmas ietvaros pieteikto,
reģistrēto un spēkā uzturēto
patentu vai augu šķirņu skaits:
Latvijas teritorijā
ārpus Latvijas
3. Programmas ietvaros izstrādāto
jauno tehnoloģiju, metožu,
prototipu vai pakalpojumu skaits,
kas aprobēti uzņēmumos
4. Ieviešanai nodoto jauno
tehnoloģiju, metožu, prototipu,
produktu vai pakalpojumu skaits
(noslēgtie līgumi par intelektuālā
īpašuma nodošanu)

5. Reģionālo augstskolu
pētniecības un izglītības IT centra
izveide ar attālināta darba
iespējām (Regional Partner
Research Facility)

18
8
25

69
9
13

13

16
4
3

13
2
4

15

14

1

3

6

5

3
10
1

7

2
3
1

3
1

2
1

1

7

7

1

2

2

1

1

27
3
6
4
1

1
1
3

3

2

1

* Norāda pēc programmas īstenošanas.

1.9. Programmas īstenošanas analīze
Stiprās puses

Vājās puses

programmā iesaistīts liels skaits kvalificētu
zinātnieku;
izpildītājiem
daudzpusīga
pieredze
strādājot ES 7. Ietvara programmas

vecuma “pārrāvums” starp autoritāti
ieguvušiem zinātniekiem un jauniem
zinātniekiem;
IKT industrija centrēta uz tūlītēju
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pētniecības projektos;
programmas sadarbības partneriem ir laba
iepriekšējās sadarbības pieredze;
programmas sadarbības partneriem ir cieša
sadarbība ar augstāko izglītību, tai skaitā, ar
reģionālo augstāko izglītību;
programmas partneriem ir laba sadarbība ar
nozares kompetences centru (IT KC) un IT
klasteri, atbalsts IKT industrijā;
programmas sadarbības partneriem ir
pieredze kopīgu konferenču organizēšanā,
kopīgs darbs Eiropas ietvara projektu
konsorcijos (piemēram, Baltic GRID), ir
kopīgi izpildāmi ERAF projekti;
partneri šīs programmas realizācijā balstās
uz
kopīgi
izveidotu
zinātnisko
einfrastruktūru projekta VNPC IKSA Centrs
ietvaros, ko var izmantot arī komersanti
inovāciju ieviešanai;
izstrādātās
tehnoloģijas,
algoritmi,
programmatūras ir inovatīvas un spēj dot
pienesumu dažādu ar apkārtējo vidi saistītu
pētījumu veikšanai.
Kā blakusprodukts iegūti vērtīgi dati ar
pielietojamību fundamentālajās un lietišķajās
zinātnēs (piemēram, zemei tuvie objekti,
Saules-Zemes sakari).

ekonomisko efektu, nevis ilgtermiņa darbību,
kas apgrūtina industriālo partneru piesaisti;
konkurences draudu novēršanas dēļ
komersanti prasa inovatīviem pētījumiem
noteikt komercnoslēpuma statusu;
 līdz šim, daudzu pētnieku pētniecības
tēmas nav bijušas pietiekami orientētas uz
industrijas vajadzībām;
 zema pētnieku mobilitāte starp publisko un
privāto sektoru;
IKT akadēmiskās vides, valsts pārvaldes un
inovatīvā
biznesa
e-infrastruktūra
ir
sadrumstalota
nav izveidojusies pētniecības un valsts
pārvaldes sadarbība valstij akūtu problēmu
risināšanai, piemēram, informācijas drošības
jomā;
ne visas izstrādātās metodikas būs viegli
komercializējamas un Projekta realizēšanas
beigās
sasniegušas
komercializēšanai
nepieciešamo tehniskās gatavības pakāpi.
Daļēji tas izskaidrojams ar Projektam
samazināto finansējumu un atbilstoši
samazināti rādītāji, salīdzinot ar sākotnējo
pieteikumu.

Iespējas

Draudi

autonoma lēmumu pieņemšana zinātnes
politikas veidošanā;
studentu iesaistīšana pētniecībā;
starptautiskie sakari (dalība profesionālās
asociācijās,
sadarbība
pētniecības
un
komerciālo projektu realizācijas gaitā) ir
pamats tālākai sadarbībai un to sekmējošo
finanšu resursu piesaistei;
 iespēja līdzdarboties Eiropas Savienības
zinātnes programmās;
vienotas pētniecības telpas izveide Eiropā
(ERA) un pētniecības iespēju virtualizācija
IKT industriāla izaugsme:
- palielinās Latvijas IKT pakalpojumu
eksports;
- industrija
kļūst
globāli
konkurentspējīga;
- Latvijas ekonomikai ir ievērojams
attīstības potenciāls, virzoties uz
augstas pievienotās vērtības un
inovācijām balstītu ekonomiku;
- piesaistot investīcijas un izmantojot

zinātnes attīstībai nelabvēlīgi politiskie
lēmumi Latvijā;
neskaidras finansiālas situācijas ietvaros
esošie zinātnieki var zaudēt darbu;
Latvijā IKT attīstība nav pietiekoši
novērtēta
stratēģiskajos
plānošanas
dokumentos;
nepietiekamā izglītības un zinātnes
finansējuma dēļ jaunie zinātnieki vai esošas
zinātnieku grupas var aizbraukt no Latvijas
vai pamest zinātni;
ekonomiskās aktivitātes pazemināšanās un
valsts budžeta izdevumu (t.sk. zinātnes
finansējuma) visā pasaulē var kavēt izaugsmi
zinātnē;
 demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās
noved pie mazāka studentu un nepieciešamo
topošo zinātnieku skaita;
projekta izpildītāju darbības izbeigšanās
darba atstāšanas vai slimības rezultātā.
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zema riska valsts statusu;
- IKT nozares izaugsmi veicina valsts
un pašvaldību pasūtījumi, piemēram,
šobrīd aktīvi attīstās e-pārvaldes
risinājumi;
programmas rezultāti varēs tikt izmantoti
urbānās vides tālizpētei un apkārtējās vides
monitoringam. Daļa rezultātu var dot
pienesumu fundamentālajai un lietišķajai
zinātnei
1.10. Identificēto risku samazināšanas vai novēršanas pasākumi
Programmā iesaistītajām institūcijām izstrādātas attīstības stratēģijas, ka rezultātā tiek
nostiprināta zinātnisko institūciju kapacitāte un tādējādi arī priekšnoteikums projekta
sekmīgai izpildei.
Programmas īstenošanas zinātniskai uzraudzībai izveidota Stratēģiskās vadības grupa, kura
izvērtē un sniedz atzinumu par sasniegtajiem zinātniskajiem rezultātiem katrā posmā,
vajadzības gadījumā sniedz priekšlikumus kvalitatīvākai programmas mērķu sasniegšanai.
Programmas zinātnisko vadību realizē Programmas vadības grupa (Programmas vadītājs kopā
ar projektu vadītājiem) – plāno projektu darbus, seko projektu progresam, nodrošina
programmas veiksmīgu norisi kopumā. Regulāri izskata programmas progresu reizi ceturksnī,
bet, ja nepieciešams, programmas vadītājs organizē apspriedes arī biežāk.
Programmas sadarbības partneriem ir ilgstoša sadarbības vēsture valsts nozīmes pētniecības
centra IKSA Centrs izveides projektā, kas būtiski novērš partneru sadarbības riskus
programmas realizācijas laikā. Sasniegto rezultātu, ideju apspriešanai regulāri tiek rīkoti
semināri.
Uzsākot programmas īstenošanu, katrā iesaistītajā institūcijā, noteikta programmā iesaistītā
personāla detalizēta pienākumu un atbildību sadale, izstrādāti visu darbinieku amata apraksti.
Sadarbības partneru Iepirkumu komisijas veic iepirkumu procedūras, projekta pirkumus,
iekļaujot kopējā plānā. Visas preces un pakalpojumi tiek iegādāti atbilstoši Iepirkuma likuma
prasībām.
Programmas vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēmu un nepieciešamo infrastruktūru
nodrošina sadarbības partneri programmā plānoto administratīvo izdevumu ietvarā.
1.11. Programmas kopējais plānotais finansējums (euro) 1 000 000,00 (viens miljons eiro 00
centi)
1.12. Programmā apgūtais finansējums (euro)
1000–
9000*
1000
2000
2100

1. posms

2. posms

3. posms

4. posms

IZDEVUMI – KOPĀ

131 575

220 430

225 000

422 995

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi (2100+2200)
Mācību, darba un dienesta komandējumi,
dienesta, darba braucieni

102 858
22 539

193 571
26 089

195 771
27 259

354 142
68 853

4 620

7 611

9 936

28 374
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2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi,

preces, biroja preces un inventārs
2400 Izdevumi periodikas iegādei
5000

Pamatkapitāla veidošana

15 250

14 952

15 260

33 672

1 758

2 598

2 063

3 980

911
6 178

928
770

1 970

2 827

Programmas vadītājs
(vārds, uzvārds)

(paraksts1)

(datums1)

2. SADAĻA – INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMAS PROJEKTIEM
2.1. Projekts Nr.1
nosaukums
projekta vadītājs:
vārds, uzvārds,
zinātniskais grāds
zinātniskā institūcija
amats
kontakti

Ontoloģiju, semantiskā tīmekļa un drošības tehnoloģijas
Kārlis Čerāns
Dr.sc.comp.
LU MII
Vadošais pētnieks
Tālrunis Tālrunis Tālrunis
E-pasts
E-pasts E-pasts

Projekta Nr. 1 mērķi
(Norāda projekta mērķi (saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un līgumu) un informāciju par mērķa
sasniegšanu/izpildi)

Attīstīt zinātnisko kompetenci nākamās paaudzes IKT sistēmu jomā, izpētot un tālāk attīstīt
konkurētspējīgas uz modeļiem balstītas jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, to
lietojumu mūsdienu tīmekļa vidē.
2.3. Projekta Nr. 1 uzdevumi
(Norāda projekta pārskata periodā plānotās darbības un galvenos rezultātus. Kopējais saturiskais izklāsts
nepārsniedz divas A4 lapas)

Nr.
Projekta aktivitāte
p.k.
Pētniecība
Kvantu algoritmi
un metodes
1.1.
kvantu
informācijas

Apraksts

Rezultāts

Plānotais
skaits/
mērvienība

Tiks izstrādāti jauni
kvantu algoritmi un/vai
metodes kvantu
informācijas apstrādei.

Publikācija
(SCOPUS,
SNIP>1)

2/gab.

1.
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3/gab.

Sasniegtais

pārraidei ar
lietojumiem datu
apstrādes un datu
pārraides
drošības
paaugstināšanai
un citās jomās

Tiks iegūti
fundamentālās
matemātikas rezultāti,
kas ir lietderīgi kvantu
skaitļošanā.

Tiks izstrādāta tīmekļa
vidē iekļauta
modelēšanas rīku būves
Tīmekļa vidē
platforma un to
iekļautas
atbalstošās modelēšanas
modelēšanas rīku
rīku definēšanas
būves platformas
1.2.
tehnoloģijas.
un grafiska
Izstrādātās platformas
ontoloģiju
ietvaros tiks izveidots
modelēšanas rīka
tīmekļa vidē darbināms
izstrāde.
grafisks UML stila
OWL ontoloģiju
redaktors.
Tiks izstrādāti principi
un valodas datu
ontoloģiju uzdošanai un
Semantiskā
šīm ontoloģijām
tīmekļa valodas
atbilstošo datu
1.3.
datu ontoloģiju
apstrādei, t.sk.
uzdošanai
piedāvājot tīmekļa
ontoloģiju valodas
OWL un tās grafiskās
sintakses pielāgojumus.
Tiks attīstītas metodes
un izstrādāti rīki esošās
datu krātuvēs uzkrātu
Metodes un rīki
datu transformēšanai
esošu datu
atbilstoši semantiskā
krātuvju
tīmekļa datu formātam
informācijas
RDF/OWL, t.sk.
attēlošanai,
1.4.
veidojot augsta līmeņa
vairākkārtīgai
atbilstību definēšanas
izmantošanai un
valodas un rīkus, kā arī
koplietošanai
piedāvājot datu
semantiskajās
pieejamību gan datu
tehnoloģijās
iepriekšējas
transformācijas, gan arī
tiešās pieejas režīmā.
Tīmekļa videi
Tiks izstrādātas
atbilstošu
metodes un tām
zināšanu bāzu
atbilstošs rīku
1.5.
pārvaldības un
komplekts ontoloģiju
analīzes metožu
(RDF/OWL) formā
un rīku izstrāde
organizētu zināšanu
10

Publikācija
(SCOPUS)

6
8

Rīka
prototips

1
1/gab.

Publikācija
(SCOPUS)

1/gab.

Publikācija
(SCOPUS)

1/gab.

Rīka
prototips

1/gab.

Publikācija
(SCOPUS)

1/gab.

Rīka
prototips

1/gab.

Publikācija
(SCOPUS)

1/gab.

2

1

1

3

bāzu pārlūkošanai un
datu ievadīšanai. Rīku
komplektā tiks
nodrošināta datu
pārlūkošanas un ievades
saskarnes automātiska
pielāgošanās zināšanu
bāzes struktūrai un
saturam. Rīku
komplekts ietvers
līdzekļus vizuālai
nestandarta vaicājumu
pār zināšanu bāzi
formēšanai un
uzdošanai.
Tiks attīstītas metodes
ontoloģiju uzdošanai
kombinētā grafiskas
notācijas un kontrolētas
dabiskās valodas formā.
Tiks izveidotas metodes
ontoloģiju
Integrētu
multilingvālai
grafisko un
leksikalizācijai un tās
kontrolētās
vairākkārtīgai
Publikācija
1.6. dabiskās valodas
izmantošanai un
(SCOPUS)
modelēšanas
koplietošanai, balstoties
metožu un rīku
uz saistīto datu
izstrāde
tehnoloģiju.
Tiks pētīta metode
vaicājumu
konstruēšanai
semantiskā datubāzē,
izmantojot kontrolētu
dabisko valodu.
2. Ieviešana un aprobācija
Tīmekļa vidē
iekļautas
Tiks aprobēts ar
modelēšanas rīku
modelēšanas rīku būves
būves platformas
Atskaite par
2.1.
platformas līdzekļiem
un grafiska
aprobāciju
izveidotais ontoloģiju
ontoloģiju
modelēšanas rīks
modelēšanas rīka
aprobācija
Rīka datu
Tiks aprobēts rīks
transformēšanai
esošās datu krātuvēs
Atskaite par
uz ontoloģiju
uzkrātu datu
aprobāciju
2.2.
RDF/OWL
transformēšanai
formātu un tam
atbilstoši semantiskā
Ieviešanas
atbilstošo
tīmekļa datu formātam
līgums
zināšanu bāzu
RDF/OWL un
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1

5

2/gab.

1/gab

9=8
+ 1 ar SNIP >
1

1

1/gab
1
1/gab

pārvaldībai
aprobācija

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

ontoloģiju formā
organizētu zināšanu
bāzu pārlūkošanai un
datu ievadīšanai
Ieguldījums izglītībā
Promocijas darbu
Ar projekta daļēju
izstrāde
atbalstu tiks izstrādāti
promocijas darbi.
Maģistra darbu
Ar projekta daļēju
izstrāde
atbalstu tiks izstrādāti
maģistra darbi.
Bakalaura darbu
Ar projekta daļēju
izstrāde
atbalstu tiks izstrādāti
bakalaura darbi.
Mācību kursu
Ar projekta daļēju
(specsemināru)
atbalstu tiks vadīti uz
vadīšana
pētniecību orientēti
mācību kursi
(specsemināri), iesaistot
studentus pētniecībā
projekta virzienos
Publicitāte
Publiski semināri
Tiks rīkoti publiski
semināri, lai informētu
industrijas pārstāvjus,
studentus, kā arī citus
interesentus par
projekta izstrādes gaitu
un sasniegtajiem
rezultātiem
Populārzinātniski
Tiks uzrakstīti un
raksti
tīmekļa vidē
populārzinātniski raksti
par projekta rezultātiem
un to izmantošanas
iespējām
Rezultātu
Projekta rezultāti un
prezentācija LU
izstrādes gaita tiks
konferencēs
prezentēti LU
konferencēs
Rezultātu
Projekta rezultāti tiks
prezentācija
prezentēti mērķtiecīgos
semināros
semināros, piedāvājot
tehnoloģiju ieviešanai
konkrētiem informatīvo
sistēmu turētājiem

1

Izstrādāti
promocijas
darbi
Izstrādāti
maģistra
darbi
Izstrādāti
bakalaura
darbi
Vadīti
specsemināri

2/gab.

2

4/gab.

4

2/gab.

6

3/semestri
s

5

Seminārs

5/gab.

5

Populārzinātnisks
raksts

3/gab.

4

Konferences
prezentācija

4/gab.

17

Semināra
prezentācija

3/gab

3

Projekta Nr.1 izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti
(Novērtē, kādā mērā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturo rezultātu
zinātnisko un praktisko nozīmību, kā arī rezultātu praktisko lietojumu (lietišķiem
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pētījumiem). Raksturo problēmas, to iespējamos risinājumus, turpmākā darba virzienus.
Kopējais saturiskais izklāsts nepārsniedz četras A4 lapas)
Iegūti daudzi rezultāti par kvantu algoritmu iespējām un matemātiskām problēmām, kas
saistītas ar kvantu algoritmiem. Svarīgākie rezultāti:
1. Iegūti novērtējumi kvantu algoritmiem, kas izmanto ļoti nelielu skaitu soļu. Parādīts,
ka jebkuru kvantu algoritmu ar ieejas datiem garumā N, kurš izdara vienu vaicājumu
par ieejas bita vērtību, var aizstāt ar klasisku algoritmu, kas izdara O(N) vaicājumus
un šis novērtējums ir gandrīz optimāls. Rezultāts vispārināts lielākam vaicājumu
skaitam, parādot, ka kvantu algoritmu, kas izdara k vaicājumus, var aizstāt ar klasisku
algoritmu, kurš izdara O(N1-1/2k) vaicājumus. Rezultāti parāda maksimālo iespējamo
atšķirību starp kvantu un tradicionālā datora ātrdarbību, kāda ir iespējama.
2. Veikts salīdzinājums starp dažādiem skaitļošanas modeļiem (kvantu, varbūtisko,
determinēto) plaši lietotajā vaicājošo algoritmu (query algorithms) modelī (kurš ietver
lielu daļu no zināmajiem kvantu algoritmiem). Pētīts, cik liela var būt atšķirība starp
dažādiem modeļiem skaitļošanas problēmām, kas definētas patvaļīgiem ieejas datiem
(visurdefinētām Būla funkcijām). Kopā ar zinātniekiem no Parīzes Didro universitātes
(Francija) un Singapūras nacionālās universitātes, iegūti šādi galvenie rezultāti:
a. skaitļošanas problēma, kuras atrisināšanai determinētiem algoritmiem
vajadzīgi T vaicājumi, bet varbūtiskiem algoritmiem –
vaicājumi;
b. skaitļošanas problēma, kuras atrisināšanai determinētiem algoritmiem
vajadzīgi T vaicājumi, bet kvantu algoritmiem –
vaicājumi;
c. skaitļošanas problēma, kuras atrisināšanai varbūtiskiem algoritmiem, kas
vienmēr izdod pareizu atbildi, vajadzīgi T vaicājumi, bet varbūtiskiem
algoritmiem, kas var kļūdīties ar nelielu varbūtību –
vaicājumi;
Mūsu algoritmi būtiski uzlabo labākos iepriekš zināmos rezultātus un pirmajām
divām pētītajām problēmām šis ir pirmais uzlabojums ļoti ilgā laikā (kopš 1985.
un 1996. gada).
3. Izstrādāti jauni kvanti algoritmi meklēšanai kokos ar neregulāru struktūru [4]. Šī
darba motivācija ir klasiskie meklēšanas algoritmi ar atkāpšanos (backtracking), kam
ir daudzi lietojumi (no SAT risināšanas līdz optimizācijai). Piemēram, mēs esam
izstrādājuši kvantu algoritmu, kas nosaka, vai meklēšanas koks satur atrisinājumu
laikā
, kur T ir virsotņu skaits, ko pārbauda atbilstošais ne-kvantu meklēšanas
algoritms un d ir meklēšanas koka dziļums.
4. Parādīts, ka meklēšana, izmantojot kvantu klejošanu dod būtisku paātrinājumu
(salīdzinājumā ar klasisku meklēšanu, kas balstās uz pilno pārlasi) ļoti plašam
pārmeklējamo struktūru lokam. Pārmeklējamo struktūru var modelēt kā grafu, kurā
dažas virsotnes ir atzīmētas. Ja grafā ir T virsotnes, tad bija zināms, ka ir grafi, kurus
var pārmeklēt ar algoritmu, kas balstās uz kvantu klejošanu O(T) soļos. Kopdarbā ar
zinātniekiem no Lisabonas universitātes (Portugāle), mēs parādām, ka O(T) soļi ir
pietiekami gandrīz jebkuram grafam (Erdeša-Renji gadījuma grafu modeli). Tiek
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parādīts arī šī rezultāta pielietojums kvantu stāvokļu pārraidei tīklos, kas atbilst
grafiem.
5. Parādīta jauna saikne starp kvantu algoritmiem (melnās kastes jeb vaicājošo algoritmu
modelī) un polinomiem: jebkuram kvantu algoritmam, kas izdara 1 vaicājumu par
melnajā kastē esošajām ieejas datu vērtībām atbilst 2 pakāpes polinoms un otrādi (3.).
Šis ir pirmais šāda veida rezultāts, kur atbilstība ir abos virzienos: gan no kvantu
algoritma uz polinomu, gan otrādi.
Semantisko tehnoloģiju virzienā iegūtie rezultāti ietver:
1. Izstrādāts tīmekļa vidē darbināmas platformas TDA/web prototips, kas ļauj modeļu
transformācijām (servera pusē) sadarboties ar grafiskiem prezentācijas dziņiem klienta
pusē. Izstrādāti tīmekļa vidē darbināmi prezentācijas dziņi – Grafveida diagrammu
dzinis un Dialogu dzinis, izstrādātie dziņi pievienoti TDA/web platformai.
Platformas TDA/web ietvaros sagatavota tīmekļa vidē darbināma versija OWLGrEd
rīkam. Rezultāti ziņoti divās publikācijās [15], [16].
OWLGrEd rīka tīmekļa versija veiksmīgi pārbaudīta attiecībā uz populāru ontoloģiju
vizualizāciju veidošanas iespējām, kā arī veiksmīgi pārbaudīta iespēja rīkā attēlot
praktisku LR Uzņēmumu reģistra ontoloģiju.
Izstrādātais
rīka
prototips
ir
pieejams
tīmekļa
vietnē
http://susurs.mii.lu.lv/OWLGrEd/tda2/.
Ņemot vērā projekta izpildes laikā atklātās tehnoloģiskās problēmas ar vienlaicīgu
daudzus lietotājus apkalpojošu datu repozitoriju uzturēšanu servera puses atmiņā, kas
prasa dziļākus zinātniskus un tehnoloģiskus risinājumus, praktiskā aprobācija Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā veikta projekta ietvaros izstrādātajiem ontoloģiju
vizualizācijas risinājumiem, kas balstās uz iepriekš radīto TDA platformas
tehnoloģisko bāzi (sagaidāms, ka, atrisinot platformas TDA/web tehnoloģiskos
izaicinājumus, izstrādātie ontoloģiju vizualizācijas risinājumi būs pielietojami arī
jaunās platformas OWLGrEd redaktora kontekstā).
Uz projekta ietvaros iegūto rezultātu bāzes ir veiksmīgi uzsākts ERAF atbalstīts pēcdoktorantūras projekts “Modeļu-bāzētā tīmekļa lietotņu infrastruktūra ar mākoņu
tehnoloģiju atbalstu” (S.Kozlovičs), kas tiek realizēts LU Matemātikas un
informātikas institūtā.
2. Paveikta OWLGrEd rīka ontoloģiju importa un eksporta moduļu re-inženierija, kas
balstās uz sistemātiskām deklaratīvā veidā formulētām rīka modeli par tekstu
pārveidojošām transformācijām, kas nepieciešama gan OWLGrEd rīka reimplementācijai tīmekļa vides arhitektūrā, gan arī jaunu ontoloģiju uzdošanas notāciju
ieviešanai OWLGrEd rīkā. Ontoloģiju modelēšanas rīkam OWLGrEd pievienoti rīki
vadāmai ontoloģiju grafiskai vizualizācijai un lokālām transformācijām starp
dažādiem vienas konstrukcijas vizualizācijas variantiem.
Jaunākā OWLGrEd rīka versija 1.6.5, kas ietver arī VPP ietvaros veiktos pētījumus un
izstrādes, pieejama no http://owlgred.lumii.lv/
Izstrādātie rīki izmantoti Latvijas Medicīnas reģistru ontoloģijas vizuālā attēlojuma
izveidē; izstrādes rezultāti ziņoti publikācijā [17]. Sagatavots atjaunināts OWLGrEd
rīka prototips. Izstrādātie ontoloģiju attēlošanas servisi OWLGrEd rīkā veiksmīgi
aprobēti, izstrādājot praktisku LR Uzņēmumu reģistra ontoloģiju, kā arī praktiski
realizētu metodi piesaistītas datu bāzes shēmas ģenerēšanai no izveidotās ontoloģijas.
Izveidotās ontoloģijas, kā arī paša atjauninātā OWLGrEd redaktora ar lietotāja
definēto anotāciju un refaktorizācijas līdzekļu atbalstu izmantošanas tiesības ir
piešķirtas LR Uzņēmumu reģistram.
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Tīmekļa vidē transformēta Uzņēmumu reģistra ontoloģija ir apskatāma adresē
http://susurs.mii.lu.lv/OWLGrEd/ur/nexit/UR.svg
3. Datubāzu un ontoloģiju atbilstību definēšanas rīkam pievienotas jaunas realizācijas
metodes, kas translē augsta līmeņa tekstuālas RDB2OWL anotācijas par pieejamos
rīkos izpildāmiem D2RQ vai R2RML attēlojumiem.
Uz praktisku lietojumu piemēra (Latvijas medicīnas reģistru re-inženierija) izstrādāti
RDB2OWL valodas notācijas precizējumi, kā arī definēti datubāzes un ontoloģijas
atbilstību definēšanā izmantojamie šabloni.
Latvijas Medicīnas reģistru ontoloģijas datu attēlošanas infrastruktūras kontekstā
formulēti ontoloģiju datu attēlošanas infrastruktūras veidošanas principi, kā arī
papildināta datubāzu un ontoloģiju atbilstības valodas RDB2OWL implementācija,
piedāvājot pilnu RDB2OWL attēlojumu translāciju uz R2RML. Rezultāti ziņoti
publikācijās [18], [19], [20].
Jaunākā RDB2OWL rīka versija pieejama tīmekļa vietnē http://rdb2owl.lumii.lv/
4. Attīstītas konstrukcijas vaicājumu pār RDF datubāzēm uzdošanai UML klašu
diagrammu veidā valodā ViziQuer, kas atbalsta gan vienkāršus klases, atribūtus, saites
un nosacījumus ietverošus vaicājumus, gan arī agregācijas un apakšvaicājumus.
Izveidots modulis diagrammatisko vaicājumu translēšanai uz standarta SPARQL 1.1.
valodu. Notācijas sākotnējie un tālāk attīstītie varianti ziņoti publikācijās [22], [23],
[24], [25].
Tīmekļa vidē darbināms ViziQuer rīks, kas ietver programmas ietvaros veiktās
izstrādes, pieejams no vietnes http://viziquer.lumii.lv/
Rīks ViziQuer vizuālo vaicājumu veidošanai pār semantiskajām datubāzēm pārbaudīts
uz vaicājumu piemēriem pār Latvijas Medicīnas reģistru ontoloģijas datiem.
Publicēts raksts par OBIS rīka izmantošanas iespējām izveidot automātiski
informatīvo sistēmu no anotētas datu ontoloģijas [21].
Jaunākā OBIS rīka versija pieejama tīmekļa vietnē http://obis.lumii.lv/
5. Izstrādāta metode un tās konceptuālā realizācija pašizskaidrojošai ontoloģiju
vizualizācijai un verbalizācijai, kombinējot grafisko OWLGrEd notāciju un kontrolētu
dabisko valodu [29; 30; 31]. Nodemonstrēts metodes lietojums gan analītiskajai angļu
valodai, gan fleksīvajai latviešu valodai, izmantojot daudzvalodu kontrolēto gramatiku
programmēšanas ietvaru Grammatical Framework (GF).
Izveidojusies sinerģija ar VPP Letonika, attīstot apjomīgu, atvērtu un mašīnlasāmu
latviešu valodas leksikonu (Tēzaurs.lv) [33] un pētot tā sasaistes iespējas ar atvērto
datu mākoni (Linked Open Data Cloud), tādējādi veicinot arī ontoloģiju
leksikalizācijas iespējas latviešu valodā.
Sadarbojoties ar pētniekiem no Gēteborgas universitātes (Zviedrija), izstrādāta un
eksperimentāli aprobēta multilingvāla metode un skaitļojamo GF gramatiku bibliotēka
leksiski anotētu FrameNet datu ontoloģiju verbalizēšanai [26].
Sadarbojoties ar pētniekiem no Īrijas Nacionālās universitātes Golvejā un Gēteborgas
universitātes (Zviedrija), izstrādāta konceptuāla metode informācijas izguvei no
nestrukturētiem normatīviem tekstiem, kombinējot vispārēju sintaktisko atkarību
parseri ar iegultu kontrolētu valodu [27; 28]. Paralēli ir veikti eksperimenti
kontraktorientētu diagrammu (CO-Diagrams) pusautomātiskā konstruēšanā, balstoties
uz normatīvos tekstos (līgumos) izteiktām deontiskām normām [34].
Attīstot pētījuma tematiku, tika veikta priekšizpēte abstraktās nozīmes reprezentācijas
AMR multilingvālai verbalizēšanai, balstoties uz PropBank un FrameNet leksiskajām
ontoloģijām un izmantojot GF ietvaru [32]. Piedaloties valodu tehnoloģiju nozarē
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plaši zināmajās starptautiskajās zinātniskajās sacensībās “Semantic Evaluation”
(SemEval) un radoši kombinējot mašīnmācīšanās metodes un gramatikās balstītas
metodes, nodemonstrēts GF pieejas potenciāls gramatiski un semantiski korektu angļu
valodas teikumu ģenerēšanai no AMR grafiem [35]. SemEval uzdevumā “Task 9
Subtask 2: AMR-to-English Generation” pārliecinoši iegūta pirmā vieta.
Publikācijas:
1. A.Ambainis, M. Kokainis, K. Prusis, J. Vihrovs. All Classical Adversary Methods are
Equivalent for Total Functions. Proceedings of Symposium on Theoretical Aspects of
Computer Science (STACS'2018), LIPIcs 96, 8:1-8:14.
2. A. Ambainis, K. Balodis, A. Belovs, T. Lee, M. Santha, J. Smotrovs. Separations in
Query Complexity Based on Pointer Functions. Journal of the ACM, 64(5):32:132:24, 2017. [SNIP = 3.294]
3. A. Ambainis, J. Iraids, D. Nagaj. Exact Quantum Query Complexity of \text
EXACT_k, l^n. Proceedings of International Conference on Current Trends in Theory
and Practice of Computer Science (SOFSEM'2017). Lecture Notes in Computer
Science 10139, pp. 243-255.
4. A. Ambainis, M. Kokainis. Quantum algorithm for tree size estimation, with
applications to backtracking and 2-player games. Proceedings of the Forty-Ninth
Annual ACM on Symposium on Theory of Computing (STOC’2017), pp. 989-1002.
[SNIP = 2.928]
5. K.Prūsis, J.Vihrovs, and Thomas G. Wong. Doubling the Success of Quantum Walk
Search Using Internal-State Measurements. Journal of Physics A 49, 455301 (2016).
6. K.Prūsis, J.Vihrovs, and Thomas G. Wong. Stationary States in Quantum Walk
Search. Physical Review A 94, 032334 (2016).
7. S.Aaronson, A.Ambainis, J.Iraids, M.Kokainis, J.Smotrovs. Polynomials, Quantum
Query Complexity, and Grothendieck's Inequality. Conference on Computational
Complexity 2016: 25:1-25:19.
8. A.Ambainis, M.Kokainis, R.Kothari. Nearly Optimal Separations Between
Communication (or Query) Complexity and Partitions. Conference on Computational
Complexity 2016: 4:1-4:14.
9. A.Ambainis, K.Prūsis, J.Vihrovs. Sensitivity Versus Certificate Complexity of
Boolean Functions. Computer Science in Russia (CSR) 2016: 16-28.
10. A.Ambainis, A.Belovs, O.Regev, Ronald de Wolf. Efficient Quantum Algorithms for
(Gapped) Group Testing and Junta Testing. ACM/SIAM Symposium on Discrete
Algorithms (SODA) 2016: 903-922. [SNIP = 2.298]
11. A.Ambainis, K.Balodis, A.Belovs, T.Lee, M.Santha, J.Smotrovs. Separations in query
complexity based on pointer functions. ACM Symposium on Theory of Computing
(STOC) 2016: 800-813. [SNIP = 2.928]
12. S.Chakraborty, L.Novo, A.Ambainis and Y.Omar. Spatial Search by Quantum Walk is
Optimal for Almost all Graphs. Physical Review Letters 116, 100501, 2016.
[SNIP=2.133]
13. S. Aaronson, A. Ambainis: Forrelation: A Problem that Optimally Separates Quantum
from Classical Computing. Proceedings of the Forty-Seventh Annual ACM
Symposium on Theory of Computing (STOC’2015), pp. 307-316. [SNIP = 2.928]
Journal version accepted for SIAM Journal on Computing.
14. A. Ambainis, J. Vihrovs: Size of Sets with Small Sensitivity: A Generalization of
Simon's Lemma. Theory and Applications of Models of Computation. Lecture Notes
in Computer Science, 9076:122-133, 2015.
15. S.Kozlovics. Models and Model Transformations Within Web Applications. In Proc.
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of Baltic DB&IS 2016, Springer CCIS Series 615, pp. 53-67 (SCOPUS)
16. Sergejs Kozlovics. A Model-Driven Approach to Web Applications. In, Databases and
Information Systems IX, Selected Papers from the Twelfth International Baltic
Conference, DB&IS 2016, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol
291, IOS Press, pp.31-42, 2016. (Web of Science).
17. Jūlija Ovčiņņikova, Kārlis Čerāns. Advanced UML Style Visualization of OWL
Ontologies. In Proc. of the Second International Workshop on Visualization and
Interaction for Ontologies and Linked Data (VOILA '16), Kobe, Japan. CEUR
Workshop Proceedings, vol. 1704, CEUR-WS.org, 2016, pp.136-142. (Expected to be
indexed by SCOPUS).
18. K. Čerāns, G.Būmans. RDB2OWL: A Language and Tool for Database to Ontology
Mapping // In: Proc. of CAiSE FORUM 2015, http://ceur-ws.org/Vol-1367/paper11.pdf (SCOPUS).
19. Kārlis Čerāns, Guntars Būmans. Database to Ontology Mapping Patterns in
RDB2OWL Lite. In Proc. of Baltic DB&IS 2016, Springer CCIS Series 615, pp. 3549 (SCOPUS)
20. Guntars Būmans and Kārlis Čerāns. Database to Ontology Mappings in RDB2OWL:
Notation and Implementation. In, Databases and Information Systems IX, Selected
Papers from the Twelfth International Baltic Conference, DB&IS 2016, Frontiers in
Artificial Intelligence and Applications, Vol 291, IOS Press, pp.31-42, 2016. (Web of
Science).
21. K. Čerāns, A. Romāne. OBIS: Ontology-Based Information System Framework. // In:
Proc. of CAiSE FORUM 2015, http://ceur-ws.org/Vol-1367/paper-09.pdf (SCOPUS)
22. K. Čerāns, J.Ovčiņņikova, M.Zviedris. Towards graphical query notation for semantic
databases. // In: Proc. of BIR 2015, Springer LNBIP 229, pp.273-281 (SCOPUS)
23. K. Čerāns, J.Ovčiņņikova, M.Zviedris. SPARQL Aggregate Queries Made Easy with
Diagrammatic Query Language ViziQuer // In Proc. of Posters and Demos session of
International Semantic Web Conference, Bethlehem, USA, Oct 11-15, 2015 (ISWC
2015 PD) http://ceur-ws.org/Vol-1486/paper_68.pdf (SCOPUS)
24. Kārlis Čerāns, Jūlija Ovčiņņikova. ViziQuer: Notation and Tool for Data Analysis
SPARQL Queries. In Proc. of the Second International Workshop on Visualization
and Interaction for Ontologies and Linked Data (VOILA '16), Kobe, Japan. CEUR
Workshop Proceedings, vol. 1704, CEUR-WS.org, 2016, pp.151-159. (SCOPUS).
25. K.Cerans, J.Barzdins, A.Sostaks, J.Ovcinnikova, L.Lace, M.Grasmanis and A.Sprogis.
Extended UML Class Diagram Constructs for Visual SPARQL Queries in
ViziQuer/web In Voila!2017, CEUR Workshop Proceedings, Vol.1947, (2017) pp.8798, http://ceur-ws.org/Vol-1947/paper08.pdf (SCOPUS)
26. Normunds Gruzitis, Dana Dannells. A Multilingual FrameNet-based Grammar and
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Lexicon for Controlled Natural Language. Journal of Language Resources and
Evaluation, 51(1), 2017, pp. 37-66 (Web of Science, SCOPUS, SNIP 2016: 2.365)
27. Hazem Abdelaal, Normunds Gruzitis, Ramona Enache, Brian Davis. Embedded
Controlled Languages to Facilitate Information Extraction from eGov Policies.
Proceedings of the 17th International Conference on Information Integration and Webbased Applications & Services (iiWAS). ACM, 2015 (SCOPUS)
28. Hazem Abdelaal, Normunds Gruzitis, Ramona Enache, Brian Davis. Extracting
Semantic Knowledge from Unstructured Text using Embedded Controlled Language.
Proceedings of the 10th International Conference on Semantic Computing (ICSC).
IEEE, 2016, pp. 87-90 (Web of Science, SCOPUS)
29. Renars Liepins, Uldis Bojars, Normunds Gruzitis, Karlis Cerans, Edgars Celms.
Towards self-explanatory ontology visualization with contextual verbalization. In
Databases and Information Systems, CCIS 615, Springer, 2016, pp. 3-17 (Web of
Science, SCOPUS)
30. Uldis Bojārs, Renārs Liepiņš, Normunds Grūzītis, Kārlis Čerāns, Edgars Celms.
Extending OWL Ontology Visualizations with Interactive Contextual Verbalization.
In Proceedings of the 2nd International Workshop on Visualization and Interaction for
Ontologies and Linked Data (VOILA), Kobe, Japan. CEUR Workshop Proceedings,
vol. 1704, 2016, pp.5-16 (SCOPUS)
31. Renārs Liepiņš, Normunds Grūzītis, Kārlis Čerāns, Jūlija Ovčiņņikova, Uldis Bojārs,
Edgars Celms. Adding Verbalization to Graphical Ontology Editor OWLGrEd.
Databases and Information Systems IX, Selected Papers from the 12th International
Baltic Conference DB&IS 2016, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications,
Vol 291, IOS Press, 2016, pp.17-30 (Web of Science, SCOPUS)
32. Normunds Grūzītis, Guntis Bārzdiņš. The role of CNL and AMR in scalable
abstractive summarization for multilingual media monitoring. Controlled Natural
Language, LNCS 9767, Springer, 2016, pp. 127-130 (Web of Science, SCOPUS)
33. Andrejs Spektors, Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Normunds Grūzītis, Pēteris Paikens,
Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma, Baiba Saulīte. Tezaurs.lv: the largest open lexical
database for Latvian. Proceedings of the 10th International Conference on Language
Resources and Evaluation (LREC), 2016, pp. 2568-2571 (Web of Science)
34. John J. Camilleri, Normunds Gruzitis, Gerardo Schneider. Extracting formal models
from normative texts. Natural Language Processing and Information Systems, LNCS
9612, Springer, 2016, pp. 403-408 (Web of Science, SCOPUS)
35. Normunds Grūzītis, Didzis Goško, Guntis Bārzdiņš. RIGOTRIO at SemEval-2017
Task 9: Combining machine learning and grammar engineering for AMR parsing and
generation. Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation
(SemEval). Vancouver, Canada, 2017, pp. 924-928 (ACL, DBLP)
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Izglītības pasākumi (4.posmā):
- Aizstāvēta zinātņu doktora disertācija “Netradicionāli galīgi automāti un algoritmi”
(K.Balodis, 2016.g.)
- Novadīts specseminārs LU datorzinātņu bakalaura programmas studentiem "Vizuāli
rīki datu analīzei" (2017.g pavasaris)
- Novadīts maģistra darbs "C# un LINQ iespējas modelēšanas rīku būvē" (J.Lācis);
- Novadīts maģistra darbs “Nelokālas spēles ar konfliktējošām interesēm”
(R.Zbitkovskis)
- Novadīts bakalaura darbs “Kvantu algoritmu konstruēšana, izmantojot čaulu
programmas” (Ņ.Larka)
- Novadīts bakalaura darbs “Apjomīga starpvalodu skaitļojamā leksikona izstrāde GF
ietvarā” (I.Pužulis)
- Novadīts bakalaura darbs “Ontoloģiju automātiskas attēlošanas servisi OWLGrEd
rīkā” (R.Kļava)

Publicitātes pasākumi (visa projekta laikā):
Pētījumu rezultāti prezentēti augsta ranga konferencēs (ieskaitot STOC – vienu no 2 pasaules
prestižākajām konferencēm datorzinātnes matemātiskajos pamatos un QIP – galveno
konferenci kvantu skaitļošanas teorijā). Nolasītas vairākas pārskata un populāras lekcijas par
kvantu skaitļošanu dažādām auditorijām (no lēmumu pieņēmējiem un citu jomu zinātniekiem
un profesionāļiem līdz skolniekiem). Piemēram:
 “Quantum Europe’2015” konferencē Amsterdamā (Nīderlandes ES prezidentūras
pasākums, kas veltīts topošajai ES kvantu tehnoloģiju programmai), 17.05.2015;


Rīgas Purvciema vidusskolas skolniekiem, 19.01.2016;



Lietuvā notiekošajā dabaszinātņu studentu zinātniskajā konferencē “Open Readings” (ap
200 dalībniekiem no dažādām valstīm), 18.03.2016;



IT firmas “Accenture” darbiniekiem, 19.05.2016;



Baltijas konferencē “Data bases and Information Systems”, 06.07.2016;



IT drošības konferencē “Kiberšahs” (ap 700 IT drošības speciālistu, galvenokārt no
Latvijas), 06.10.2016.



Parallel Computing (ParCo) konferencē Boloņā – Eiropas vecākajā konferencē paralēlajā
skaitļošanā, 12.09.2017.



A.Ambainis. Kvantu fizikas efekti dzīvajā dabā (2015.g). Uzstāšanās Programmētāju
Dienā (izglītojamos ietveroša auditorija):

Populārzinātniskas publikācijas:
Kārlis Čerāns. “Vai diagramma var jautāt par datiem?”. Publicēta projekta tīmekļa lapā
http://syslab.lumii.lv/index.php/projects/valsts-ptjumu-rogrammas/nexit/1project/papers/365vaidiagrammasvarvaicatpardatiem
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Andris Ambainis. Four Collaborations with Rūsinš Freivalds. Baltic J. Modern Computing,
Vol. 4 (2016), No. 4, pp. 665–676, http://dx.doi.org/10.22364/bjmc.2016.4.4.04
Andris Ambainis. "Latvijas sasniegumi un meklējumi IT jomā". Enerģija un Pasaule.
Pieņemts publicēšanai (2018).
Laikraksts Kurzemnieks, "Mākslīgais intelekts: zinātne, ne fantastika",
08.01.2018,
http://www.kurzemnieks.lv/dzive/8118-maksligais-intelekts-zinatne-ne-fantastika/
Nolasīti 17 referāti LU konferencē (auditorijai, kas ietvar studējošos):
- A. Ambainis. Jaunumi kvantu algoritmu jomā (LU 73.konference)
- J. Vihrovs. Būla funkciju jutīgums un bloku jutīgums (LU 73.konference)
- K. Čerāns, G. Bārzdiņš, G. Būmans, J. Ovčiņņikova, A. Romāne, M. Zviedris. Semantisko
datubāzu platforma: iespējas un izaicinājumi (LU 73.konference)
- Andris Ambainis. Cik liela var būt atšķirība starp kvantu un determinētajiem algoritmiem?
(LU 74.konferences Datorzinātņu sekcija),
- Mārtiņš Kokainis. No polinomiem uz kvantu algoritmiem (LU 74.konferences Datorzinātņu
sekcija),
- K. Čerāns, J. Ovčiņņikova, M. Zviedris. ViziQuer: diagrammatiska vaicājumu notācija un
rīks pār semantiskajām datubāzēm (LU 74.konferences Datorzinātņu sekcija), 12.02.2016
- Kārlis Čerāns, Guntars Būmans, Jūlija Ovčiņņikova, Aiga Romāne, Mārtiņš Zviedris,
Dinamiskas analīzes rīki medicīnas datiem (LU 74.konferences Medicīnas sekcija),
19.02.2016
- Normunds Grūzītis, Andrejs Spektors. Tēzaurs.lv – lielākā atvērtā latviešu valodas leksikas
datubāze (LU 74.konferences Datorlingvistikas sekcija), 18.02.2016
- Andris Ambainis. Kā datorzinātnes problēmas pārvēršas par matemātikas problēmām (LU
75.konferences sekcija “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas – nākotnes vīzijas”
23.01.2017)
- Kārlis Čerāns. Kas nosaka perspektīvu? (LU 75.konferences sekcija “Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas – nākotnes vīzijas” 23.01.2017)
- Andris Ambainis. Jaunumi kvantu algoritmos (LU 75.konferences plenārsēde “Inovatīvas
informācijas tehnoloģijas”, 10.02.2017)
- Kārlis Čerāns, Uldis Bojārs, Mikus Grasmanis, Normunds Grūzītis, Jūlija Hodakovska,
Elīna Kalniņa, Lelde Lāce, Jūlija Ovčiņņikova, Pēteris Ručevskis, Artūrs Sproģis, Agris
Šostaks
Vizuālie vaicājumi semantiskajās datubāzēs: problēmas un risinājumi (LU 75.konferences
plenārsēde “Inovatīvas informācijas tehnoloģijas”, 10.02.2017)
- Normunds Grūzītis, Guntis Bārzdiņš, Didzis Goško, Pēteris Paikens. Teksta analīze un
sintēze, izmantojot abstrakto nozīmes reprezentāciju (LU 75.konferences plenārsēde
“Inovatīvas informācijas tehnoloģijas”, 10.02.2017)
- Aleksandrs Belovs. Īpašību testēšana: vai Būla funkcija ir monotona? Sekcijas sēde
"Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas", 24.02.2017
- Andris Ambainis, Krišjānis Prūsis, Jevgēnijs Vihrovs, Thomas Wong. Lokalizācija kvantu
klejošanā. Sekcijas sēde "Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas", 24.02.2017
- Andris Ambainis, Kvantu algoritmi Latvijā un pasaulē, Plenārsēde "Inovatīvas informācijas
tehnoloģijas", 9.02.2018
- Andris Ambainis, Mārtiņš Kokainis, Krišjānis Prūsis, Jevgēnijs Vihrovs, Kvantu algoritmi
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ceļojošā tirgotāja problēmai. Sekcijas sēde "Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas",
16.02.2018
Rīkotie semināri:
- ViziQuer: Vizuāla valoda agregātvaicājumu uzdošanai, 02.10.2015, LU MII 210.telpa.
- Daži semantisko tehnoloģiju jautājumi, 11.11.2016, LU MII 210.telpa.
- Jaunākie rezultāti mākslīgā intelekta jomā LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā,
16.09.2016, LU MII 210.telpa.
- Vizuāli vaicājumi semantiskajās datubāzēs, 21.04.2017, LU MII 210.telpa.
- Vizuālie vaicājumi pār datiem: iespējas un izaicinājumi, tiks rīkots 13.04.2018, LU MII,
210.telpa.
Tehnoloģiju prezentācijas potenciālajiem lietotājiem:
- Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultāte, 14.01.2016
- Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC), 9.02.2016.
- Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC), 13.12.2017.

Projekta Nr.1 apgūtais finansējums (euro)
KOPĀ
2014.–
1. posms 2. posms
2018. g.
1000–
IZDEVUMI – KOPĀ
9000*
305 555
40 203
67 354
1000 Atlīdzība
262 117
31 236
59 551
2000 Preces un pakalpojumi
7 803
(2100+2200)
39 349
4 878
2100 Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta,
darba braucieni
16 839
3 677
2200 Pakalpojumi
20 586
4 299
3 372
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
1 924
579
754
5000 Pamatkapitāla
veidošana
4 089
4 089
* Minētie skaitļi ir budžeta finansēšanas klasifikācijas kodi.

3. posms

4. posms

68 750
58 038

129 248
113 292

10 712

15 956

7 115
3 275

6 047
9 640

322

269

Projekta Nr. 1 rezultatīvie rādītāji
(Norāda pārskata periodā plānotos un sasniegtos rezultatīvos rādītājus. Informāciju
atspoguļo tabulā un pielikumā)
Rezultāti
plānots
sasniegts
Rezultatīvais rādītājs
2014 –
2018
kopā 1.posms 2.posms 3.posms 4.posms
1. Zinātnisko publikāciju skaits:
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oriģinālo zinātnisko rakstu
(SCOPUS)(SNIP>1) skaits
Citi Web of Science vai SCOPUS
datubāzēs iekļautajos izdevumos
publicēti oriģināli recenzēti
konferenču raksti
oriģinālo zinātnisko rakstu skaits
ERIH(A un B) datubāzē
iekļautajos žurnālos vai
konferenču rakstu krājumos
recenzētu zinātnisku monogrāfiju
skaits
…
2. Programmas ietvaros aizstāvēto
darbu skaits:
promocijas darbu skaits
maģistra darbu skaits
3.…
1. Programmas gaitas un rezultātu
popularizēšanas interaktīvie
pasākumi, kuru mērķu grupās
iekļauti arī izglītojamie, skaits:
konferences
semināri
rīkotie semināri
populārzinātniskas publikācijas
izstādes
Konferenču tēzes (bez rakstiem)

2 (sa
gatavoti)

2

7

9

28

3 (sa
gatavoti)

2
4

2
5

1

4
3
5
3

17
3
5
4

3

1

1. Zinātniskajai institūcijai
programmas ietvaros piesaistītā
privātā finansējuma apjoms,
t. sk.:
1.1. privātā sektora
līdzfinansējums programmā
iekļauto projektu īstenošanai
1.2. ieņēmumi no programmas
ietvaros radītā intelektuālā
īpašuma komercializēšanas
(rūpnieciskā īpašuma tiesību
atsavināšana, licencēšana,
izņēmuma tiesību vai
lietošanas tiesību piešķiršana
par atlīdzību)
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem,
kas balstās uz programmas
ietvaros radītajiem
rezultātiem un zinātības
2. Programmas ietvaros pieteikto,
reģistrēto un spēkā uzturēto
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5

2

4

17

4

2

1
1

2

4
2
1
1
1

1
2
1

9
1
2
2

patentu vai augu šķirņu skaits:
Latvijas teritorijā
ārpus Latvijas
3. Programmas ietvaros izstrādāto
jauno tehnoloģiju, metožu,
prototipu vai pakalpojumu skaits,
kas aprobēti uzņēmumos
4. Ieviešanai nodoto jauno
tehnoloģiju, metožu, prototipu,
produktu vai pakalpojumu skaits
(noslēgtie līgumi par intelektuālā
īpašuma nodošanu)

2

2

1

1

1

1

1

* Norāda pēc programmas īstenošanas.

Projekta Nr.1 vadītājs
(paraksts1)

(vārds, uzvārds)

(datums1)

(paraksts1)

(vārds, uzvārds)

(datums1)

Zinātniskās institūcijas vadītājs
2.2. Projekts Nr. 2
nosaukums
projekta vadītājs:
vārds, uzvārds,
zinātniskais grāds
zinātniskā institūcija
amats
kontakti

Biometrija, biosignāli un neinvazīvās bezkontakta
diagnostikas tehnoloģijas
Jānis Hofmanis
PhD, Dr.sc.comp
Ventspils Augstskola
Vadošais Pētnieks, docents
Tālrunis
22078375
E-pasts
janis.hofmanis@venta.lv

Projekta Nr. 2 mērķi
(Norāda projekta mērķi (saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un līgumu) un informāciju par mērķa
sasniegšanu/izpildi)

Projekts tiek realizēts ar mērķi attīstīt jaunas un modernas E-medicīnas tehnoloģijas jomā, kas
skar biosignālu/bioattēlu ieguvi un apstrādi slimību un pataloģiju diagnosticēšanai, datorizētu
lēmumu pieņemšanai (lēmumu atbalsta sistēmu) ar zināšanu bāzu un mākslīgā intelekta
lietojumu, nodrošinot monitoringu un aprobāciju klīniskos apstākļos.
Projekta Nr. 2 uzdevumi
(Norāda projekta pārskata periodā plānotās darbības un galvenos rezultātus. Kopējais saturiskais izklāsts
nepārsniedz divas A4 lapas)

Nr.
Projekta aktivitāte
p.k.

1

Literatūras
un
informācijas
apkopojums
medicīnisko
attēlu apstrādes
tehnoloģijās

Rezultāts

Apraksts
Apkopot
informāciju
par medicīnisko attēlu
un signālu reģistrācijas
tehnoloģijām,
to
apstrādes
metodiku,
attēlu
un
signālu
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Pieejamās
informācijas
apraksts /
apkopojums

Plānotais
skaits/
mērvienība

1 / Atskaite

Sasniegtais

Izveidota
viena
datubāze
ar
publikācij
ām

attēlošanas metodēm un
ārzemju pieredzi

2

3

4

Literatūras
un
informācijas
apkopojums tiešo
un
inverso
problēmu
risināšana
izmantojot
paralēlās
skaitļošanas
tehnoloģijas

Apkopot
informāciju
par
paralēlas
skaitļošanas
algoritmiem
un
tehnoloģijām un to
pielietošanas metodiku,
tiešo
un
inverso
problēmu
risināšanā
medicīniskajos signālos.

Pieejamās
informācijas
apraksts /
apkopojums

1 / Atskaite

Medicīnisko datu
apkopošana

Izveidot datu krātuvi,
kurā tiks apkopoti
medicīniskie dati,
metadati un cita
informācija (ievērojot
Fizisko personu datu
aizsardzības likum,
Pacientu tiesības likumu
kā arī citas datu
aizsardzības normas)

Visiem
dalībniekiem
pieejama
datubāze ar
anonīmiem
medicīniskajie
m datiem
(ievērojot
pacienta
konfidencialitā
te)

1/ Datubāze

Papildus
informācija par
fizikālajiem un
bioloģiskajiem
procesiem kā
arī šo procesu
mērīšanas
iespējām

2 / semināri

Metožu
apkopojums un
algoritmu kodi

1/
algoritmu
bibliotēka

0

Uzlaboti attēlu
apstrādes un
analīzes
algoritmi

1/
publikācija

3

Semināri par
medicīnisko
attēlu un signālu
uztveršanas
fiziskajiem
aspektiem

5

Pētījumi 3D
radioloģisko
attēlu savstarpējā
reģistrācijā
(sapludināšana)

6

Jaunu
multimodālu
attēlu apstrādes
un analīzes
algoritmu
izstrāde

Iepazīstināt projekta
dalībniekus un ar
specifiskām
medicīnisko signālu un
attēlu reģistrācijas
tehnoloģijām, to
darbības principiem
galvenajām
problemātikām
Apskatīt 3D rigid body
ko-reģistrēšanas
algoritmus, ko izmanto
medicīnisko attēlu
sapludināšanas metodēs
Izstrādāt jaunus attēlu
apstrādes, analīzes un
klasifikācijas
algoritmus. Pielāgot tos
bioloģisku struktūru
attēliem, tai skaitā audu
un šūnu segmentēšanas
problēmai, nosakot
dažādu audu tipus
optiskos vai
magnētiskās rezonanses
attēlos, atklājot audzēju
apgabalus, nosakot to
izmērus, novietojumu
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0

2

1

un citus parametrus.

7

8

9

10

Audu savstarpējo
statistisko
informāciju
analīze

Dažādu algoritmu
izstrāde, kas palīdzētu
noteikt audu statistiskos
parametru un to
attiecību pret citiem
audiem, reģioniem vai
apgabaliem

Jauni algoritmi

1/
publikācija

Izstrādāt tehnoloģijas, ar
kuru palīdzību
iespējams vizuāli
Radioloģisko
saprotamākā veidā
Izstrādās
attēlu un
ārstam attēlot 3D
1/
vizualizācijas
papildinformācija radioloģiskas attēlus un
programmat
programmatūra
s attēlošanas
papildinformāciju, kas
ūra
s prototips
pētījumi
radusies attēlu apstrādes
procesā vai pievienota
pēc ārsta
izmeklējumiem
Skrīningdiagnosti Zināšanu bāzes izstrāde,
ka,
zināšanu formalizācija
diferenciāldiagno
un strukturizācija,
stika,
lēmumu
situāciju atpazīšana,
Jauni algoritmi
pieņemšanas
lemšanas kārtulas,
un
tehnoloģiju
lemšanas koki, lēmumu programmatūra
izstrāde, ekspertu pamatojumi skrīninga
zināšanu
un diagnostika
izmantošana
vajadzībām
monitorējamo
parametru atlase,
Monitoringa
Monitoringa
novērošanas realizācija,
sistēmas
algoritmi
lemšanas kārtulu
izstrāde

Aprobēt metodes,
algoritmus un
programmatūru
veselības iestādēs,
izmantojot jaunu
pacientu datus

11

Programmatūras
un algoritmu
aprobācija

12

Bioelektromagnēt
EEG datu apstrādes
isma pētījumi
algoritmu izstrādē,
cilvēku
epileptisko un ierosināto
25

1/
publikācija

2

1
(Intrakrani
ālo
elektrodu
digitālā
pozicionēš
ana
sistēma,
elektrodu
novietošan
ai
smadzenēs
)

2

3
1/
publikācija

Tehnoloģiju
aprobēšana
veselības
iestādēs

1 / veselības
iestādes

Jaunas
bioelektromag
nētisma avotu

1/
publikācijas

Sirds
vārstuļu
audu
segmentāc
ijas attēlu
uzņemšan
as
tehnoloģij
a
izstrādāta
kopā ar
RSU

smadzenēs

13

Audu telpiskās
reprezentācijas
modeļu pētījumi

14

Inverso problēmu
pētījumi
biomedicīnas
pielietojumos

15

Tiešo problēmu
pētījumi
biomedicīnas
pielietojumos

16

17

18

Darba gaitā
iegūto rezultātu
prezentācija

Ārzemju
komandējumi un
vizītes
Ārzemju partneru
pieaicināšana
pieredzes
apmaiņai un
koordinācijai

(evoke potential)
signālu lokalizēšanā ar
augstas izšķirtspējas
matemātiskajiem
modeļiem;
Izstrādāt audu telpiskās
reprezentācijas modeļus
bioloģisko struktūru
vizualizācijai un
bioelektromagnētisma
problēmas risināšanai,
izmantojot paralēlās
skaitļošanas
tehnoloģijas.
Izstrādāt efektīvas un
precīzas inverso
problēmu risināšanas
metodes
bioelektromagnētisko
avotu lokalizācijas un
atdalīšanas problēmā.
Pielietot galīgo
elementu metodes
(FEM) modeļus
bioelektormagnētisma
tiešās problēmas
(forward problem)
risināšanā, izmantojot
paralēlās skaitļošanas
tehnoloģijas.

Zinātniskās
publikācijas, ziņojumi
projekta tematikai
veltītās zinātniskās
konferencēs

Komandējumi un vizītes
uz starptautiskiem
zinātnes institūtiem
Ārzemju partneru
vizītes pieredzes
apmaiņā, rezultātu
apspriešanā un projektu
koordinācijā
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lokalizācijas
tehnoloģija

4

Bioloģisko
struktūru
vizualizācijas
metodes

1/
publikācija

2

Jaunas un
efektīvas
tehnoloģijas
inverso
problēmu
risināšanā

1/
publikācija

5

Jaunas un
efektīvas
tehnoloģijas
tiešo problēmu
risināšanā

1/
publikācija

5/
Ziņojums
Ziņojumi
konferencē
konferencēs,
8 / Rakstu
zinātniskas
publikācija
publikācijas,
1/
raksti presē un
Populārzinā
populārzinātnis
tnisks raksts
kajā literatūrā,
1 / Intervija
intervijas
avīzē,
masu mēdijos
žurnālā,
radio, TV

3

23

26
0

0

Vizītes un
komandējumi

1 / vizītes

2

koordinējošs
pasākums

1 / vizītes

1

19

20

Darba plānošanas
un rezultātu
apspriedes
semināri
Projekta vadība
un uzraudzība

Regulāri semināri par
projekta virzību

Organizētie
semināri

Nodrošināt projekta
vadību, ar mērķi
sasniegt projekta
rezultātus

Projekts,
projekta
progresa
ziņojumi

9 / semināri

6

1 / Projekts

1

3 / Progresa
ziņojumi

4

Projekta Nr. 2 izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti
(Novērtē, kādā mērā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturo rezultātu zinātnisko un praktisko
nozīmību, kā arī rezultātu praktisko lietojumu (lietišķiem pētījumiem). Raksturo problēmas, to iespējamos
risinājumus, turpmākā darba virzienus. Kopējais saturiskais izklāsts nepārsniedz četras A4 lapas)
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Promocijas darbu tēžu manuskripti (iekavās aizstāvēšanās gads)
●
Korats, G. (2016). Cortical source imaging: from the laplacian montage to
sparse inverse solutions (Doctoral dissertation, Université de Lorraine).
●
Caune, V. (2017). Brain source localization using SEEG recordings (Doctoral
dissertation, Université de Lorraine).
●
Zorina, N. (2017). Analysis of spectral line shapes in low-temperature plasma
by means of inverse ill-posed problem solution.
●
Krutikova, O.
“Efektīvu cilvēku seju atpazīšanas metožu izstrāde
nepietiekamas izlases gadījumā” (darbs tiks aizstāvēts 2018. gadā).
Vadītie promociju darbi
1.
Matīss Eriņš 2014. – 2017. Adaptācijas un mobilitātes iespēju palielināšana e-medicīnas
monitoringa un atveseļošanās datorsistēmās.
2.
Mārtiņš Krasnovs 2014.- 2016. Zināšanu bāzu modifikācija e-medicīnas uzdevumos
3.
Artjoms Supoņenkovs 2016. – 2017. Ekspertu sistēmu izstrāde locītavu atveseļošanas
datorrealizācijai.
1. Oriģinālie zinātniskie raksti indeksēti SCOPUS vai Web Of Science (SNIP>1)
Zinātniskie darbi žurnālos
1.1 Le Cam, S., Ranta, R., Caune, V., Korats, G., Koessler, L., Maillard, L., & Louis-Dorr, V.
(2017). SEEG dipole source localization based on an empirical Bayesian approach taking into
account forward model uncertainties. NeuroImage, 153, 1-15. (IF 5.835, SNIP 1.752)
1.2 Koessler, L., Colnat‐Coulbois, S., Cecchin, T., Hofmanis, J., Dmochowski, J. P., Norcia,
A. M., & Maillard, L. G. (2017). In‐vivo measurements of human brain tissue conductivity
using focal electrical current injection through intracerebral multicontact electrodes. Human
brain mapping, 38(2), 974-986. (SCOPUS, IF 5.9, SNIP 1.728)
1.3 Korats, G., Le Cam, S., Ranta, R., & Louis-Dorr, V. (2016). A space-time-frequency
dictionary for sparse cortical source localization. IEEE Transactions on Biomedical
Engineering, 63(9), 1966-1973. (SCOPUS, IF 2.347, SNIP 1.772)
2. Citi oriģinālie zinātniskie raksti indeksēti SCOPUS vai Web Of Science
Zinātnieskie darbi žurnālos vai konferenču krājumos
2.1 Revalde, G., Grundšteins, K., Alnis, J., & Skudra, A. (2017, December). Cavity ring down
spectrometry for disease diagnostics using exhaled air. In Biophotonics—Riga 2017(Vol.
10592, p. 1059208). International Society for Optics and Photonics.
2.2 Revalde, G., Grundsteins, K., Alnis, J., & Skudra, A. (2017, December). First results of
cavity ring down signals from exhaled air. In Biophotonics—Riga 2017 (Vol. 10592, p.
1059209). International Society for Optics and Photonics.
2.3 Sisojevs, A., Starinskis, R., Stradiņš, P., An semi-Automatic approach for fast statistical
data extraction from aortic valve, (2016) Proceedings of the International Conference on
Interfaces and Human Computer Interaction 2016, Game and Entertainment Technologies
2016 and Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2016 Part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2016, pp. 293297. *
2.4 Sisojevs A., Kovaļovs M., Krutikova O. Volume Estimation of Biomedical Objects
Described by Multiple Sets of Non-Trimmed Bézier Triangles. No: Computer Science
Research Notes WSCG 2017: Short Papers Proceedings, Čehija, Plzen, 29. Maijs-2. Jūn.,
2017. Plzen: Vaclav Skala – UNION Agency, 2017, 121.-130.lpp. (tiks citēts: SCOPUS, Web
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of Science) *
2.5 Bliznuks D., Bolocko K., Sisojevs A., Ayub K. Towards the Scalable Cloud Platform for
Non-Invasive Skin Cancer Diagnostics. Journal Procedia Computer Science, Volume 104,
2017, pp. 468 – 476. (citēts: SCOPUS, Web of Science, Science Direct)
2.6 Revalde, G., Sholupov, S., Ganeev, A., Pogarev, S., Ryzhov, V., & Skudra, A. (2015).
Use of radiation sources with mercury isotopes for real-time highly sensitive and selective
benzene determination in air and natural gas by differential absorption spectrometry with the
direct Zeeman effect. Analytica chimica acta, 887, 172-178.
2.7 Revalde, G., Zorina, N., & Skudra, A. (2017, February). Multicomponent line profile
restoring by means of ill-posed inverse task solution. In Journal of Physics: Conference
Series(Vol. 810, No. 1, p. 012056). IOP Publishing.
2.8 Revalde, G., Alnis, J., Nitišs, E., Blušs, K., & Grundšteins, K. (2017, February). Cavity
Ring-Down Spectroscopy measurements of Acetone concentration. In Journal of Physics:
Conference Series (Vol. 810, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
2.9 Sisojevs A., Boločko K., Krutikova O. A Method of Volume Calculation for 3D Models
Described by Bézier Surfaces Using Example Objects of Biomedical Origin. No: Proceedings
of the International Confereces on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and
Image Processing 2017 and Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence
2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23. jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 30.-38.lpp. (citēts:
SCOPUS) *
2.10 Krutikova O., Sisojevs A., Kovaļovs M. Semi-automatic Method of Searching for the
Control Points in Two Facial Images. No: Proceedings of the International Confereces on
Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2017 and Big
Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23.
jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 273.-278.lpp. (citēts: SCOPUS) *
2.11 G. Korats, R. Ranta, S. Le Cam, V. Louis-Dorr, “Sparse cortical source localization
using spatio-temporal atoms”, Proceedings of Engineering in Medicine and Biology Society
(EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE 2015 Aug 25 (pp. 40574060). IEEE. (SCOPUS, MEDLINE/PubMED database) *
2.12 Glagoļevs, J., & Freivalds, K. (2017, June). Statistical Method for Object Counting. In
Proceedings of the International Conference on Graphics and Signal Processing (pp. 61-64).
ACM. *
2.13 K.Mezale, A.Kundzins, Z.Markovics, Decision tabele synthesis in fuzzy Environment
for industrial robot-telpher. 15-th International Scientific Conference Engineering for Rural
Development,
Latvia,
Jelgava,
May
25-27,
2016.
pp.1054-1058.
http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/ *
2.14 Suponenkovs, A., Markovics, Z., & Platkajis, A. (2017). Computer Analysis of Knee by
Magnetic Resonance Imaging Data. Procedia Computer Science, 104, 354-361.
2.15 Supoņenkovs, A., Markovičs, Z., Platkājis A. Knee-joint tissue recognition in magnetic
resonance imaging. IEEE 30th Jubilee Neumann Colloquium • November 24-25, 2017 •
Budapest, Hungary pp. 41- 46 (tiks indeksēts 2018. gadā) *
* piedalīšanās konferencēs
3. Citas publikācijas
3.1 H.Altakroury, L.Koessler, J.Hofmanis, & V.Louis-Dorr (2016). In vivo estimation of head
conductivities frequency response with IES and SEEG-EEG. Neurophysiologie
Clinique/Clinical Neurophysiology, 46(2), 77-79.*
3.2 V.Louis-Dorr, H.Altakroury, J.Hofmanis, V.Caune, R.Ranta, S.Le Cam & L.Koessler
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(2016). Résolution de problèmes direct et inverse à partir de mesures SEEG et de la
stimulation électrique intracérébrale. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology,
46(2), 88.*
3.3 Sisojevs, A., Starinskis, R. An Approach for Fast Statistical Data Extraction from
Biomedical Objects. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2016, 64.-71.lpp.
3.4 Sisojevs A., Boločko, K. (2016) Vector-Based Approach to Skeleton Extraction from the
Human Hand’s 3D Model. No: 13th International Conference on Applied Computing 2016
Processing (IADIS) ): Proceedings, Vācija, Manheima, 28.-30. oktobris, 2016. Manheima:
IADIS, 2016, 195.-199.lpp. *
3.5 Erins, M., Topological Modelling Based Diagnostic Tests Selection Technologies of
Computer Control. Vol.15, 2014, pp.35-41. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Available
from: doi:10.7250/tcc.2014.005.
3.6 M. Krasnovsa and Z. Markovičs “Development of Decision-Making Software for Patient
with Kidney Stones’, Scientific Journal of Riga Technical University, Technologies of
Computer Control, 2014/15,
3.7 Markovičs, Z., Markoviča, I. Creation of Parameter Sets for Exploration of Environmental
Effects on the Course of Disease. Technologies of Computer Control. Vol.15, 2014, pp.35-41.
ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Available from: doi:10.7250/tcc.2014.005
3.8 Mezale, K., Kundziņš, A., Markovičs, Z. Aspects of Foundation of Knowledge Base in
Decision-Making Tasks for the Needs of Intellectual Robots. Scientific Journal of Riga
Technical University. Technologies of Computer Control. Vol.16, Riga, Latvia, 2015, pp.3644. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Available from: doi:10.7250/tcc.2015.005
* piedalīšanās konferencēs
4. Zinātniskie darbi prezentēti konferencēs:
4.1 G.Revalde, J.Alnis, E.Nitišs, K.Blušs, K.Grundšteins, “CRDS measurements of Acetone
concentration”, Abstract in the book “ 23rd International Conference on Spectral Line
Shapes”, ICSLS, 19-24 June ,2016, Torun, Poland, printed by Wydawnictwo Naukowe UMK,
editor Piotr Ablewski, pp.137.
4.2 G.Revalde, N.Zorina, A.Skudra, Multicomponent line profile restoring by means of
illposed inverse task solution, Abstract in the book “23rd International Conference on
Spectral Line Shapes”, ICSLS, 19-24 June, 2016, Torun, Poland, printed by Wydawnictwo
Naukowe UMK, editor Piotr Ablewski, pp.180.
4.3 G.Revalde, J.Alnis, K.Grundšteins, A.Skudra, Cavity Ring-Down Spectroscopy technique
for detecting biomarkers, konference New Technologies of Early Cancer Screening And
Diagnosis of Few Other Diseases on the base of exhaled air analysis, November 8-9, 2016,
Mikkeli, Finland.
4.4 A.Skudra, G.Revalde, J.Alnis, Cavity Ring-Down Spectroscopy set-up for non-invasive
diagnosticēs, konference New Technologies of Early Cancer Screening And Diagnosis of Few
Other Diseases on the base of exhaled air analysis, November 8-9, 2016, Mikkeli, Finland.
4.5 Rudolfs Opmanis, "Optical Graph Edge Recognition" IVAPP 2018 - 9th International
Conference on Information Visualization Theory and Applications.
5. Aizstāvētie maģistra darbi 2014. – 2017
5.1 Mārtiņs Krasnovs. Datorizēta lēmuma pieņemšana par terapijas izvēli nierakmeņu
slimniekiem. Vad. prof. Z.Markovičs, RTU, Rīga,Latvija, 2014., 125.lpp.
5.2 Kristīne Mežale. Lēmuma pieņemšana par maršruta izvēli nestriktā vidē. Vad. prof.
Z.Markovičs, RTU, Rīga, latvija, 2017., 125.lpp.
5.3 Matīss Eriņš . Topoloģiskajā modelēšanā balstīta diagnostisko testu izvēle Vad. prof.
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Z.Markovičs, RTU, Rīga, Latvija, 2014., 110 lpp.
5.4 Alfrēds Bendrup, 3D grafikas atveidošana reālā laikā ar Vulkan API, LU, Rīga, 2017. 5.5
Jans Glagoļevs, Preču zīmju meklēšana attēlos, LU, Rīga, 2017
5.6 Davis Cīrulis, Sejas elementu atpazīšana un izsekošana RGBD kamerās, izmantojot
mašīnmācīšanos, VeA, Ventspils, 2017
5.7 Edgars Garsneks, Vienlaicīga lokalizācija un kartēšana autonomiem mobilajiem robotiem,
VeA, Ventspils, 2017.
Konferences, semināri 2014.-2017.
RTU 55.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga,2014.
● M. Eriņš Topoloģiskā modelēšanā balstīta diagnostisko testu izvēle
● M. Krasnovs, Z.Markovičs Datorizēta lēmumau pieņemšan par terapijas izvēli
nierakmeņu slimniekiem
● Z. Markovičs, I.Markoviča Hipertenzijas struktūrmodeļa elementu vērtēšanas varianti
● J. Lauznis, G.Balodis, Z.Markovičs. Mobīla telemedicīnas skrīninga kompleksa
programmu risinājumi
RTU 56.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga,2015
● Z. Markovičs Zināšanu bāzes izveidošana intelektuāla robota vajadzībām
RTU 57.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga,2016
● M. Eriņš Scalable multi-agent testing framework for cross-platform mobile healthcare
software
RTU 58.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga,2017
● M.Eriņš, O.Minejeva, R.Kivlenieks Sirds ritma variabilitātes mērīšanas metožu
salīdzinājums
6. Projekta pieteikumi
6.1 Iesniegts “1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi” projekts “RIS/HIS papildmoduļu izstrāde
radioloģisko attēlu attēlošanā un analīzē” par radioloģisko attēlu apstrādes un vizualizācijas
tehnoloģijām un to abrobāciju slimnīcās (kopā ar SIA Arbor un SIA Diamed). Netika
apstiprināts.
6.2 Iesniegts “1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A”
1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”” projekts
“Attālinātās medicīnas un tālaprūpes bezvadu sensoru sistēmas komercializācija”. Projekts ir
apstiprināts. Kopējās attiecināmās izmaksas projekta pirmajā posmā 27800 EUR. Periods
02.2018 - 08.2018.
6.3 Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekts sadarbībā ar SIA „Custom3D
Tech”, un SIA „Baltic3D.EU” - Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar
integrētu programmnodrošinājumu (CFLA līguma Nr. 1.2.1.1./16/A/005). Kopējās
attiecināmās izmaksas 181000 EUR, Ventspils Augstskolai 30 000 EUR. Projekts ir
apstiprināts. Periods 09.2017 - 02.2018.
Projekta ietvaros tiks nodota jauna tehnoloģija, kuru pamatā ir intelektuālā īpašuma
nodošanas līgums. Skat. pielikumu ProjNr2_IntelIpasums_pielikums.pdf
6.4 LU MII zinātniskais līgumdarbs Nr. 3-27-31-2016 ar SIA LETA “Automatizēta vizuālo
materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām”.
7. Mācību materiālu konspekti
7.1 Sagatavots lekciju konspekts studiju priekšmetam „Datorizēta lēmuma pieņemšana
medicīnā” RTU/Rīgas Stradiņa universitātes bakalauru programmā Medicīnas inženierija un
fizika. Autori prof.Z.Markovičs, doc.I.Markoviča
7.2 P. Ķikusts. Taisnes nogriežņu telpiskas tīklveida konfigurācijas algoritmiska atpazīšana
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no stereopāra. Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs,
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37258, 2017.
8. Publikāciju datubāze
8.1 Darba gaitā tika apkopoti nozīmīgākie zinātniskie raksti par EEG signālu apstrādi,
filtrēšanu un tiešo/apgriezto problēmu. Raksti apkopoti bibtex failā un pieejami šeit: Google
Drive link. Kopā apskatīti 231 raksti, sākot no 1929.gada līdz 2017.gadam.
9. Medicīnisko attēlu un EEG/SEEG signālu datubāze (Izveidotas 2 datubāzes, nav
publiski pieejamas)
Zinātnisko pētījumu vajadzībām tika sagatavota medicīnisko 3D attēlu (MRI, CT, PET) datu
bāze (20 pacienti) kā arī attiecīgo EEG/SEEG reģistrēto signālu datu bāze no 38 pacientiem.
EEG/SEEG datucāze satur unikālus SEEG mērījumus, kuros ietverta intracraniālās elektriskās
stimulācijas (1187 stimulāciju gadījumi), kuras tiek izmantotas epilepsijas pacientiem ar
smagu dziļo (deep) epilepsijas raksturu..
Diemžēl personu medicīnisko datu aizsardzības likumi Francijā un Lorrēnas Universitātes
CRAN laboratorija datu publicitātes politika neļauj šo datus izvietot publiski.
10. Projekta ietvaros izstrādātās jaunās tehnoloģijas, metodes un prototipi.
10.1 Sirds vārstuļu audu segmentācijas attēlu uzņemšanas tehnoloģija (sadarbībā ar RSU).
izstrādāta metode bioloģisko objektu attēlu segmentācijai, kas bāzēta uz tēlu atpazīšanas
metodēm izmantošanai un to pielāgošanu segmentācijas uzdevumiem. Metode ļauj ievērojami
samazināt segmentācijas laiku un saglabāt pietiekamo segmentācijas precizitāti. Tā tiek
aprobēta uz reālo patoloģiskās anatomijas objektu attēliem.
10.2 Intrakraniālo elektrodu digitālā pozicionēšana sistēma, elektrodu novietošanai smadzenēs
(sadrabībā ar Lorēnas Universitāti).
10.3 Autonoma logopēdisko vigrinājumu uzraudzības sistēma (sadarbībā ar SIA CheeksUp,
NRC Vaivari).
10.4 Neinvazīva diagnostikas tehnoloģija agrīnai dažādu slimību noteikšanai (vēzis, diabēts),
kas balstīta uz “Iekšrezonatora dzišanas spektroskopiju” (Cavity Ring-Down Spectroscopy
(CRDS)).
10.5 3D kāju skanējuma režģa automātiska korekcijas, mērogošanas un manipulācijas
tehnoloģijas prototips ar īpašuma nodošanas līgumu (papildus finansējums) (abrobēts
uzņēmumā)
10.6 Izstrādāts algoritms lēmumu pieņemšanas kārtulu tabulu aizpildīšanai, paredzot kontroles
mehānismus pilnas notikumu kopas nodrošināšanai.
10.7 Izstrādāta metode lēmumu pieņemšanai medicīnā , ietverot Eiropas Vadlīniju zināšanu
bāzi un patoģenēzes topoloģiskos modeļus.
Izstrādāta cilvēka delnas 3D modeles skeletizācijas struktūras izveidošanas metode.
Metode ļauj ievērojami samazināt skeletizācijas laiku un uzlabot skeletizācijas struktūras
precizitāti. Tā tiek aprobēta uz reālām cilvēka delnas 3D modeļiem.
10.8
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10.9 Izstrādāta analītiskā metode splaina 3D modeles tilpuma izskaitļošanai, kas bāzēta uz
diferenciālas ģeometrijas pieejas izmatošanai. Metode ļauj ievērojami samazināt tilpuma
izskaitļošanas laiku un palielināt 3D objektu tilpuma izskaitļošanas precizitāti. Metode tiek
aprobēta uz reālo bioloģisko objektu 3D modeļiem.
Apraksts
10.1 Audu segmentācijas attēlu uzņemšanas tehnoloģija
Attēlu uzņemšana medicīnisku vai bioloģisku pētījumu veikšanai nepieciešams rūpīgi veidota
apgaismojuma, audu novietošanas platformas un attēlveidošanas iekārtas konfigurācija.
Gaismas avotam jāspēj radīt vienmērīgu apgaismojuma toni, vienmērīgi izkliedētam uz
apgaismes virsmas, uz kuras tiek novietos bioloģisks paraugs, kas šajā gadījumā ir cilvēka
sirds vārstuļu audi.
A.Sisojeva izstrādātajā darbā “Sisojevs, A. and Starinskis, R., 2015. An Approach for Fast
Statistical Data Extraction from Biomedical Objects. Technologies of Computer Control, 16,
pp.64-71.” aprakstīta audu iegūšanas tehnoloģija. Darbā tiek pielietoti dažādi algoritmi ar
mērķi noteikt pataloģisko un veselo audu attiecību. Darbā aprakstītā attēlu uzņemšanas
tehnoloģiskā konfigurācija ir ļoti vienkārša, taču ar potenciāli uzlabojamu attēlu kvalitāti.
Galvenie ietekmējošie attēlu kvalitātes faktori ir izmantotā fotokamera un radītais audu
parauga un fona izgaismojums. Darbā, lai panāktu vienmērīgi izkliedētu apgaismojumu no
punktveida LED gaismekļa, tika lietota balta printējamā papīra lapa (skatīt attēlā zemāk).

A.Sisojeva darbā iegūts fotoattēls ar sirds vārstuļu audu paraugiem
Iegūtā attēlu uzņemšanas tehnoloģijas konfigurācija ir attīstīta tālāk veicot būtiskus
uzlabojumus. Pirmkārt nepieciešams izveidot noslēgtu telpu, lai audu paraugus neietekmētu
apkārtējās telpas apgaismojums. Tas ir panākts, izmantojot noslēgtu plastmasas cauruļu
sistēmu, kas sastāv no divām 10.5cm diametra caurulēm, kur vienas caurules galā ir
paplašinājums savienojuma izveidei. Caurules iekšpuse apstrādāta ar smilšpapīru, lai iegūtu
abrazīvu virsmu. Pēc tam tika uzklāts matēts, melns pārklājums, lai maksimāli novērstu
atspīduma radītos artefaktus.
Attēlā A (skatīt zemāk) redzama tehnoloģiskā konfigurācija, kas sastāv no 5 komponentēm:
1. Caurule aptumšojuma radīšanai.
2. Caurule vienmērīga apgaismojuma radīšanai.
3. Organiskā stikla platforma (disks), uz kā tiek novietots audu paraugs.
4. Vienmērīgas gaismas radīšanas polietilēna trafarets. Polietilēns rada daudz
vienmērīgāku apgaismojumu, kā to rada papīrs, kas pēc būtības ir ļoti neviendabīgs
skatoties spēcīgā apgaismojumā.
5. Organiskā stikla audu parauga trauks ar 6cm ārējo un 5.5cm iekšējo diametru.
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Attēlā B redzama IP66 LED apgaismes ierīce, kas rada 16W aukstās gaismas apgaismojumu.

1

5 3
2
4

A: Attēla uzņemšanas komplekts bez apgaismes ierīces

B: Apgaismes ierīce

Rezultātā, ieslēdzot apgaismes ierīci un novietojot tehnisko konfigurāciju uz apgaismes
ierīces, tiek iegūts šāds attēls no augšas:

Skats no augšas ar ieslēgtu apgaismes ierīci
Gala rezultātā novietojot pacienta sirds vārstuļus organiskā stikla audu parauga traukā, tika
veikti vairāki attēlu uzņēmumi, izmantojot CANON EOS 550D spoguļkameru un CANON
ZOOM LENS EF 15-35mm 1:2.8 L USM objektīvu:
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Gala rezultāts
Salīdzinot vizuāli gala rezultātu ar A.Sisojeva darbā iegūto attēlu, viegli redzēt attēla
kvalitātes atšķirības. Arī šo konfigurāciju iespējams uzlabot, lietojot jaudīgāku apgaismes
ierīci (vismaz 20W), kā arī lietojot objektīvu, kas paredzēts fotogrāfiju uzņemšanai no tuva
attāluma (macro lens).
Gelvenais rezultāts: izstrādāta tehnoloģija bioloģisko objektu attēlu segmentācijai, kas bāzēta
uz tēlu atpazīšanas metodēm izmantošanai un to pielāgošanu segmentācijas uzdevumiem.
Tehnoloģija ļauj ievērojami samazināt segmentācijas laiku un saglabāt pietiekamo
segmentācijas precizitāti. Tā tiek aprobēta uz reālo patoloģiskās anatomijas objektu attēliem.
10.2 Intrakraniālo elektrodu digitālā pozicionēšana sistēma, elektrodu novietošanai
smadzenēs.
Attīstoties tīmekļa tehnoloģijām, aizvien vairāk datu apstrāde un vizualizācija tiek pārnesta
klienta pusē, izmantojot gan klienta datora centrālā, gan grafiskā procesora resursus, bez
nepieciešamības uzstādīt papildus rīkus uz klienta datora. Tādā veidā atslogojot pakalpojumu
sniedzēju serverus un reālā laika lielapjoma datu apstrādi padarot par praktiski realizējamu
mūsdienu tīmekļu aplikācijās. Ar tehnoloģijām kā WebGL, OpenCL un CUDA (Compute
Unified Device Architecture) jau šobrīd ir iespējams veidot 3D attēlu renderēšanu un apstrādi,
kas ir pamatdarba sastāvdaļa medicīnisko diagnožu noteikšanai, izmantojot 3D magnētiskās
rezonanses un datortomogrāfijas attēlus.
Bieži vien šādas 3D attēlu manipulācijas un vizualizācijas programmatūras tiek piedāvātas
medicīnisko diagnostisko ierīču komplektā, kur tās ir stacionāri pielietojamas, ārstam
atrodoties veselības aprūpes iestādē. Mūsdienu medicīnas tendences pieprasa, lai ārstiem būtu
iespēja diagnostisko datu apstrādi padarīt ērti un operatīvi lietojamu lokāli slimnīcās, kā arī
pieslēdzoties sistēmai no ārpuses (globālā tīmekļa), attiecīgi paaugstinot medicīnas aprūpes
kvalitāti un atvieglotu ārstu un speciālistu noslodzi (piemēram, ārstiem, kas ir nodarbināti
vairākās slimnīcās, ir iespēja droši pieslēgties informācijas sistēmai un apstrādāt datus no
jebkuras vietas, kur ir pieejams interneta pieslēgums). Sistēmas priekšrocības vienmēr nosaka
tās funkcionalitāte un bieži vien var novērot, ka jaunu iekārtu programmatūra, kas veic tik ļoti
svarīgo datu apstrādi, noveco daudz ātrāk nekā pati ārstnieciskā iekārta. Protams, slimnīcām
vienmēr ir dota iespēja atjaunot specializēto programmatūru, bet bieži vien vajadzība pēc
kādas papildus programmatūriskas funkcionalitātes neatsver visas programmatūras
atjaunošanas izmaksas.
Izstrādātās tehnoloģijas mērķis ir izveidot tīmekļa pārlūka darbināmu 3D vidi, kas ļautu
ārstiem apskatīt pacienta medicīnisko uzņēmumu 3D reprezentācijas, kā arī veikt elektrodu
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pozicionēšanu pacienta smadzenēs, izmantojot bezkontakta žestu vadības iekārtu Leap
Motion.
Tehnoloģijas prototips tika veiksmīgi izstrādāts uz Three.js un Leep Motion tehnoloģijas
bāzes, kā arī tā tika nodemonstrēta Nancy CHU (Centre Hospitalier Universitaire de Nancy)
slimnīcas neiroloģijas nodaļas ārstiem.
Demonstrācijas piemērs:

10.3 Bioelektromagnētisma pētījumi cilvēku smadzenēs: tiešo problēmu pētījumi
biomedicīnas pielietojumos
Smadzeņu bioelektrisko pētījumu tiešā problēma balstās uz izplatīšanās vides modeļiem
(galvu veidojošajām šūnām), par pamatu izmantojot biofizikālos vienādojumus, kas saista
avotus un ģenerētos elektriskos potenciālus (EEG/SEEG). Šie modeļi tiek veidoti balstoties uz
diviem galvenajiem elementiem -- smadzeņu struktūrām, kas patiesībā ir anatomiski ļoti
sarežģītas (nehomogēnas un anizotropas) un avotu parametriem, kurus arī ir ļoti sarežģīti
modelēt to telpas un laika dinamikas dēļ. Pateicoties biežai precīzi kontrolētai intracerebrālo
elektrisko stimulāciju veikšanai klīniskos apstākļos (noteiktā vietā smadzenēs, noteiktā
amplitūdā un frekvencēs) ir iespējams noteikt un labi pārzināt šos intracerebrālo "avotu"
parametrus. Tāpēc aktuālākā problēma tiešās problēmas risināšanā ir cerebrālo struktūru un to
vadītspējas modelēšanā un smadzeņu dažādo vielu elektrovadīdspēju un citus parametrus.
Pieņemot atsevišķas hipotēzes, mēs veicam izplatīšanās modeļa, kas balstīts un FEM
konstrukcijām, parametru ietekmes analīzi uz rezultātiem. Šis reālistiskais FEM modelis ir
balstīts uz 5 dažādu šūnu nodalījumiem, kas izgūti no intracerebrāli pētīto pacientu CT un
MRI attēliem. Mēs iztirzāsim dažādu izplatīšanās vižu modeļu sniegumu (FEM, BEM,
sfēriskais modelis) un paskaidrosim šo modeļu iespēju robežas atkarībā no stimulācijas
atrašanās vietas -- dziļa, vidēji dziļa vai laterāla. Bez tam tiek salīdzināts arī iegūtie rezultāti
gadījumos, kad reģistrēti vienlaicīgi gan galvas virsmas (EEG), gan intracerebrālie elektriskā
potenciāla mērījumi (SEEG). Pētījumā arī tiek apskatīta inversā problēma, lokalizējot avotus,
izmantojot intracerebrālos SEEG datus un analizējot biofizikālā modeļa un avotu skaita
ietekmi uz rezultātiem. Šis pētījums par avotu lokalizāciju, kas balstīta uz SEEG mērījumu
svērumu, lielāku svaru dodot mērījumiem avota apkārtnē, tika pielietota vairāku vienlaicīgu
aktivitāšu lokalizēšanai. Lokalizēšana tikai pielietota gan uz slimnīcā veiktajām elektriskās
stimulācijām gan arī pielietota uz klīniskajiem datiem.
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Elektriskās stimulācijas simulācijas FEM modelis
Uz pētījumu attiecas sekojošas publikācijas:
1.
Vaira Caunes zinātniskā doktora disertācijas manuskripts “Brain source
localization using SEEG recordings” izstrādāts Université de Lorraine.
2. Publikācijas [1.1, 1.2, 3.1, 3.2].
10.4 Smadzeņu avotu lokalizācija, izmantojot EEG mērījumus
Smadzeņu garozā esošo aktivitāšu lokalizācija ir viens no apgrieztās (no angļu val. inverse)
problēmas veidiem. Pētījumā veikti dažādi mēģinājumi lokalizēt epilepsijas pīķu (no angļu
val. Epileptic spikes) lokalizācija smadzenēs. Tika apskatītas dažādas metodes. Vienkāršākās
nosaka elektriskā lauka potenciālu uz vienkāršotas smadzeņu garozas virsmas, izmantojot
EEG mērījumus. Šo metožu veidu sauc par virsmas Laplasiāni (no angļu val. Surface
Laplacian). Tika izstrādātas divas jaunas metodes un salīdzinātas ar četrām eksistējošām
metodēm. Iegūtie rezultāti liecina par to, ka, lai noteiktu elektrisko potenciālu uz vienkāršotas
smadzeņu garozas virsmas pietiek ar ļoti vienkāršu ģeometrisku modeli, ko viegli un ātri
pielietot.

Simulētais (pirmā rinda) un noteiktais (otrā un trešā rinda) elektriskais potenciāls uz
vienkāršotas smadzeņu garozas
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Sarežģītāki apgrieztās problēmas algoritmi izmanto vairāk anatomiskās informācijas, kas šajā
gadījumā ir reālistiska smadzeņu garozas virsmas ģeometrija, ko apraksta ar matemātisku
modeli (tīklojumu), kas izgūts no MRI attēla.

Smadzeņu garozas virsma (dzeltenā krāsā) izgūta no MRI attēla
Izgūtais smadzeņu garozas tīklijums kalpo par pamatu iespējamajām smadzeņu aktivitātes
atrašanās vietām. Spēcīgākā smadzeņu aktivitāte rodas tieši garozā, līdz ar to ir lietderīgi
izmantot šo informāciju, pieņemot, ka EEG sensori uztver tikai spēcīgu aktivitāti.
Pēc tam izveidotā metode SBRt un SBRw izmanto laika informāciju. SBRt izgūst principālo
komponenšu vektorus no datiem un apvieno tos ar iespējamamām atrašanās vietām, ko nosaka
tīklojums. Ļoti līdzīgi SBRw izmanto laika informāciju, taču izgūstot veivletu koeficientus.
Pēc tam katrs iespējamais veivleta koeficients tiek apvienots ar iespejāmajām atrašanās vietas
punktiem. Rezultātā mērījumos esošie signāli tiek meklēti smadzeņu garozā, darot to
vienlaicīgi gan laikā, gan telpā.
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Iegūtie rezultāti
Iegūtie rezultāti būtiski atšķiras no pārējiem ar to, ka, izmantojot veivletus kā laika
informāciju, iespējams avotu atrašanās vietas noteikt īsākos laika sprīžos, kas atkarīgi no
veivleta funkcijas. Skaidri redzams, ka SBRw no 1-1.25 sekundei neatrod nevienu avotu, taču
no 0.25 - 0.75 un no 1.25 - 1.5 atrod spēcīgus avotus, kas vizuāli arī atbilst signāla laika
rindām. Šī atšķirība veidojas tādēļ, ka pārējās metodes nosaka avotus visā signāla garumā, jo
apskata signāla statistiskās īpašības.
Uz pētījumu attiecas publikācijas 1.3, 2.11 un doktora darbs “Korats, G. (2016). Cortical
source imaging: from the laplacian montage to sparse inverse solutions (Doctoral dissertation,
Université de Lorraine).”
10.5 Tālāk attīstīts šķautņu centrētas bioloģiska tīklojuma grafu atpazīšanas virziens.
Pilnveidots grafu zīmējumu parametrizējams ģenerators, kas sagatavo atpazīstamo testa grafu
zīmējumu sērijas. Pēc līdzšinējā risinājuma ierobežojumu kritiskā izvērtējuma implementēta
patvaļīgas
konfigurācijas pārtrauktu punktsvītrotu šķautņu atpazīšana. Darba rezultāti publicēti IVAPP
2018 - 9th International Conference on Information Visualization Theory and Applications.
Uz to pamata sākta noformēt doktora disertācija.
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10.6 Tā kā tipisks bioloģisks tīklojums ir telpisks, tad telpiskumu ir dabiski iekļaut arī
attiecīgo grafu atpazīšanas problemātikā. Pirmā nostādne tad būtu telpiska tīklojuma grafu
stereopāru atpazīšana, ko skatām fundamentālā nostādnē 3D taisnlīniju zarojumu grafu
stereopāros.
Sagatavots
un
Latvijas
Universitātes
e-resursu
repozitorijā
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37258 publicēts zinātnisks mācību-metodisks materiāls
“Taisnes nogriežņu telpiskas tīklveida konfigurācijas algoritmiska atpazīšana no stereopāra”,
kas atspoguļo taisnlīniju zarojumu grafu modeļa stereopāru kombinatoriska stereo atbilstību
meklētāja rijīgo versiju, telpisko nogriežņu pilnās konfigurācijas izpēti un tās redukcijas
iespējas. Papildus iekļauts padziļināti pētāmo fundamentālo jautājumu formulējums.
Ārzemju komandējumi un vizītes
1. Laikā no 2015. gada 22.februāra līdz 2015. gada 24. februārim notika vizīte "Lorēnas
Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas Zinātniskajā laboratorijā" (LORIA) un Lorēnas
Universitātē, Nansī (Francija).
Pirmā vizīte notika LORIA laboratorijā, kuru laikā tika nodemonstrēta gudro māju risinājumi,
pie kuriem pašreiz strādā LORIA zinātnieki, nodemonstrējot gudro istabu prototipus un
apspriežot izmantotās sensoru tehnoloģijas tālaprūpē. Pēc vizītes, LORIA zinātnieki bija
ieinteresēti uzturēt kontaktus un piedāvāt iesaistīties jau topošos Eiropas projektos
(informācija tiks atsūtīta vēlāk), kur partneri ir vadoša privāta kompānija, kas nodarbojas ar
veco ļaužu un invalīdu gudro māju/telpu izstrādē un ieviešanā.
Otra vizīte notika CRAN laboratorijā, kur tika apspriesta sadarbība starp universitātēm un
projektu finansējumu piesaiste attālinātās aprūpes pētījumos. Tika apspriesta un demonstrēta
mācību laboratorija, sensoru tehnoloģiju izveidošanā un signālapstrādē. Tika apspriestas
sensoru tīkla sistēmas un nodemonstrēta attālināta ūdens spiediena un kvalitātes mērījumu
sistēma.
Trešā vizīte notika ar PResTeS (prestes.fr) asociācijas pārstāvi, kas nodarbojas ar asociācijas
partneru koordinēšanu un finanšu resursu meklēšanas veco ļaužu un invalīdu tālaprūpes
tehnoloģijās visā Eiropā. Tika apzināti iespējamie sadarbības partneri un PResTeS pārstāvis
izteica uzaicinājumu iestāties asociācijā.

Pētījumu vadītājs Prof. François Charpillet stāsta par LORIA laboratoriju

2. Jānis Hofmanis, Gundars Korāts un Vairis Caune no 2017. gada 24. oktobrim līdz 2017.
gada 28. oktobrim atradās komandējumā starptautiskajā zinātniskā konferencē “ ICCV 2017 –
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International Conference on Computer Vision, 24. – 29. oktobris, 2017, Venice, Italy” ar
mērķi:
Iegūt jaunus kontaktus un potenciālos partnerus nākotnes pētniecības projektu izstrādē, kas
saistīti ar Ventspils Augstskolas VTPC esošo un potenciālo projektu turpinājumu datorredzes
virzienā.
Ārzemju partneru pieaicināšana pieredzes apmaiņai un koordinācijai
Pieredzes apmaiņā uz Ventspils Augstskolu tika uzzaicināts Prof. Oliver Caspary no Lorēnas
Universitātes un apmeklēja Ventspils Augstskolu no 8.05.2015 līdz 17.05.2015 (skat
pielikumu ProjNr2_1pielikums.pdf), kura laikā tika pārrunāta sadarbība starp divām
augstskolām mācību un pētniecību jomās. Tika sagatavots Francijas-Latvijas partnerības
(Partenariats Hubert Curien - Osmoze) projekta pieteikums pētnieku pieredzes apmaiņai (skat
pielikumu ProjNr2_2pielikums.pdf).
Darba plānošanas un rezultātu apspriedes semināri (6 / semināri)
Projekta gaitā tika sagatavotas vairāki ziņojumi un apspriesti 6 semināros:
1. VPP NexIT 2. Projekta seminārs 1. aprīlī , LUMII (protokols pievienots pielikumā)
2. Pirmā posma atskaite, ziņots 24.novembrī, 2015.gadā.
3. Otrā posma atskaite, ziņots 30.martā, 2016. gadā.
4. Trešā posma atskaite, ziņots 6.decembrī, 2016.gadā.
5. Visu VPP projektu Ventspils Augstskolas iekšējais seminārs, 2018. gada 6. martā.
6. Gala atskaite, ziņots 2018.gada 27.martā.
Projekta vadība un uzraudzība (1 / Projekts 4 / Progresa ziņojumi)
1. Pirmā posma atskaite, ziņots 24.novembrī, 2015.gadā.
2. Otrā posma atskaite, ziņots 30.martā, 2016. gadā.
3. Trešā posma atskaite, ziņots 6.decembrī, 2016.gadā.
4. Gala atskaite, ziņots 2018.gada 27.martā.
Projekta Nr. 2 apgūtais finansējums (euro)
KOPĀ
2014.–
2018.
1000–
9000*
1000
2000

IZDEVUMI – KOPĀ

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
(2100+2200)
2100 Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta,
darba braucieni
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli,

energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
5000

Pamatkapitāla veidošana

1. posms

2. posms

3. posms

4. posms

191 667
171 192

25 219
20 156

42 249
40 246

43 125
40 207

81 074
70 583

20 475

5 063

2 003

2 918

10 491

9 010
11 465

0
5 063

385
1 618

1 200
1 718

7 425
3 066

0
0

* Minētie skaitļi ir budžeta finansēšanas klasifikācijas kodi.
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Projekta Nr. 2 rezultatīvie rādītāji
(Norāda pārskata periodā plānotos un sasniegtos rezultatīvos rādītājus. Informāciju atspoguļo tabulā un
pielikumā)

Rezultatīvais rādītājs

Rezultāti
sasniegts

plānots
2014.–
2018.
kopā

1. Zinātnisko publikāciju skaits:
oriģinālo zinātnisko rakstu
(SCOPUS) (SNIP > 1) skaits

Citi Web of Science vai SCOPUS
datubāzēs iekļautajos izdevumos
publicēti oriģināli recenzēti
konferenču raksti un raksti
oriģinālo zinātnisko rakstu skaits
ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos
žurnālos vai konferenču rakstu
krājumos
recenzētu zinātnisku monogrāfiju
skaits
2. Programmas ietvaros aizstāvēto
darbu skaits:
promocijas darbu skaits
maģistra darbu skaits

1. Programmas gaitas un rezultātu
popularizēšanas interaktīvie
pasākumi, kuru mērķu grupās
iekļauti arī izglītojamie, skaits:
konferences
semināri
rīkotie semināri
populārzinātniskas publikācijas
izstādes
1. Zinātniskajai institūcijai
programmas ietvaros piesaistītā
privātā finansējuma apjoms, t. sk.:
1.1. privātā sektora līdzfinansējums
programmā iekļauto projektu
īstenošanai
1.2. ieņēmumi no programmas
ietvaros radītā intelektuālā
īpašuma komercializēšanas
(rūpnieciskā īpašuma tiesību
atsavināšana, licencēšana,
izņēmuma tiesību vai lietošanas
tiesību piešķiršana par atlīdzību)
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas
balstās uz programmas ietvaros
radītajiem rezultātiem un

2

3

6

15

9

5

4

5

7

5

7
4
2
0
0

9
1
1
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2014.

2015.

2016.

1

3

2

4

2

4

1

1
1
1

2
9

3
5

2

4

2017.

1
2

1
1
1
0
0

zinātības
2. Programmas ietvaros pieteikto,
reģistrēto un spēkā uzturēto
patentu vai augu šķirņu skaits:
Latvijas teritorijā
ārpus Latvijas
3. Programmas ietvaros izstrādāto
jauno tehnoloģiju, metožu,
prototipu vai pakalpojumu skaits,
kas aprobēti uzņēmumos
4. Ieviešanai nodoto jauno
tehnoloģiju, metožu, prototipu,
produktu vai pakalpojumu skaits
(noslēgtie līgumi par intelektuālā
īpašuma nodošanu)

1

0
1

2

2

1
1

1

1

* Norāda pēc programmas īstenošanas.

Projekta Nr. 2 vadītājs
(paraksts1)

(vārds, uzvārds)

(datums1)

(paraksts1)

(vārds, uzvārds)

(datums1)

Zinātniskās institūcijas vadītājs

2.3. Projekts Nr. 3
nosaukums
projekta vadītājs:
vārds, uzvārds,
zinātniskais grāds
zinātniskā institūcija
amats
kontakti

Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi
tautsaimniecībā
Nadežda Kuņicina
Dr.inž.
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesore
Tālrunis
+37126162662
E-pasts
Nadezda.Kunicina@rtu.lv

Projekta Nr. 3 mērķi
(Norāda projekta mērķi (saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un līgumu) un informāciju par mērķa
sasniegšanu/izpildi)

Projekta mērķis ir izstrādāt un praktiski realizēt jaunas metodes integrētu liela apjoma sensoru
datu apstrādei, kas ļautu iegūt, uzkrāt un interpretēt datus par pilsētvidi, kā arī modelēt tajā
notiekošos procesus, lai nodrošinātu augsta līmeņa automātisku vai pārraudzītu lēmumu
pieņemšanu potenciālo draudu novēršanai pilsētvidē, izmantojot augstas veiktspējas
skaitļošanu un nākamās paaudzes viedo sensoru infrastruktūru. Datu pārraides modelis tiek
testēts laboratorijas apstākļos.
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Projekta Nr. 3 uzdevumi
(Norāda projekta pārskata periodā plānotās darbības un galvenos rezultātus. Kopējais saturiskais izklāsts
nepārsniedz divas A4 lapas)

Nr.
p.k.

Projekta
aktivitāte

Rezultāts

Apraksts

Plānotais
skaits/
mērvienība

Sasniegtais

Vizuālo datu
apstrādes
algoritmu
paralelizēšana

Aktivitātes ietvaros plānots
veikt esošo un attēlu apstrāde
pazīstamo algoritmu
paralelizācijas iespēju
analīze, kā arī jaunu
algoritmu izstrāde, kas
piemērota izpildei datora
grafisko aprēķinu
paātrinātājos. Aktivitātes
mērķis ir aprobēt VNPC
ietvaros pieejamos tehniskos
līdzekļus liela apjoma datu
apstrādei, kā arī izstrādāt
algoritmus, kas to ļauj veikt.
No skaitļošanas metodikas
viedokļa vizuāli dati ir labi
atbilstoši liela apjoma datu
apstrādes problēmai un ļaus
ekstrapolēt metodes uz
konkrētu ne-vizuālu sensoru
datiem.

Vismaz 2
jauni
algoritmi
liela
apjoma
datu
apstrādei.

2.

Sensoru datu
sapludināšanas
un
interpretēšanas
metožu izstrāde

Izveidot vienotu standartu,
visu tipu pilsētvides
mērījumu attēlošanai un
pārraidei.

Noteikum
1 noteikumu
u
kopa
kopums.

3.

Aktivitātes ietvaros tiks
izstrādāta prototipa
Metožu
programmatūra, kas realizēs
kopumu
liela apjoma sensoru datu
realizējošās
centralizētu ievākšanu,
programmatūras apstrādi, interpretēšanu un
prototipa
lēmumu pieņemšanu,
izstrāde un
izmantojot augstas
aprobācija
veiktspējas skaitļošanas
paņēmienus.

Izstrādāta
integrēta
1 prototipa
prototipa
programmatū
program
ras sistēma
matūras
sistēma

1

4.

Apzināta
piesārņojuma
kontroles un
noplūžu
noteikšanas
metodes
izstrāde

Izpētes
rezultāti
tiks
publicēti
divos
zinātnisk
os

2

1.

Drošu apzināta piesārņojuma
kontroles metodi, kuru
ikdienas vajadzībām varēs
izmantot pārsūknēšanas
optimizēšanai, noplūžu
monitoringam un hidraulisko
modeļu validācijai.
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2

2 jauni
algoritmi.

2 raksti

1

žurnālos,
kas tiek
citēts
datubāzē,
kā arī tiks
prezentēti
starptauti
skajās
konferenc
ēs.

5.

Paraugprototipa
izstrāde
konkrētam
risinājuma
piemēram

Kiberfizikālās sistēmas
paraugprototipa izstrāde
konkrētam risinājuma
piemēram.

3
publikācij
as
SCOPUS
datubāzē,
kā arī tiks
prezentēti
starptauti
skajās
konferenc
ēs.

3 raksti

6

Projekta Nr. 3 izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti
(Novērtē, kādā mērā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturo rezultātu zinātnisko un praktisko
nozīmību, kā arī rezultātu praktisko lietojumu (lietišķiem pētījumiem). Raksturo problēmas, to iespējamos
risinājumus, turpmākā darba virzienus. Kopējais saturiskais izklāsts nepārsniedz četras A4 lapas)

Valsts Pētījuma programmas NexIT 3. projekta uzdevums ir izstrādāt matemātiskās
modelēšanas metodes, augstas veiktspējas aprēķinu tehnoloģijas un kiberfizikālās sistēmas un
tās aprobēt viedā pilsētsaimniecībā, veselības aprūpē un transportā.
Pētījumu rezultātā tika izstrādāti perspektīvie sensoru tīklu un signālu apstrādes lietojumi.
Tika piedāvātas sensoru tīklu tehnoloģijas specifisku IT lietojumu ieviešanai pilsētu drošības
monitoringam un modelēšanai, gudru pilsētu tehnoloģisko risinājumu ieviešana
pilsētsaimniecības jomā un medicīnā. Tika izstrādātas rekomendācijas un tehniskais
priekšlikums pilsētsaimniecības attīstību Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas
2050 (OMA2050) mērķu sasniegšanai Latvijā. Pētījumā tika izstrādāti moderno informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju lietojumi un apkopota aktuāla attīstības tendence mūsdienu
sabiedrībā.
Viedās sistēmas aprobācijas eksperimenti pilsētsaimniecībā tiek veikti, pirmkārt,
ūdensapgādes jomā. Tiek plānots izpētīt un pārbaudīt infrastruktūras pakalpojumu kvalitatīvu
un savlaicīgu piegādi, avārijas situāciju modelēšanu, piesārņojumu izplatīšanās noteikšanu un
noplūžu identificēšanu.
Projekta ietvaros tika pētīta lietošanas joma – transporta plūsmu vadība. Šis lietošanas
piemērs tiek bāzēts uz sensoru tehnoloģijām, ar kuru palīdzību ir iespējams savākt datus par
transporta plūsmu (vidējais ātrums, struktūra utt.). Savāktie dati var tikt izmantoti satiksmes
vadības centrā, kā arī tos var izmantot transporta plūsmu modelēšanā. Šajā gadījumā modelis
var tikt izmantots kā īstermiņa prognozēšanas rīks. Šeit nepieciešams kombinēt četrus
elementus: sensoru tehnoloģijas, datu pārraides tehnoloģijas, transporta plūsmu modelēšanu
un lēmumu pieņemšanu. Jāatzīmē, ka šajā gadījumā var arī tikt izmantoti papildservisi,
piemēram, kravas automašīnu svara kontroles sistēma (WIM problēma) utt. Īpaša uzmanība
tika veltīta datu drošības jautājumiem.
Projekta laikā tika veikti divi pamata uzdevumi: „Izstrādāt matemātiskās modelēšanas
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metodes, augstas veiktspējas aprēķinu tehnoloģijas un kiberfizikālās sistēmas, tās aprobēt
viedā pilsētsaimniecībā”; un „Veikt pētījumus un izstrādāt inovatīvus risinājumus viedo
transporta sistēmu tematikā” un tika sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
1.
Oriģinālo
zinātnisko
rakstu
(SCOPUS
(SNIP>1)
skaits:
2
1.1 Gaidash V., and Grakovski A. "Mass centre" vectorization algorithm for vehicle’s
counting portable video system // Transport and Telecommunications. - Riga: TTI, 2016, vol.
17, No 4, pp. 289–297. (ISSN 1407-6179 (on-line), DOI 10.1515/ttj-2016-0025) (SNIP 1.129)
1.2 Zeņina, N., Merkurjevs, J., Romānovs, A. (2017) TRIP-based transport travel demand
model for intelligent transport system measure evaluation based on micro simulation.
International Journal of Simulation and Process Modelling, 2017, Volume 12, Issue 3-4,
pp.207-220. ISSN 1740-2123. Indexed: SCOPUS, (SNIP 1.080)
2.oriģinālie zinātniskie SCOPUS raksti (2017):
1. Zabašta, A., Kuņicina, N., Kondratjevs, K. Transition from Legacy to Connectivity
Solution for Infrastructure Control of Smart Municipal Systems. Latvian Journal of Physics
and Technical Sciences, 2017, Vol.54, No.3, pp.13-22. ISSN 0868-8257. Available from:
doi:10.1515/lpts-2017-0016 Indexed: SCOPUS.
2. Igor Kabashkin, Jörg Kundler. Reliability of Sensor Nodes in Wireless Sensor Networks of
Cyber Physical Systems. Procedia Computer Science (ISSN: 1877-0509), Volume 104, 2017,
pp. 380–384. doi: 10.1016/j.procs.2017.01.149. (Scopus)
3.Igor Kabashkin. Design of Embedded Architecture for Integrated Diagnostics in Avionics
Domain. Procedia Engineering, Volume 178, 2017, pp. 419–426. ISSN 1877-7058. doi:
10.1016/j.proeng.2017.01.081. (Scopus)
4. Aleksey Mironov, Pavel Doronkin, Aleksander Priklonsky, Igor Kabashkin. The Role of
Advanced Technologies of Vibration Diagnostics to Provide Efficiency of Helicopter Life
Cycle. Procedia Engineering, Volume 178, 2017, pp. 96–106. ISSN 1877-7058. doi:
10.1016/j.proeng.2017.01.070. (Scopus)
5.Igor Kabashkin. Dynamic Reconfiguration of Architecture in the Communication Network
of Air Traffic Management System. Proceedings of the 17th IEEE International Conference
on Computer and Information Technology (IEEE CIT-2017). Helsinki, Finland, 21-23
August, 2017. CPS, IEEE Computer Society, pp. 345-350. DOI 10.1109/CIT.2017.13. ISBN
978-1-5386-0958-3, 2017. (Scopus, WoS).
6. Igor Kabashkin. Channel Dependability of the ATM Communication Network Based on
the Multilevel Distributed Cloud Technology. In: Information and Software Technologies.
ICIST 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 756. Springer,
Cham, 2017, pp 589-600. DOI 10.1007/978-3-319-67642-5_49. Print ISBN 978-3-31967641-8, Online ISBN 978-3-319-67642-5. (Scopus, WoS)
7. Igor Kabashkin. Reliable V2X Communications for Safety-critical Intelligent Transport
Systems. Proceedings of the IEEE International Conference “Advances in Wireless and
Optical Communications (RTUWO)”, 2-3 November 2017, Riga, Latvia. 2017. (Scopus,
WoS), http://rtuwo.org/
8. A. Grakovski and A. Pilipovecs. "Dynamics of Interaction between the Road Surface and
Vehicle's Wheel in Fibre-optic System for Automatic Weighing in Motion of
Transport". Procedia Engineering. Kabashkin, I. Yatskiv (Jackiva) and O. Prentkovskis eds.
2017. pp. 5-12. (ISSN 1877-7058) (Scopus)
9.Grakovski, A., Pilipovecs, A. Multi-Purpose Fibre Optic System for Automated Vehicle’s
Weighting-in-Motion and Classification in Applications of Intelligent Transport Systems. In:
5th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation
Systems (MT-ITS), pp. 611-616. IEEE Press, Naples, Italy (2017) (DOI:
10.1109/MTITS.2017.8005586) (Scopus)
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10. M. Savrasov. "Traffic flow short-term forecasting system design and prototyping: Case
study of Riga city". 5th IEEE International Conference on Models and Technologies for
Intelligent Transportation Systems (MT-ITS). 2017. pp. 622 - 626. (SCOPUS)
11.M. Savrasov and I. Pticina. "Methodology of OD Matrix Estimation Based on Video
Recordings and Traffic Counts". Procedia Engineering. I. Kabashkin, I. Yatskiv (Jackiva) and
O. Prentkovskis eds. 2017. pp. 289–297. SCOPUS
(3) Oriģinālo zinātnisko rakstu konferenču rakstu krājumos skaits
Zeņina, N., Romānovs, A., Merkurjevs, J. (2015) Incoming generated traffic flow estimation
based on transport access design and level of service. In: Advances in Environmental Science
and Energy Planning: proceedings of the WSEAS 8th International Conference on Urban
Planning and Transportation, Spain, Tenerife, Canary Island, 10-12 January, 2015. WSEAS
Press: 2015, pp.195-201.
(4) recenzētu zinātnisku monogrāfiju skaits: 1
1. Ribickis, L., Kuņicina, N., Zabašta, A., Galkina, A., Čaiko, J., Kondratjevs, K., Patļins, A.,
Nazarovs, S., Merkurjevs, J., Pečerska, J., Romānovs, A., Zeņina, N., Ņikitenko, A.,
Andersone, I., Dejus, S., Skorobogatjko, A., Grakovskis, A., Kabaškins, I., Savrasovs, M.,
Piļipovecs, A. (2017) Sensoru tīklu tehnoloģiju lietojums ūdensapgādes un transporta
sistēmās. Rīga: RTU, 2017. 194 p.
(5) promocijas darbu skaits: 2
1. Genadijs Zaļeskis, Vēja ģeneratoru automatizācijas uzdevumu izpēte mazās jaudas
mikrotīklos, darbs aizstāvēts 2017
2. Nadežda Zeņina, Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas
modelēšanas metodēm, darbs aizstāvēts 2017
(6) maģistra darbu skaits: 7
1. A.Skorobogatjko. Kiberfizikālu sistēmu lietošanas stratēģijas izstrāde medicīnas iestādēm.
RTU ITI prof.maģistrantūra, darbs aizstāvēts 2015.g.,
2. J.Piskunova. Transporta informācijas sistēmas izstrāde, balstoties uz transporta modeļu
analīzi. RTU ITI akad.maģistrantūra, darbs aizstāvēts 2015.g.,
3. J.Sergejenko. Transporta mezgla imitācijas modeļa verifikācija un validācija. RTU ITI
akad.maģistrantūra, darbs aizstāvēts 2015.g.,
4. N.Ozernova. Simulācijā bāzēta pieeja autotransporta kravu pārvadājumu operāciju izmaksu
analīzei (Simulation Based Approach for Operating Costs Analysis of Freight Trucking).
RTU Baltech studiju centra maģistra studiju programma «Ražošanas inženierzinības un
vadība», darbs aizstāvēts 2015.g.,
5. V. Butāns. Elektroapgādes kvalitātes ietekmes analīze uz pilsētas infrastruktūras drošību un
uzticamību RTU IEEI prof.maģistrantūra, darbs aizstāvēts 2017.g.,
6. K. Jelinskis. "Enerģijas efektivitāte lidaparātu kontroles sistēmās un iekārtās RTU IEEI
prof.maģistrantūra, darbs aizstāvēts 2017.g.,
7. K. Koldiševs "EN15232 standarta iespēju izpēte energoefektīvu ēku inženiersistēmu
vadības risinājumu izveidei, darbs aizstāvēts 2017.g.,
(7) konferences (2017):
1. Anatolijs Zabasta, Kaspars Kondratjevs, Nadezda Kunicina, Janis Peksa. MQTT enabled
service broker for implementation Arrowhead core systems for automation of control of
utility systems (2017) IEEE 5th Workshop on Advances in Information, Electronic and
Electrical Engineering, Riga, Latvia, 24-25 November, 2017
2. 2017 IEEE 5th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical
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Engineering, AIEEE'2017. Riga, Latvia, 24-25 November, 2017. Referāts: „Transport travel
demand simulation model development for mixed-use building", Zeņina, N., Merkurjevs, J.,
Romānovs, A.
3.Grakovski, A., Pilipovecs, A. Multi-Purpose Fibre Optic System for Automated Vehicle’s
Weighting-in-Motion and Classification in Applications of Intelligent Transport Systems. In:
5th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation
Systems (MT-ITS), pp. 611-616. IEEE Press, Naples, Italy (2017) (DOI:
10.1109/MTITS.2017.8005586) (Scopus)
4.M. Savrasov. "Traffic flow short-term forecasting system design and prototyping: Case
study of Riga city". 5th IEEE International Conference on Models and Technologies for
Intelligent Transportation Systems (MT-ITS). 2017. pp. 622 - 626. (SCOPUS)
(8) semināri: 2
1. EFECS European Forum for Electronics Components and Systems "Our digital future",
ARTEMIS Industry Association, Brussels, Belgium, 5-7.12.2017. Piedālījās A.Romānovs un
A.Zabašta
2. "Embedded & CyberPhysical Systems", by ARTEMIS Industry Association, Amsterdam, Netherlands, 2021.01.2015. Piedālījās A.Romānovs.
(9) rīkotie semināri: 3
1.2017. g. 29. septembrī Zinātnieku nakts (RTU IEEI Latvenergo laboratorija)
2.20 Oktobris 2017, “Intelligent transport Systems and Telematics (NextIT project)”,
Transporta un sakaru instituts, Lomonosova iels 1. http://relstat2017.tsi.lv/wpcontent/uploads/2016/12/RelStat_programme_2017.pdf
3.15th International Conference „Reliability and Statistics in Transportation and
Communication” (RelStat’16) 2016
(10) Citas publikācijas: 6
1. Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā" producente Paula Gulbinska.Raidījuma
tiešraide — plkst. 10.30-11.00.
2. Skorobogatjko, A., Romānovs, A., Kuņicina, N. (2014) State of the Art in the Healthcare
Cyber-physical Systems. Information Technology and Management Science. Vol.17, 2014,
pp.126-131. Indexed: EBSCO, ProQuest
3-4. Informācija par dalību Minox 2016 un izstādes rezultāti tiek izplatīti
http://www.connectlatvia.lv/izstade-minox-2016/
http://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20161009/2936685/vystavka-innovacij-riga.html
5. Informācija RTU mājas lapā:https://www.rtu.lv/lv/universitate/masumedijiem/zinas/atvert/ipasa-sistema-palidzes-atri-noteikt-un-noverst-zudumus-udens-unsiltuma-apgades-tiklos-12959
6. Zinātnes Vēstnesis - 2018.g. 26.februāris 24-02-2018,nobeigums. Sākums "ZV" Nr. 3,
12.02.2018.Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā Nadežda
Kuņicina, Agris Ņikitenko, Andrejs Romanovs, Anatolijs Zabasta, Sergejs Nazarovs, Kaspars
Kondratjevs, Alīna Galkina, Ainārs Noviks, Viesturs Šeļmanovs-Plešs,
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4258&Itemid=47
(11) Dalība industriālās izstādēs: 3
1. Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2016 http://www.connectlatvia.lv/izstademinox-2016/
2. Starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas,
ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde “Tech Industry 2016”
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http://www.techindustry.lv/index.php/lv/pasakumi/11-lapu-sadalas?start=8
3. Biznesa tehnoloģiju izstāde un konference RIGA COMM 2017
(12) Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu
Latvijas teritorijā skaits: 2
DZIĻĀS APMĀCĪBAS NEIRONU TĪKLA APARATŪRA UN ATTĒLU APSTRĀDES
PAŅĒMIENS P-17-87
MOBILU IEKĀRTU AKUMULATORU UZLĀDES IERĪCES KONTAKTS P-15-113
(13) Programmas ietvaros izstrādāto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu vai
pakalpojumu skaits, kas aprobētas uzņēmumos:
SIA “Ādažu ūdens”; SIA „Mazzy”; Kemek Engineering

Projekta Nr. 3 apgūtais finansējums (euro)
Kopā
2014.–
2018. g.
1000–
9000*
1000
2000

IZDEVUMI – KOPĀ

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
(2100+2200)
2100 Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta,
darba braucieni
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli,

2. posms

3. posms

4. posms

263 889
195 951

34 721
23 474

58 169

59 375

111 624

46 032

48 479

77 966

63 109

9 158

11 367

8 926

33 658

3 206

1 621

14 902

23 559
26 409

3 830
3 238

5 389

5 564

12 218

1 844

1 741

3 711

energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2400 Izdevumi periodikas
iegādei
5000

1. posms

Pamatkapitāla veidošana

8 475

1 179

4 666
4 829

911
2 089

928
770

2 827
1 970

0

Projekta Nr.3 rezultatīvie rādītāji
(Norāda pārskata periodā plānotos un sasniegtos rezultatīvos rādītājus. Informāciju atspoguļo tabulā un
pielikumā)

Rezultatīvais rādītājs
1. Zinātnisko publikāciju skaits:
oriģinālo zinātnisko rakstu
(SCOPUS)(SNIP>1) skaits

Citi Web of Science vai SCOPUS
datubāzēs iekļautajos izdevumos
publicēti oriģināli recenzēti
konferenču raksti un raksti
oriģinālo zinātnisko rakstu skaits
ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos

Rezultāti
sasniegts

plānots
2014.–
2018.

kopā

2

2

8

23

1
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2014.

1

2015.

4

1

2016.

2017.

1

1

5

13

žurnālos vai konferenču rakstu
krājumos
recenzētu zinātnisku monogrāfiju
skaits
2. Programmas ietvaros aizstāvēto
darbu skaits:
promocijas darbu skaits
maģistra darbu skaits
1. Programmas gaitas un rezultātu
popularizēšanas interaktīvie
pasākumi, kuru mērķu grupās
iekļauti arī izglītojamie, skaits:
konferences
semināri
rīkotie semināri
populārzinātniskas publikācijas
izstādes
1. Zinātniskajai institūcijai
programmas ietvaros piesaistītā
privātā finansējuma apjoms, t. sk.:
1.1. privātā sektora līdzfinansējums
programmā iekļauto projektu
īstenošanai
1.2. ieņēmumi no programmas
ietvaros radītā intelektuālā
īpašuma komercializēšanas
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas
balstās uz programmas ietvaros
radītajiem rezultātiem un
zinātības
2. Programmas ietvaros pieteikto,
reģistrēto un spēkā uzturēto
patentu vai augu šķirņu skaits:
Latvijas teritorijā
ārpus Latvijas
3. Programmas ietvaros izstrādāto
jauno tehnoloģiju, metožu,
prototipu vai pakalpojumu skaits,
kas aprobēti uzņēmumos
4. Ieviešanai nodoto jauno
tehnoloģiju, metožu, prototipu,
produktu vai pakalpojumu skaits
(noslēgtie līgumi par intelektuālā
īpašuma nodošanu)

1

1

1

2
7

2
7

2
3

6
2
3
4
3

16
2
3
6
3

2

2

1

2

2

1

3

3

4

3

1

4
1
1

5
1
3
2

4
1
2
1
1

1
1

2

1

* Norāda pēc programmas īstenošanas.

Projekta Nr. 3 vadītājs
(paraksts1)

(vārds, uzvārds)

(datums1)

(paraksts1)

(vārds, uzvārds)

(datums1)

Zinātniskās institūcijas vadītājs
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2.4. Projekts Nr. 4
nosaukums
projekta vadītājs:
vārds, uzvārds,
zinātniskais grāds
zinātniskā institūcija
amats
kontakti

Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas
Juris Vīksna
Dr.Dat.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts
Vadošais pētnieks
Tālrunis
67224730
E-pasts
juris.viksna@lumii.lv

Projekta Nr. 4 mērķi
(Norāda projekta mērķi (saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un līgumu) un informāciju par mērķa
sasniegšanu/izpildi)

Attīstīt zinātnisko kompetenci nākamās paaudzes IT sistēmu jomā, veidojot jaunas
konkurētspējīgas tehnoloģijas un lietojumus virtuālājā mūsdienu tīmekļa vidē. Projekta
virzības stratēģija ir ilgtermiņā nostiprināt pētniecības grupas starptautisko autoritāti, izveidot
doktorantūras skolas un pētniecības bāzi augstākajai izglītībai, tai skaitā ieviest praksē
reģionālām augstskolām virtuālu pieeju pētniecības bāzei. Projekta izpildes rezultātā
paredzēts sagatavots lekciju kursus IT mācību programmās, bet nākotnē pretendēt uz jaunu
mācību programmu bioinformātikā.
Projektam ir izteikti starpdisciplināra rezultātu izmantojamība. Projekta īstenošanas laikā tiek
attīstīta moderna tehnoloģiskā bāze un tehnoloģijas (metodes) ļoti daudzveidīgu uzdevumu
risināšanai.
Matemātiskā modelēšana, inverso problēmu analītiskās risināšanas metodes un
algoritmi, kas orientēti uz datu paralēlās apstrādes tehnoloģijām
1. Matemātisko modeļu un efektīvu analītisko un skaitlisko metožu izstrādāšana
daudzkritēriju tiešo un inverso identifikācijas, diagnostikas un prognozēšanas problēmu, kas
rodas tehniski tehnoloģiskajos procesos, ekonomiskajā plānošanā, optimālajā ekosistēmu
pārvaldīšanā, stabilai atrisināšanai.
2. Kompleksa programmatūras izstrādāšana korektajai izstrādāto modeļu, analītisko un
skaitlisko metožu realizēšanai mūsdienu augstas jaudas skaitīšanas sistēmās (HPC).
Projekta Nr.4 uzdevumi
(Norāda projekta pārskata periodā plānotās darbības un galvenos rezultātus. Kopējais saturiskais izklāsts
nepārsniedz divas A4 lapas)

Nr.
p.k.

Projekta
aktivitāte

Rezultāts

Apraksts

Plānotais
skaits/
Sasniegtais
mērvienī
ba

1. Biomedicīna un bioinformātika

1.1

LIMS jaunas
paaudzes
datu kopu
apstrādei

Izstrādāt metodoloģiju un
programmatūras prototipus
laboratorijas informācijas
sistēmu (LIMS) izstrādei
fenotipu un jaunākās paaudzes
eksperimentālo biomedicīnas
datu uzkrāšanai, kas piemērotas
distributētu datu avotu
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Metodoloģija un
programmatūra

1

1

Zinātniskie raksti

1

1

Dalība praktiskos
sadarbības

1

1

integrācijai un attālinātai datu
apstrādei.
Aprobēt izstrādātās metodes un
programmatūru praktiskos
sadarbības projektos (atsevišķu
šo projektu finansējumu
ietvaros).

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

projektos

Metodes liela
Zinātniskie raksti
apjoma datu Izstrādāt metodes liela apjoma
kopu analīzei bioinformātikas datu kopu
Promocijas darbi
un
analīzei un vizualizācijai.
vizualizācijai
Izstrādāt metodes un atbilstošu
Metodoloģija un
programmatūras nodrošinājumu
programmatūra
lokālo biomedicīnas datu resursu
Biomedicīnas un datubāzu sasaistei ar
Zinātniskie raksti
resusrsu
centralizētiem Eiropas
integrācija ar Savienības un citiem
starptautiskaj starptautiskajiem datu
iem
repozitorijiem (EGA, ICGC u.c.)
repozitorijie atbilstoši nepieciešamajiem
m
standartiem attiecībā uz datu
formātiem un datu drošības
prasībam datu glabāšanai un
pārsūtīšanai.
Turpināt starptautisko sadarbību
Starptautiskie
esošo (bez finansējuma) projektu
sadarbības
ietvaros (piemēram ICGC
projekti
Dalība
konsorcija ietvaros).
starptautiskos
Iesaistīties jaunos
pētniecības
starptautiskiskajos zinātnisko
tīklos un
institūciju sadarbības tīklos un
projektos
projektos ( jo īpaši veicināt
Latvijas pievienošanos ELIXIR
konsorcijam).
Jaunu
Maģistratūras
bioinformātik
studiju
Izstrādāt jaunu bioinformātikas
as studiju
programma
studiju programmu
programmu
izstrāde
2.Lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra
SCOPUS vai
-Izstrādāt un eksperimentāli
IEEExplore
aprobēt liela datu apjoma jaunas
raksts
attēlošanas un attēlu apstrādes
Lielapjoma
konferenču rakstu
tehnoloģijas saistībā ar zemes
datu un
krājumos skaits
virsmas novērojumiem un
zināšanu
pielietojumiem;
infrastruktūra
- Attīstīt mākoņdatošanas
tehnoloģijas programmā
promocijas darbu
risināmiem uzdevumiem;
skaits
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2

2

1

-

1

1

1

1

1

2

1

1

3/gab

4

1/gab

1

3.1.

3.2.

Attīstīt liela apjoma datu
maģistra darbu
analīzes sistēmas, datu struktūras
skaits
vizualizāciju, tai skaitā, sensoru
tīkliem, semantiskā tīmakļa
datiem un biometrijas datu
apstrādei;
- Izstrādāt starpnozaru
mākoņdatošanas pielietojumus,
tai skaitā balstītus uz
ontoloģijām
3.Kiberfizikālo sistēmu platforma
Izstrādāt algoritmus specifisku Izstrādātas kartes
pilsētvides objektu un teritoriju izmantojot
(piemēram, zaļo zonu,
izveidotos
rūpniecisko reģionu utml.)
algoritmus testa
atpazīšanai augstas izšķirtspējas teritorijai.
satelītattēlos. Papildus uzlabot
Metodoloģiju rezultātus izmantojot vairāku
un algoritmu datu avotu informāciju.
izstrāde
lielapjoma
datu apstrādei Projekta uzdevumos norādīto
Algoritmu
un analīzei. algoritmu skaitļošanas
bibliotēka
sarežģītības novērtējumi un
algoritmu pielāgošana, lai
automatizētu datu apstrādi
informācijas sistēmās.(GMEM,
CLEAN u.c)
Izpētīt stara formēšanas
algoritma iespējamos
realizācijas variantus un to
Izveidot
realizācijai nepieciešamo
jaunās
skaitļošanas jaudu.
paaudzes
liela mēroga Izveidot programmējamas
programmēja virziendarbības antenu lauka
mo sensoru antenu signālu ģenerācijas
(radioantenu) modeli novērojamo
lauku
radioastronomisko signālu
prototipus un
avotu simulācija.
datu
uztveršanas, Realizēt antenu lauka
priekšapstrād virziendarbības kūļa
es un
formēšanas algoritmu,
straumēšanas izmantojot augstas veiktspējas
tehnoloģiskos klāsteri. Veikt antenu lauka
risinājumus.
virziendarbības kūļa
simulācijas.
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Izstrādāts virtuāls
(pie minimālā
finansējuma) vai
reāls sensoru
(antenu lauka)
modelis, veikta tā
testa novērojumu
sesijas izmantojot
sadarbības
partneru rīcībā
esošās radio
antenas

1/gab

2

2/
zinātnis
kie
raksti

1

2/
zinātnis
kie
raksti

1

3

2/
zinātnis
kie
raksti

1

Aktivitātes ietvaros paredzēts
izstrādāt risinājumus liela
mēroga sensoru lauku izveidei,
darbināšanai, datu izgūšanai un
apstrādei.
4. Matemātiskā modelēšana, inverso problēmu analītiskās risināšanas metodes
un algoritmi, kas orientēti uz datu paralēlās apstrādes tehnoloģijām
Tiks izstrādāti matemātiskie
modeļi ar inversu problēmu
teorijas
valodas
palīdzību.
Matemātisk Izstrādātie matemātiskie modeļi
Matemātiskie
4.1. o
modeļu adekvāti
aprakstīs
reālus
4 / gab.
modeļi
izstrādes
tehniski-tehnoloģiskus procesus
un
objektus,
veicot
to
identifikāciju, diagnostiku un
pārvaldi.
Tiks
izstrādātas
analītiskas
metodes, lai stabili atrisinātu
1D-3D lineāras un nelineāras
inversas problēmas, kuras rodas
veicot multi-strukturālu attēlu
apstrādi,
identifikāciju
un
Analītisko
atpazīšanu.
Turklāt,
tiks
Analītiskās
4.2. metožu
4 / gab.
izstrādātas
regularizācijas
metodes
izstrādes
metodes, kuras ļaus stabili atrast
diagnostikas
matricu
gazturbīnas dzinējiem, lai veiktu
tehniskā stāvokļa monitoring
gaz-turbīnas dzinēju detaļām ar
lielāko slodzi, ja tiem ir defekti.
Tiks
izstrādāti
analītiskiSkaitļošanas
skaitliskie algoritmi, lai stabili
Skaitliskās
4.3. algoritmu
3 / gab.
atrisinātu inversas dinamisku
metodes
izstrādes
sistēmu pārvaldes problēmas.
Izstrādātie stabili analītiskie un
analītiski-skaitliskie
algoritmi
tiks
realizēti,
izmantojot
vairākus
paralēlu
procesus
skaitļošanas sistēmā. Tā ka daži
Programmat
izstrādāti inversie modeļi tiks
ūras kodu
novesti pie vairāku dimensiju
izstrādes
lineāriem un nelineāriem pirmā Programmatūras
4.4. datu
2 / gab.
veida
integrālvienādojumiem
kodi
paralēlās
(gan Fredholma, gan Volterra
apstrādes
tipa), tad izmantojot vairāku
tehnoloģijās
paralēlu procesu skaitļošanas
sistēmas tiks realizēt arī
specializētie algoritmi attiecīgo
vairāku dimensiju pirmā veida
integrālvienādojumu
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22

11

8

2

atrisināšanai.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Starptautisk
i
recenējamās
un
starptautiski
atzītās
(SCOPUS
un
līdzvērtīgās)
datu bāzēs
iekļautās
publikācijas
Starptautisk
o
konferenču
organizēšan
a

Iegūtie
oriģinālie
rezultāti
(matemātiskie
modeļi;
analītiskās metodes; skaitliskās
metodes)
tiks
noformēti
zinātnisku rakstu veidā un
nopublicēti
starptautiski
recenzētos
zinātniskajos
žurnālos.

Iegūtie
oriģinālie
rezultāti
(matemātiskie
modeļi;
Dalība
analītiskās metodes; skaitliskās
starptautisk
metodes) tiks noformēti referātu
ās
veidā un prezentēti starptautiski
konferencēs
recenzētos
zinātniskajās
konferencēs.
Tiks izstrādāta intelektuālās
informācijas
sistēma
Intelektuāla "Intelektuāla
informācijas
s
sistēma
vislabāko
lēmumu
informācijas pieņemšanai dinamisku tehnisku
sistēmas
objektu jomā ekspluatācijas
izveide
režīmā", kura tiks patentēta
Eiropas Patentu Pārvaldē. (EPO:
European Patent Office).
Tiks nodrošināta ideju, metožu
un pieredzes apmaiņa, pētot
visas augšā minētās problēmas
Sadarbība
šīm tematiskam virzienam kopā
ar piedātā ar dažiem kolēģiem no šādām
tematikā
zinātniskām organizācijām:
ārzemju
- Skaitliskās matemātikas un
vadošām
kibernētikas fakultāte. Maskavas
organizācijā Valsts
Universitāte
M.V.
m Krievijā, Lomonosova vārdā, Maskava,
ASV,
Krievija (Akadēmiķis, Prof.
Vācijā,
Dr.Sc.Math.&Phys. Alexander
Azerbaidžā M.
Denisov;
Prof.
nā
Dr.Sc.Math.&Phys. Andrey S.
Krylov);
IQ
Technologies
Inc.
"Intelligent
Heat
Treating
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Zinātniskās
publikācijas

10 /
gab.

26

Zinātniskas
monogrāfijas

0

2

Pētnieka brošūra

0

1

Starptautiskā
konference

1 / gab.

1

Prezentācijas
starptautiskajās
konferencēs

2 / gab.

15

Patents

1 / gab.

1

Sadarbība un
kopējie raksti

2 / gab.

2

Solutions", Akron, Ohio, USA
(Dr.ing.
Mikola
Kobasko;
Dr.ing. Michael Aronov);
- Faculty of Mathematics and
Natural Sciences, HumboldtUniversity of Berlin, Berlin,
Germany (Dr.ing. Jekaterina
Zhuchkova);
- Institute of Cybernetics,
Azerbaijan National Academy of
Sciences, Baku, Azerbaijan
(Prof. Dr.Sc.Math.&Phys. Kamil
R. Aida-zade).
Projekta Nr.4 izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti
(Novērtē, kādā mērā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturo rezultātu zinātnisko un praktisko
nozīmību, kā arī rezultātu praktisko lietojumu (lietišķiem pētījumiem). Raksturo problēmas, to iespējamos
risinājumus, turpmākā darba virzienus. Kopējais saturiskais izklāsts nepārsniedz četras A4 lapas)

1. Biomedicīna un bioinformātika
Tika veikta KIDREP un AIMS datubāžu un programmatūras tālāka attīstība un uzturēšana, tajā
skaitā tika nodrošināta nepārtraukta repozitorija pieejamība citiem 7. ietvara programmas
konsorciju CAGEKID un ENGAGE partneriem. Projekta ietvaros izstrādāts šim nolūkam
nepieciešamo funkcionalitāti nodrošinošs programmatūras rīku komplekts. Kopā ar CAGEKID
projekta partneriem sagatavots un publicēts raksts (indeksēts SCOPUS un WS datubāzēs, SNIP
> 1): G.Scelo,..., E.Celms, J.Viksna et al. Variation in genomic landscape of clear cell renal
cell carcinoma across Europe, Nature Communications, vol. 5, doi:10.1038/ncomms6135,
2014. SNIP=2.995 (2016)
Balstoties uz uzkrāto pieredzi projektā iesaistītie LU MII pētnieki guva iespēju piedalīties
praktiskas ievirzes projektā (līgumdarbā), kurā tika izstrādāta personas datu šifrēšanas sistēmā
vairāku Latvijas biomedicīnas datu bāžu (Slimību Profilakses un Kontroles Centra slimību
reģistri un Nacionālā Veselības Dienesta datubāzes par sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem)
integrācijai, datu anonimitāti integrētajās datu kopās. Par šo pētījumu tiek gatavots raksts
prezentācijai konferencē “International Conference on Health and Social Care Information
Systems and Technologies” un publicēšanai izdevumā Procedia Computer Science (indeksēts
SCOPUS un WS datubāzē, plānots rakstu iesniegt līdz 30.04.2018.).
Veikts darbs pie grafveida datu kopu vizualizācijas un analīzes metožu aprobācijas
bioinformātikas datu kopām. Metodes tika pielietotas divu bioinformātikas problēmu
risināšanai: gēnu evolūcijas modeļu analīzei uz simulētu un eksperimentāli iegūtu datu kopām,
un gēnu regulācijas tīklu stāvokļu kopu analīzei. Veikto pētījumu ietvaros sagatavoti un
publicēti 2 zinātniskie raksti (indeksēti attiecīgi SCOPUS un WS datubāzēs):
A.Brazma, K.Cerans, D.Ruklisa, T.Schlitt, J.Viksna. Modeling and analysis of qualitative
behaviour of gene regulatory networks, Lecture Notes in Computer Science, vol.7699, 51-66,
2015.
J.Viksna, D.Gilbert. Gene duplication models and reconstruction of gene regulatory network
evolution from network structure. Baltic Journal of Modern Computing, vol. 4:5, 2016.
Praktiski pabeigts darbs pie lokālo biomedicīnas datu resursu un datubāzu sasaistes ar
centralizētiem Eiropas Savienības un citiem starptautiskajiem datu repozitorijiem, tajā skaitā
pabeigta KIDREP datu analīze un iesniegšana ICGC datu repozitorijā.
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Kopā ar ICGC partneriem sagatavots un iesniegts publicēšanai žurnālā Nature (indeksēts
SCOPUS un WS datubāzēs, SNIP > 1) raksts - IIC ICGC Consortium, …, E.Celms, J.Viksna et
al. International Cancer Genome Consortium (ICGC)/PanCancer Analysis of Whole Genomes
(PCAWG). Nature, 2018. (submitted) SNIP=8.039 (2016)
Balstoties uz projekta laikā iegūto pieredzi projekta dalībnieki (J.Vīksna) ir tikuši uzaicināti
piedalīties H2020 programmas COST akcijās CA15120 Open Multiscale Systems Medicine
(OpenMultiMed) un CA15205 Gene Regulation Ensemble Effort for the Knowledge Commons
(GREEKC) un darbojas šo akciju vadības komitejās.
Pabeigta maģistra studiju programmas bioinformātikā izveide un akreditācija. Studiju
programma tiks realizēta kā starpfakultāšu apakšprogramma, sadarbojoties LU Datorikas un LU
Bioloģijas fakultātēm, un tā būs pieejama studentiem sākot ar 2018./2019. akadēmisko mācību
gadu.
Sagatavots un aizstāvēts 1 maģistra darbs: I.Milta. Metodes un programmatūra genoma datu
analīzei, 2017, vadītājs – J.Vīksna.
2.Lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra
Pabeigta un ieviesta ekspluatācijā lielapjoma datu apstrādes platforma jaunajā mākonī. Tā ir
integrējama ar pārējiem mākoņu pakalpojumiem. Infrastruktūras pakalpojumā izvietotajām
virtuālajām mašīnām ir piekļuve lielu datu platformā izvietotajiem datiem un aprēķinu
rezultātiem.
Pabeigta un ieviesta ekspluatācijā augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) platforma kā daļa no
universāla mākoņa kompleksa. HPC platformas vajadzībām izdalīto serveru skaits var tikt
pielāgots, sekojot pieprasījumam pēc HPC aprēķiniem. Mākonī esošie pakalpojumi (tai skaitā,
lielu datu platforma, koplietošanas datu glabātuves) ir lietojami HPC aprēķinu programmām
gan ieejas datiem, gan rezultātiem. HPC aprēķinu programmām ir pieejams augstas veiktspējas,
zemu aizturu, redundants 20Gb/s Ethernet kodola tīkls un 1PB ietilpīga SAN sistēma.
Izveidota IT doktorantūras skolas pētniecības e-infrastruktūra, skat tehnisko specifikāciju
3X (IBM System x3650 M4 (Intel Xeon E5-2680, DDR3 256, SAS 900GB 6Gbps)
2X Supermicro SuperStorage Server 5018A-AR12L, 32GB, 12X5TB
3X iMAC 27” Retina 5K QC i5 3.5GHz/8GB/1TB
5X Mac Pro 2.7GHz 12-Core Intel Xeon/64GB/1TB Flash
6X iMAC 27” Retina 5K QC i7 4GHz/32GB/SSD1TB
Šī datortehnika ir saslēgta ar Spiets-2 (skat zemāk) ar 10/1 GE optisko tīklu. Tādejādi studentu
pētniecības darbu veikšanai var tikt izmantots visa LU MII mākoņdatošanas vide.
Rezultāts: IT doktorantūras skolas pētniecības bāzes izveide (1).
LU MII izveidots interneta vidē pieejams aprēķinu vides komplekss Spiets-2 (Zinātnes
mākoņdatošanai), kas papildina 2008.gadā izveidoto Spiets-1.
Rezultāts: Reģionālo augstskolu pētniecības un izglītības IT centra izveide ar attālināta darba
iespējām (Regional Partner Research Facility) (1).
Rezultāts: IT drošības pētniecības laboratorijas izveide cert.lv sastāvā saskaņā ar IT drošības
likumā noteikto (1). Kopā pa šiem gadiem pašvaldībās, izglītības iestādes, uzņēmumos novadīti
303 IT drošības semināri.
Pabeigta un ieviesta ekspluatācijā lielapjoma datu apstrādes platforma jaunajā mākonī Spiets-2.
Tā ir integrējama ar pārējiem mākoņu pakalpojumiem. Infrastruktūras pakalpojumā
57

izvietotajām virtuālajām mašīnām ir piekļuve lielu datu platformā izvietotajiem datiem un
aprēķinu rezultātiem.
Pabeigta un ieviesta ekspluatācijā augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) platforma kā daļa no
universāla mākoņa kompleksa. HPC platformas vajadzībām izdalīto serveru skaits var tikt
pielāgots, sekojot pieprasījumam pēc HPC aprēķiniem. Mākonī esošie pakalpojumi (tai skaitā,
lielu datu platforma, koplietošanas datu glabātuves) ir lietojami HPC aprēķinu programmām
gan ieejas datiem, gan rezultātiem. HPC aprēķinu programmām ir pieejams augstas veiktspējas,
zemu aizturu, redundants 20Gb/s Ethernet kodola tīkls un 1PB ietilpīga SAN sistēma.
Veikto pētījumu ietvaros sagatavoti un publicēti 2 zinātniskie raksti (indeksēti SCOPUS
datubāzē):
A.Carlsson, R.Gustavsson, L.Truksans, M.Balodis. Remote Security Labs in the Cloud ReSeLa.
In Proceedings of IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, pp.199-206,
2015.
R.Balodis, I.Opmane. Milestones of complex computing facility assembling. In Proceedings of
2015 8th Romania Tier 2 Federation Grid, Cloud and High Performance Computing in
Science, ROLCG 2015, 2015.
Kā arī sagatavoti un pieņemti publicēšanai 2 zinātniskie raksti (vismaz 1 no tiem tiks indeksēts
SCOPUS datubāzē):
I.Opmane,
R.Balodis.
Computing
platform
for
activities index. Lecture Notes in Compter Science, vol.10750, 2018.

virtual

economic

I.Arhipova, G.Berzins, E.Brekis, M.Opmanis, J.Binde, I.Steinbuka. Pattern identification by
factor analysis for regions with similar economic activity based on mobile communication data.
In Proceedings of Future of Information and Communications Conference FICC 2018, 2018.
Balstoties uz projekta laikā iegūto pieredzi projekta dalībnieki (E.Celms) ir tikuši uzaicināti
piedalīties H2020 programmas COST akcijā IC1406 High-Performance Modelling and
Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) un darbojas šīs akcijas vadības komitejā.
Aizstāvēts 1 promocijas darbs: L.Trukšāns, Uz efektīvām pakešu transformācijām balstīta
datortīklu virtualizēšana, 2015, vadītājs – G.Bārzdiņš, un L.Trukšānam piešķirts datorzinātņu
doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskais grāds.
Sagatavoti un aizstāvēti 2 maģistra darbi: T.Dreiže, OpenStack augstas pieejamības risinājumi,
2016, vadītājs – L.Trukšāns; I.Kočins, Lietotāja definētu funkciju slodzes vienmērīga
sadalīšana “Cassandra” datu bāzes klasterī, 2015, vadītājs – L.Trukšāns.
3.Kiberfizikālo sistēmu platforma
3.1.1. Pilsētu tālizpēte ir izaicinājums, jo pilsētu teritorijās ir sastopami dažādi materiāli un
zemes segumi (piemēram, asfalts, koki, ūdens, stikls uc). Pilsētu tālizpētes aktuālās problēmas
ir saistītas ar zaļās veģetācijas kartēšanu, necaurlaidīgām virsmām, ēku kontūras un vides
mainīgo lielumu aprēķināšanu.
Projekta laikā mērķi tika izpildīti un sasniegti sekojoši zinātniskie rezultāti:
• Zemes pārklājuma kartēšanai tika izstrādāta satelītattēlu klasifikācijas shēma. Tā ir īpaši
piemērota pilsētu teritoriju kartēšanai un analīzei. Klasifikācijas shēma tika papildināta ar
bioloģiskās kapacitātes aprēķiniem, kas ir viens no svarīgākajiem ekosistēmas raksturojošiem
rādītājiem. Biokapacitāte raksturo ekosistēmas spēju radīt derīgus bioloģiskos materiālus un
absorbēt atkritumu materiālus. Tematiskās kartes tika sagatavotas Talsiem, Kuldīgai un
Ventspilij.
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• Metode zaļās veģetācijas un koku pārklājuma kartēšanai, izmantojot augstas izšķirtspējas
aerofotogrāfijas vai satelītattēlus un Lidar datus.
• Metodoloģija ēku kontūru noteikšanai, izmantojot augstas telpiskās izšķirtspējas
aerofotogrāfijas vai satelītattēlus un Lidar datus. Ēku kontūru noteikšanas sarežģītību nosaka
ēku dažādība un to jumta formas, spektrālā līdzība ar citiem objektiem un sensoru skata leņķis.
Tādēļ algoritmi, kas balstīti uz taisnām līnijām, bieži rada nepareizas atbildes, kas atbilst
spēcīgām attēla tonālajām izmaiņām, nevis faktiskajai jumta kontūrai. Papildu pārbaudes
algoritmos palielina ēkas kontūras noteikšanas precizitāti un praktiskās pielietošanas iespējas
kartes sagatavošanai un atjaunināšanai.
• Tika veikts pētījums par sakarībām starp augstas un vidējas telpiskās izšķirtspējas datiem,
salīdzinot ortofoto un satelītattēlu zaļās veģetācijas kartes,.
• Tika izstrādāta darbplūsma ziņojumu ģenerēšanai. Tika sagatavoti ziņojumi par koku segumu,
vidējo koku augstumu, zaļo veģetācijas pārklājumu un ūdensnecaurlaidīgo virsmu segumu katrā
pilsētas kvartālā.
Tika uzlabota ēku noteikšanas metodoloģija, izmantojot Lidar datus un ortofotokartes no valsts
mēroga datu bāzes. Ēku ieguves metodoloģija tika, izmantojot liela apjoma testa komplektu.
Testa komplektā bija ietverti aptuveni 16000 poligoni. Zinātniskie rezultāti tika apkopoti
zinātniskajā rakstā, kas iesniegts žurnāla "Elsevier" žurnālā "International Journal of Applied
Earth Observation and Geoinformation".
Metodikas iespējams izmantot precīzu karšu sagatavošanai un iespējams tās komercializēt, lai
1) nodrošinātu karšu izstrādes pakalpojumus
2) izstrādātu programmatūras prototipu.
Publikācijas:
1. L. Gulbe. City wide building extraction using Lidar and aerial data. Elsevier journal
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, (submitted).
(SNIP1.8) https://www.elsevier.com/journals/personal/international-journal-of-appliedearth-observation-and-geoinformation/0303-2434
Konferences ziņojumi:
2. L. Gulbe, Building extraction using data fusion of aerial images and Lidar data",
BAASP 2017– 5th International Scientific Conference, "Baltic Applied Astroinformatics
and Space data Processing", Ventspils, 23. – 24.08.2017 .
3.1.2. Projekta ietvaros attēlu tīrīšanas algoritmi (ģeneralizētais MEM, CLEAN un telpiskais
veivlets) pielāgoti automātiskai digitālo zems kvalitātes attēlu rekonstrukcijai. Algoritmu
testēšanai izmantotais avots ir datu plūsma, kas iegūta ar Ventspils Starptautiskā
Radioastronomijas centra radio teleskopu RT-32 veidojot Saules radio kartes, izmantojot arī 16
kanālu spektropolarimetru.
Diemžēl, RT-32 virziena diagramma nav zināma tik precīzi, lai būtu iespējams rekonstruēt
mazkontrastainas (t.i. daži procenti no Saules diska spožuma) šauras struktūras tikai ar
algoritmu CLEAN un GMEM palīdzību. Šis secinājums iegūts, analizējot vairākus desmitus
Saules radio attēlu frekvenču diapazonā 6.6 – 9.3 GHz.
Turpinot pētījumus, tika pierādīts, ka neortogonālais telpiskais veivelets ir kā efektīvākais
algoritms radio attēla struktūras analīzei un trokšņa samazināšanai. Lai samazinātu trokšņus
Saules radio kartēs, tika izmantota veiveleta “à trous” plaknes telpiskā dekompozīcija un
digitāla vienas attēla komponentes atņemšana no katras kartes. Tas ļāva samazināt troksni par
~2 – 3% un pētāmajos attēlos atklāt citādi neizšķiramas mazkontrastainas struktūras.
Aplūkotie tīrīšanas algoritmi CLEAN, GMEM un telpiskais veivelets “à trous” ir pielāgoti
iekļaušanai programmu kompleksā, kas nodrošina automātisku Saules skanēšanu ar RT-32 un
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radio karšu iegūšanu.
Projektā veikto pētījumu nozīmīgs blakusprodukts ar patstāvīgu zinātnisko vērtību ir radio
kartēs atklātās tumšās mazkontrastainās struktūras, kas atbilst šauriem apaļiem veidojumiem uz
Saules vietās kur atrodas vaļējie magnētiskie lauki. Tālākā izpēte rādīs vai atklātās struktūras ir
vietas, no kurām Saules plazma izplatās līdz pat starpplanētu telpai un kļūst par lēno Saules
vēju.
Publikācijas:
1. Ryabov B., Bezrukov D., Kallunki J. (2017) Low Brightness Temperature in
Microwaves at Periphery of some Solar Active Regions , Latvian Journal of Physics and
Technical Sciences, vol. 54, No.3,
Ziņojumi konferencēs
1. Conference “The Broad Impact of Low Frequency Observing”, 2017 June 19-23,
Bologna, Italy, D. Bezrukov, B. Ryabov, J. Kallunki, “Solar Regions with Low
Brightness Temperature in Microwaves and Very Long Waves”
2. Conference “Into the Red Dragon’s Lair: Four-in-One Workshop Tackling Outstanding
Problems in Heliophysics and Space Weather”, Cardiff, December, 3-8, 2017, UK,
D.Bezrukovs, B. Ryabovs, J. Kallunki, “Microwave Observations of “Coronal
Partings” and Coronal Low Brightness Temperature Regions”
Populārzinātniski raksti:
1. I.Šmelds. Jaunumi Saules pētniecībā, Tematiskā avīze "Astronomija un astroloģija",
2016.g. lpp 48 – 50.
3.2.1 Izstrādāts virtuāls antenu masīva modelis, kas ietver daudzparametru pārkonfigurējama
stara formēšanas stimula ģeneratoru, lai ģenerētu antenu masīvā uztvertos novērojamo
radioastronomisko avotu signālus – imitētu fizisku antenu masīvu. Izstrādāta antenu masīva
virziendarbības kūļa formēšanas programma, izmantojot augstas veiktspējas aparatūru.
Izstrādāti rīki atkārtojošos kodu ģenerēšanai. Izstrādāts rīks reģistrēto signālu parametru
salīdzināšanai un vērpes koeficientu korekcijas aprēķinam. Plānotie rezultāti ir sasniegti pilnībā
un papildus ir izstrādāti rīki kodu ģenerēšanai un signālu parametru salīdzināšanai. Sasniegtie
rezultāti var tikt izmantoti turpmākos pētījumos, piemēram, stara formēšanas sistēmas
papildināšana ar adaptīvās stara formēšanas funkcijām – traucējošo objektu detektēšana un
izslēgšana no stara kūļa, kā arī, lai veiktu fiziska antenu masīva uztverto signālu apstrādi,
izmantojot izstrādāto stara formēšanas implementāciju aparatūrā.
Publikācijas:
1. E.Vavilina, G.Gaigals. Improved LabVIEW Code Generation, 2015 IEEE 3rd
Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE
2015) conference proceedings, ISBN-978-1-5090-1202-2, 2016.
2. (http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7367304/?reload=true)
3. E.Vaviļina, G.Gaigals, Highly Reconfigurable Beamformer Stimulus Generator, Latvian
Journal of Physics and Technical Sciences, 2018 (accepted, in print)
Ziņojumi konferencēs:
1. E. Vaviļina, G. Gaigals, Improved LabVIEW Code Generation – IEEE conference
“Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering”, Riga, 13.11.2015.
2. E. Vavilina, G. Gaigals, LabVIEW koda ģenerēšanas rīku pielietojums signālapstrādes
algoritmu izstrādē – VeA Ziemassvētku konference,, Ventspils 17.12.2015.
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3. E. Vaviļina, G. Gaigals, Vispusīgi pārkonfigurējama stara formēšanas stimula
ģenerators – VeA Ziemassvētku konference, Ventspils, 21.12.2017.
Aizstāvētie maģistra darbi:
1. Endija Briede, Development and Efficiency Analysis of Channel Coding Methods,
Supervisor E. Vavilina.
2. Roberts Trops, Raisa kanāla simulatora izstrāde, vadītājs G. Gaigals, recenzente E.
Vavilina.
3.2.2. Pirmajā projekta posmā tika ieviesti algoritmi un programmu politikas, kas nodrošina
sinhronizāciju starp katras antenas dažādajiem sistēmas elementiem un tās ilgtermiņa
kontroli. Pēc tam tika izstrādāta un pielāgota programmatūras platforma vairāku VLBI datu
plūsmu apstrādei. Projektā laikā veica tehnisku un zinātniski eksperimenti, kuru mērķis bija
izstrādāt algoritmus un programmatūru, kas ļauj izmantot lielas paraboliskas antenas, kā
vienotu virtuālu teleskopu. Izstrādātie risinājumi tika ieviesti uz diviem radioteleskopiem ar
diametru 32 un 16 m (VIRAC RT-32 un RT-16) un veiksmīgi pārbaudīti sekojošos
eksperimentos:


GNSS satelītu novērošana un datu reģistrācija VLBI režīmā kopā ar
Ņižņijnovgorodas Radiofizisko Pētījumu Institūtu (NIRFI). Šajā eksperimentā
piedalījās divas VSRC antenas RT-16 un RT-32 un divas NIRFI testa antenas. Datu
plūsmas sinhronizācijas precizitāte un stabilitāte ļāva apstrādāt datus, kas iegūti ar
VLBI metošiem, lai noskaidrotu antenu pozīciju, noteiktu satelītu orbītās un
jonosfēras parametrus.



Kopš 2015. gada VSRC radiotelekopa RT-32 aktīvi iesaistījās VLBI novērošanas
sesijās kopā ar Eiropas VLBI tīkla radio observatorijām un RadioAstron kosmisko
teleskopu. Tika veikti dažāda veida VLBI novērojumi: (i) novērojumi ar reģistrētu
datu plūsmas ātrumu no viena antenas elementa no 2 līdz 2000 Mbps ar ierakstīšanu
Mark5C aprīkojuma speciālajos "disku blokos", (ii) ar datu ierakstīšanu standarta
serverī (iii) tika veikti zinātniski eksperimenti, kuros RT-32 reģistrētie VLBI dati
tika nosūtīti VLBI korelācijas datu centram (JIVE, Nīderlande) un apstrādāti reālā
laikā. Vienā no eksperimentiem 24 stundu laika datu plūsmas ātrums bija līdz pat 4
Gbps. Pēdējā projekta periodā ir notestēta programmatūras platforma, kas pārvalda
vairāku VLBI datu plūsmu no datu reģistrācijas punktiem līdz korelācijas centram
VSRC.
Lai nodrošinātu VLBI datu pārvaldības efektīvu reģistrāciju (uzglabāšana, pārsūtīšana līdz
korelācijas centriem, metadatu izveidošana) tika izstrādāti specializēti rīki, kas ļauj pārvaldīt
lielu datu apjomu (piemēram, mēnesī no vienas antenas tiek ģenerēti aptuveni 40 TB dati).
Sadarbības ietvaros ar Ukrainas Nikolajevas Astronomijas Observatoriju ir izstrādāta
metode, kas ļauj izmantot mazizmēra komerciāli pieejamas antenas ģeostacionāro satelītu
orbitālo parametru novērtēšanai. Izmantojot piecas satelītu signālu reģistrēšanas stacijas,
četras no kuram atrodas Ukrainā un piektā VSRC, tika veikts nepārtraukts ģeostacionārā
satelīta Eutelsat-13B stāvokļa monitorings. Pamatojoties uz novērojumu rezultātiem, kas
veikti 2015.-2017.gados, kopā 441 dienas, tika izveidots tā orbītas elementu katalogs.
Mērījumu rezultāti, parāda, ka pielietojot izstrādāto risinājumu, var noteikt ģeostacionāra
satelīta pozīciju ar precizitāti līdz pat 225 m. Ģeostacionāro satelītu pasīvā izsekošanas
sistēma, kas izveidota sadarbībā ar Ukrainas partneriem, turpina strādāt un tiks tālāk attīstīta
un izmantota ģeostacionāro satelītu monitoringam.
Projekta laikā izstrādātie paņēmieni, algoritmi un programmatūras risinājumi tiks izmantoti
Zemei tuvo objektu pētījumos, astrofizikālajos un jonosfēras pētījumos.
Publikācijas:
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1. Kaliuzny, M. P.; Bushuev, F. I.; Sibiriakova, Ye. S.; Shulga, O. V.; Shakun, L. S.;
Bezrukovs, V.; Kulishenko, V. F.; Moskalenko, S. S.; Malynovsky, Ye. V.; Balagura, O.
A. Monitoring of the orbital position of a geostationary satellite by the spatially
separated reception of signals of digital satellite television”. Science and Innovation
(ISSN 1815-2066), 2017, v.13, No.1, p.45-49 (in Russian). Sci. innov. (ISSN 24099066), 2017, 13(1): 41 - 45 (in English).
Ziņojumi konferencēs:
1. Vl. Bezrukovs, I. Shmeld, N. Dugin, A. Antipenko, V. Gavrilenko, A. Dementjev, M.
Nechaeva, S. Snegirev, Yu. Tikhomirov, J. Trokshs, M.Bleiders, K. Skirmante,
N.Jekabsons, M. Klapers. “Liela mēroga antenu lauka izmantošana jonosfēras
pētījumiem” Ventspils Augstkolas Ikgadēja Ziemassvētku Konference. 2014. gada 18.
Decembrī.
2. V.Bezrukovs, I. Šmelds, M. Bleiders. “Radioteleskopa RT-32 jaunās iespējas - pirmie
mērījumi un rezultāti.” Latvijas Universitātes 74. Conference, Sekcijas sēde
"Astronomija". 12. Februāris 2016
3. V.Bezrukovs, I. Šmelds, M. Bleiders. “VLBI – datu reģistrācijas un apstrādes metodikas
izveide, izmantojot Irbenes radioteleskopu.” Ventspils Augstkolas Ziemassvētku
Konference. 15. Decembris 2016.
4. Karina Skirmante, Vladislavs Bezrukovs, Normunds Jekabsons, Marcis Bleiders, Maria
Nachaeva. VIRAC Capabilities for Space Traffic Control. 9th IAASS Conference,
Toulouse, France October 18, 2017
5. F. Bushuev, M. Kaliuzhnyi, O. Shulga, L. Shakun, V. Bezrukovs , O. Reznichenko, S.
Moskalenko, Ye. Malynovskyi. The Network of Passive Correlation Ranging for
Geostationary Satellites. 9th IAASS Conference, Toulouse, France October 18, 2017
6. F. Bushuev, M. Kaliuzhnyi, O. Shulga, L. Shakun, V. Bezrukovs, O. Reznichenko, S.
Moskalenko, Ye. Malynovskyi. “Monitoring position of Geostationary Satellites using
Passive Correlation Ranging method.” Baltic applied astroinformatics and space data
processing, BAASP2017, August 23-24, 2017, Ventspils University College,
7. Vladislavs Bezrukovs, Ivars Šmelds, Mārcis Bleiders, Artūrs Orbidāns. "VSRC radio
teleskopu savstarpējas pozīcijas precizēšana izmantojot navigācijas satelītus un radio
astronomisko avotu references tīklu”. Ventspils Augstskolas Ziemassvētku konference,
2017. gada 21. decembris
Aizstāvētie maģistra darbi:
1. M. Koloda, VLBI novērojumu datu apstrādes un monitoringa sistēmas ieviešana
VSRC, vadītājs Vl. Bezrukovs.
4. Matemātiskā modelēšana, inverso problēmu analītiskās risināšanas metodes un
algoritmi, kas orientēti uz datu paralēlās apstrādes tehnoloģijām
Zinātniskā pētniecība.
Galvenie apakšprojekta 4.4 ietvaros veikto pētījumu virzieni ir:
(a) matemātisko modeļu būvēšana;
(b) stabilu analītisku, skaitlisku un analītiski-skaitlisku metožu izstrāde uzbūvēto matemātisko
modeļu risināšanai.
Pielietojamās problēmas, kuru kvantitatīvai un kvalitatīvai pētīšanai tika uzbūvēti matemātiskie
modeļi un izstrādātas to risināšanas metodes, attiecas uz sekojošām zinātnes un tehnikas
nozarēm:
(1) Apkārtējā vide: ūdens, gaisa, klimatiskā un akustiskā vides. Izstrādātie matemātiskie
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(2)

(3)

(4)

(5)

modeļi un to risināšanas metodes ļauj realizēt nepārtrauktu pilsētas atmosfēras, dabisko
un mākslīgo ūdenstilpņu, ražošanas un tehnogēno akustisko trokšņu nepārtrauktu
monitoringu. Balstoties uz iegūtajiem teorētiskajiem un praktiskajiem rezultātiem,
dotajā jomā ir sagatavota 1 monogrāfija (atrodas recenzēšanas procesā) un publicēts 1
raksts (skat. [1], [33]).
Tehniskā aparatūra un tehnoloģiskie procesi. Dotās tematikas ietvaros izstrādāti:
matemātiskie modeļi, kas apraksta disperso granulāro materiālu optimālās apstrādes
mehānismu gravitācijas plūsmā; analītiskā metode un stabila analītiski-skaitliskā metode
nehomogēnu materiālu augsto temperatūru difūzijas koeficienta noteikšanai;
matemātiskie modeļi un stabili algoritmi siltumapmaiņas procesu pētīšanai 1D-3D
periodiskās sistēmās ar taisnstūrveida ribām; matemātiskais modelis, kas apraksta
siltuma aizturēšanas un izplatīšanās dinamiku caur slāņainu šķiedraini-optisku
siltumizolējošu materiālu, kam ir graudaina un poraina struktūra un kam piemīt spēja
aizturēt ogļskābo gāzi; regulējoši algoritmi, kas ļauj veikt kompleksu diagnostiku
tehniskajiem aparātiem, dzinējiem un mehānismiem online režīmā, kā arī ļauj novērtēt
tehniskās sistēmas darba efektivitāti kopumā. Balstoties uz iegūtajiem teorētiskajiem un
praktiskajiem rezultātiem, dotajā jomā publicēti 4 raksti un prezentēti 2 referāti (skat.
[10], [29], [31], [34], [35], [38]). Bez tam ir izstrādāta intelektuālā informācijas sistēma
"Intelektuāla informācijas sistēma vislabāko lēmumu pieņemšanai dinamisku tehnisku
objektu jomā ekspluatācijas režīmā", kura ir noformēta un iesniegta Eiropas patentu
birojā (EPO: European Patent Office) patenta iegūšanai.
Jonosfēras fizika. Izstrādātā analītiskā metode ļauj atrast atrisinājumu noslēgtā formā
Ginzburga-Feinberga elektromagnētiskās frekvenču zondēšanas inversajai problēmai, lai
viennozīmīgi noteiktu elektronu blīvumu jonosfērā pēc netiešiem punktveida
novērojumiem. Uz iegūto teorētisko rezultātu bāzes dotajā jomā ir publicēts 1 raksts, 1
tēzes un prezentēts 1 referāts (skat. [8], [25], [30]).
Ekonomika un finanses. Izstrādātie oriģinālie matemātiskie modeļi un stabilās
analītiski-skaitliskās metodes ļauj noteikt svarīguma koeficientu katram no sociālipolitiskajiem indikatoriem, makroekonomikas rādītājiem un biznesa vides faktoriem,
kuri atrodas sarežģītā mijiedarbībā un ir savstarpēji ietekmējami. Turklāt piedāvātā
oriģinālā metode ļauj, balstoties uz jau noteiktajām indikatoru, rādītāju un faktoru
svarīguma pakāpēm, noteikt patieso valsts ekonomiski-finansiālo potenciālu un atklāt
„problemātiskās vietas” valsts ekonomiskajās, sociālajās, ekoloģiskajās, zinātniskitehniskajās, politiskajās u.c. sfērās. Visbeidzot, ir svarīgi atzīmēt, ka idejas un
izstrādātās metodes pilnīgi var pārnest uz citām cilvēces zināšanu jomām, kurās ir
nepieciešams veikt objekta, procesa vai parādības monitoringu un uz iegūto datu bāzes
izdarīt zinātniski pamatotus secinājumus, diagnostiku, prognozes u.t.t. Uz iegūto
teorētisko un praktisko rezultātu bāzes dotajā jomā ir publicēti 3 raksti, 1 tēzes, 1
pētnieciskā brošūra un prezentēts 1 referāts (skat. [2], [9], [21], [23], [24], [27]).
Loģistika un transports. Izstrādātie matemātiskie modeļi un to risināšanas metodes ļauj
personām, kas pieņem lēmumus, atrast efektīvas stratēģijas (Pareto optimāluma
nozīmē), risinot dažādas praktiskas problēmas sadales un transporta loģistikas jomās, kā
arī organizējot pilsētas transporta plūsmu automātiskās vadīšanas sistēmu. Uz iegūto
teorētisko un praktisko rezultātu bāzes dotajā jomā ir sagatavota 1 monogrāfija (tiek
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drukāta; recenzēšanas process pabeigts 2018. g. janvāī), publicēti 6 raksti, 1 tēzes un
prezentēts 1 referāts (skat. [7], [11], [13], [14], [18], [21], [28], [32], [37]).
(6) Nanomateriāli, nanotehnoloģija, nano- un mikroprocesi. Izstrādātie matemātiskie
modeļi un to risināšanas metodes ļauj dziļāk izprast cietu nano- un mikroizmēra daļiņu
veidošanās un uzvedības mehānismus uz metālu virsmām, tai skaitā uz cilvēka iegurņa
kaula locītavas endoprotēzes titāna galviņas virsmas. Sakarā ar nanostrukturēto
materiālu medicīnisko pielietošanu rodas divas svarīgas problēmas: (a) osteointegratīvā
kontakta, kā arī biomehānisko un ķīmiski-bioloģisko (šūnu matricu un nanoizmēru
līmenī) kontaktu starp implantu un cilvēka dzīvajiem kaulu audiem pastiprināšana; (b)
abrazīvā nodiluma un arī šī nodiluma produktu nogulsnēšanās uz cilvēka audiem radīto
patogēno procesu samazināšanas problēma. Tādēļ, lai kompleksi izpētītu divas šīs
svarīgās problēmas, dotās tematikas ietvaros tika izstrādāti modeļi un metodes, kas ļauj
atklāt titāna un vara virsmu hidrofobo un hidrofīlo īpašību veidošanās procesu un
mehānismu būtību ar tiešas lāzera apstarošanas palīdzību. Uz iegūto teorētisko un
praktisko rezultātu bāzes dotajā jomā ir publicēti 12 raksti (skat. [3]-[6], [12], [15]-[17],
[19], [20], [23], [36]).
Eiropas Savienības patents. "Intelektuāla informācijas sistēma vislabāko lēmumu pieņemšanai
dinamisku tehnisku objektu jomā ekspluatācijas režīmā" (Autori: Š.Guseinovs, J.Aleksejeva,
J.Rimšāns, R.Guseinovs, R.Aleksejevs, J.Kaupužs, A.Grickus, D.Kūma). Patents ir noformēta
un iesniegta Eiropas patentu birojā (EPO: European Patent Office).
Promocijas darba sagatavošana. R.Guseinovs: "Economic and political analysis of the
development prospects of the Indonesia in the light of its dependence on the Crown of the
Netherlands and the period of state independence", Reģionālo studiju institūts, Leidenes
Universitāte, Nīderlande, 173 lpp. Promocijas darba vadītāji: Th.Lindblad, D.Henley,
Sh.E.Guseynov. Promocijas darba gatavības pakāpe: pieņemts aizstāvēšanai.
Populārzinātniskas publikācijas:
 Sh.E.Guseynov, J.V.Aleksejeva (2018). What is Game Theory? – Tiks publicēta
Liepājas universitātes saitē https://www.liepu.lv 2018.g. maijā (angļu valodā)
 Š.Guseinovs, J.Aleksejeva, J.Kaupužs (2016). Kas ir inversā problēmas? – Publicēts
saitē https://sites.google.com/site/sharifguseynov/popular-science
 Š.Guseinovs, J.Aleksejeva, J.Kaupužs (2015). Matemātiskās modelēšanas un
diferenciālvienādojumu teorijas sintēze. – Publicēts Liepājas universitātes saitē
https://www.liepu.lv/lv/1040/valsts-petijumu-programmas
Zinātniskās publikācijas apakšprojekta 4.4 ietvaros:
1. Sh.E.Guseynov (2018). Mathematical Models and Methods in Environmental Problems.
Monograph. – Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 234 p. (in reviewing
process)
2. Sh.E.Guseynov, R.Aleksejevs, J.V.Aleksejeva, Y.S.Gasimov (2017). Evaluating
attractiveness of the group of the Central and the Eastern European Countries by using
index approach for strategic decision making process related to expansion of financial
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service markets. – Advanced Mathematical Models & Applications, Vol. 2, Issue 3, pp. 167214.
3. Sh.E.Guseynov, J.V.Aleksejeva, A.Jansone, D.Kuma (2017). Formation of the hydrophobic
surface of the ball-shaped titanium head of the human hip joint endoprosthesis by direct
laser irradiation. – New Materials, Compounds and Applications, Vol. 1, Issue 1, pp. 65-93.
4. Sh.E.Guseynov, J.V.Aleksejeva, R.Aleksejevs, U.Zaimis (2017). Theoretical basis and
experimental means of the hydrophilic nanostructure formation process on the titanium
surface by direct laser irradiation. – Proceedings of the International Scientific Conference
"Research for Environment and Civil Engineering Development", November 02-03, 2017,
Jelgava, Latvia, Vol. 6, 10 p. SCOPUS; Web of Science
5. U.Zaimis, J.V.Aleksejeva, R.Aleksejevs, Sh.E.Guseynov (2017). Hydrophilic nanostructure
formation on the titanium surface by direct laser irradiation. – Proceedings of the XIV
International Congress "Machines. Technologies. Materials – Innovations from Science to
Industry", September 13-16, 2017, Varna, Bulgaria, Vol. IV, Issue 4, pp. 282-287.
6. U.Zaimis, J.V.Aleksejeva, R.Aleksejevs, Sh.E.Guseynov (2017). Hydrophilic nanostructure
formation on the titanium surface by direct laser irradiation. – International Journal for
Science, Technics and Innovations for the Industry "Machines, Technologies, Materials",
Vol. XI, Issue 8/2017, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, pp.
407-412.
7. R.Aleksejevs, R.Guseinovs, A.N.Medvedev, Sh.E.Guseynov (2017). On a Multi-criterion
Problem of Planning Maritime Cargo Transportation. – Journal of Traffic and
Transportation Engineering, Volume 5, Issue 3, Serial Number 16, pp. 124-146.
8. Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans (2017). On the Ginzburg-Feinberg problem of frequency
electromagnetic sounding for unambiguous determination of the electron density in the
ionosphere. – Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference
"Environment. Technology. Resources", June 15-17, 2017, Rezekne, Latvia, Vol. 3, pp. 8996. SCOPUS
9. Sh.E.Guseynov, R.Aleksejevs, J.V.Aleksejeva, R.Guseinovs (2017). Determining countries'
potentials for successful export of luxurious and banking services. – Proceedings of the 11th
International Scientific and Practical Conference "Environment. Technology. Resources",
June 15-17, 2017, Rezekne, Latvia, Vol. 3, pp. 83-88. SCOPUS
10.
A.Grickus, Sh.E.Guseynov (2017). On a mathematical model describing optimal
processing mechanism of dispersed granular materials in gravitational flow with horizontal
or inclined vibrating sieve classifying screens. – Proceedings of the 11th International
Scientific and Practical Conference "Environment. Technology. Resources", June 15-17,
2017, Rezekne, Latvia, Vol. 3, pp. 69-76. SCOPUS
11.
A.V.Berezhnoy, Sh.E.Guseynov (2017). Modelling of Urban Traffic Flow. –
Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference "Environment.
Technology. Resources", June 15-17, 2017, Rezekne, Latvia, Vol. 1, pp. 109-114. SCOPUS
12.
U.Zaimis, Sh.E.Guseynov (2017). Scientifically substantiated guidelines for physicomathematical modelling of laser surface-treatment of wear-resistant implants for human
joint replacements. – Proceedings of the 11th International Scientific and Practical
Conference "Environment. Technology. Resources", June 15-17, 2017, Rezekne, Latvia,
Vol. 3, pp. 350-356. SCOPUS
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Sh.E.Guseynov, R.Aleksejevs, R.Guseinovs, J.V.Aleksejeva, A.V.Berezhnoy,
A.N.Medvedev (2016). On a multicriteria problem of planning maritime cargo
transportation with handling operations in intermediate seaports. – Annals of Operations
Research, 25 p. Accepted. SCOPUS (SNIP: 1.123)
14.
Sh.E.Guseynov, A.V.Berezhnoy (2016). Modelling of Urban Traffic Flow. Monograph.
– Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 189 pages. (in print; reviewing
process is finished just on January 2018; submitted in 2016)
15.
Sh.E.Guseynov, U.Zaimis, J.V.Aleksejeva, J.Kaupuzs, A.Jansone, A.Grickus (2016).
On a mathematical model describing the motion of solid particles of micro- and nano-size in
gas flow. – Proceedings of the XIII International Scientific Congress "Machines.
Technologies. Materials", September 14-17, 2016, Varna, Bulgaria, Issue 23 (209), Volume
1: Technologies, pp. 53-62.
16.
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pielikumā)
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2014.

8

5

1

3
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1. Zinātnisko publikāciju skaits:

Oriģinālo zinātnisko rakstu
(SCOPUS (SNIP>1) skaits
Citi Web of Science vai SCOPUS
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3
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datubāzēs iekļautajos izdevumos
publicēti oriģināli recenzēti
konferenču raksti un raksti
Oriģinālo zinātnisko rakstu
ERIH (A un B) datubāzē
iekļautajos žurnālos vai
konferenču rakstu krājumos skaits
recenzētu zinātnisku monogrāfiju
skaits
2. Programmas ietvaros aizstāvēto
darbu skaits:
promocijas darbu skaits
maģistra darbu skaits

3. IT drošības pētniecības
laboratorijas izveide cert.lv
sastāvā saskaņā ar IT drošības
likumā noteikto
4. IT doktorantūras skolas
pētniecības bāzes izveide

8

12
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1

2

4
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2
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1

1

1

1

3
3
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2
1
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1
1
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Konferenču tēzes (bez rakstiem)
izstādes
pētnieka brošūra

3

7
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1
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1
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īpašuma komercializēšanas
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reģistrēto un spēkā uzturēto
patentu vai augu šķirņu skaits:
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Latvijas teritorijā
ārpus Latvijas
3. Programmas ietvaros izstrādāto
jauno tehnoloģiju, metožu,
prototipu vai pakalpojumu skaits,
kas aprobēti uzņēmumos
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