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Studiju kursa statuss programmā  Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles  

Studiju kursa līmenis  Pamatstudiju  

Studiju kursa tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Datorika  

Atbildīgais mācībspēks  Jānis Grundspeņķis, Profesors, Dr.habil.sc.ing  

Apjoms daļās un kredītpunktos  1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti  

Studiju kursa īstenošanas valodas  LV, EN, RU  

Anotācija  Priekšmetā tiek apskatītas mākslīgā intelekta vēsturiskās saknes, paskaidrota Tjūringa testa būtība. 

Apskatīta problēmas attēlošana ar stāvokļu telpu un stāvokļu telpas pārmeklēšanas algoritmi. Dots 

ieskats dabīgās valodas apstrādes procesā un zināšanu atspoguļošanas pamatprincipos. Aplūkota 

ekspertu sistēmas uzbūve un darbības principi. Apskatīta tēlu pazīšanas kā klasifikācijas 

uzdevuma nostādne, perceptrona uzbūve un darbības pamati, loģiskā sliekšņa elementa apmācības 

metodes un algoritmi. Dots ieskats modernajās pieejās mākslīgajā intelektā.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs  

Priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast mākslīgā intelekta pētījumu sfēru un apgūt 

terminoloģiju. Kursu nobeidzot studenti zina mākslīgā intelekta vēsturiskos pamatus, prot attēlot 

problēmas stāvokļu telpu un realizēt pārmeklēšanas algoritmus, kā arī novērtēt to darbietilpību. 

Studenti saprot dabīgās valodas apstrādes procesu, zina valodas analīzes līmeņus, spēj izveidot 

ekspertu sistēmu, izmantojot ekspertu sistēmas čaulu, saprot klasifikatora darbības principus un 

prot realizēt apmācības algoritmu ar kļūdu labojumu.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi  Priekšmeta apguves laikā studentiem jāizpilda patstāvīgais darbs, kurā jārealizē trīs uzdevumi. 1. 

uzdevums – pārmeklēšanas stratēģijas: studentam jāizvēlas reāla praktiska problēma un jāattēlo 

šīs problēmas stāvokļu telpa. Izvēlētajā stāvokļu telpā ir jārealizē četri pārmeklēšanas algoritmi. 

2. uzdevums – ekspertu sistēma: jāiepazīstas ar kādas dotās ekspertu sistēmas čaulas uzbūvi un 

darbību, un jāizveido sava ekspertu sistēma.  

3. uzdevums – klasifikators:  

saprast klasifikatora darbības principus un realizēt apmācības algoritmu ar kļūdu labojumu.  

Literatūra  - Luger G.F. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem 
Solving, 5thedition, Addison-Wesley, 2005.  

- Tyugu E. Algorithms and Architectures of artificial intelligence. IOS, Press, 2007 - 

 Whitby Blay Artificial Intelligence: A Beginner's Guide, Oneworld Publications, 2008 - 

J.Grundspeņķis. Ievads intelektuālās sistēmās, Rīgas tehniskā universitāte, Rīga, 1993.  

- P. Rivža, I. Arhipova. Ievads ekspertu sistēmās, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Jelgava,1995.  

Tematu izklāsts  

Tēma  Stundu 

skaits  

MI pamatjēdzieni. Tjūringa tests.  2  

Problēmu risināšana ar stāvokļu telpu. Stāvokļu telpas pārmeklēšanas algoritmi.  3  

Heiristiskā novērtējuma funkcijas iegūšana. Heiristiskās pārmeklēšanas algoritmi.  3  

Dabīgās valodas apstrāde. Valodas analīzes līmeņi. UN/VAI grafs kā stāvokļu telpa.  4  

Ekspertu sistēmas (ES), to komponentes. Votermana shēma.  2  

Zināšanu bāzes konstruēšana. Tiešā un  inversā secināšana. ES paskaidrojošā komponente. Likumu modificēšanas iespējas.  4  

Zināšanu inženierija. Zināšanu atspoguļošanas shēmas.  3  

Tēlu pazīšana. Objektu kodēšana. Pazīmju lietderības minimizācija. Klasifikators.  2  

Perceptrona uzbūve un darbības pamati. Perceptrona matemātiskais modelis. Klasifikators pēc attāluma minimuma.  4  

Loģiskā sliekšņa bloka apmācības metodes. Apmācības algoritms ar kļūdu labojumu.  3  

Modernās pieejas mākslīgajā intelektā.  2  

 



Tematu izklāsts  

  

Sasniedzamie studiju rezultāti  Rezultātu vērtēšanas metodes  

Prast attēlot problēmas stāvokļu telpu.  Ieskaitīts patstāvīgā darba 1. uzdevums  

Mācēt realizēt stāvokļu telpas pārmeklēšanas pamatalgoritmus.  Ieskaitīts patstāvīgā darba 1. uzdevums  

Zināt ekspertu sistēmas būtiskās komponentes. Prast izveidot ekspertu 

sistēmu, izmantojot ekspertu sistēmas čaulu.  

Ieskaitīts patstāvīgā darba 2. uzdevums  

  

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana  

Saprast klasifikatora darbības principus. Prast realizēt apmācības algoritmu ar kļūdu labojumu.  Izpildīts praktiskais darbs – realizēts 

apmācības algoritms ar kļūdu labojumu.  

kursa struktūra  

Daļa  KP    Stundas nedēļā      Pārbaudījumi    Brīvās izvēles pārbaudījumi  

    Lekcijas  Prakt d.  Laborat  Ieskaite  Eksām.  Darbs  Ieskaite  Eksām.  Darbs  
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