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Viedo tehnoloģiju pētījumi Latvijā 

Zane Bičevska, Jānis Bičevskis, Krišs Rauhvargers, Edgars Diebelis 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte 

Referātā tiks atspoguļoti pēdējo 5 gadu viedo tehnoloģiju 

pētījumu rezultāti, kas veikti Latvijas Universitātes Datorikas 

fakultātē un SIA „Datorikas institūts DIVI” un nosacīti ietver 2 

doktora disertācijas un 16 publikācijas. 

Tiek piedāvāts, lietojot viedās tehnoloģijas, veidot „gudras” 

programmas, kas līdzīgi kā saprātīgas būtnes spētu reaģēt uz 

iepriekš neprognozējamu vidi un notikumiem. Kaut arī gudru 

programmu izstrāde var prasīt papildus resursus, tas atmaksāsies 

sistēmas uzturēšanas un ekspluatācijas laikā. Tiek piedāvāts 

konkrētās sistēmas funkcionalitāti integrēt ar virkni papildus 

iespēju, kas atbalsta un atvieglo programmu izstrādi, uzturēšanu 

un ekspluatāciju. Šīs papildus iespējas līdzīgi kā pašdiagnostikas 

ierīces automašīnās tiek veidotas kopā ar sistēmu un paliek tajā 

visu sistēmas dzīves laiku. Viedo tehnoloģiju galvenā ideja 

sasaucas ar IBM autonomo sistēmu konceptu, bet kardināli 

atšķiras risināmo problēmu un metožu aspektā. Zemāk minētas 

tipiskas praktiskos pētījumos identificētas viedo tehnoloģiju 

īpašības: 

 Dinamisks biznesa modelis, kurš integrēts (tiek interpretēts) 

ar informācijas sistēmas programmām. Pētījuma rezultātus ir 

izdevies ieviest 7 organizācijās ar vairāk nekā 400 lietotājiem. 

 Iebūvēta versiju pārvaldība un datu sinhronizācija – 

automātiska programmatūras versiju izplatīšana no centrālās 

glabātuves uz lokālām darbstacijām un serveriem, ieskaitot 

datu struktūru konversijas un datu transportu. Pētījuma 

rezultātus ir izdevies ieviest budžeta un finanšu pārskatu 

sistēmā visā Latvijā. 

 Paštestēšanās – programmatūras spēja pārbaudīt savu 

integritāti un darbspējas, izpildot uzkrātus testpiemērus un 
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informējot izstrādātājus par atklātajām neatbilstībām. 

Pētījuma rezultāti ir ieviešanas stadijā. 

 Izpildes vides testēšana – automatizēts ārējās (produkcijas) 

vides parametru un komponenšu pārbaudes mehānisms un 

iespēja atkarībā no konstatētajiem rezultātiem pielāgot 

programmatūru specifiskām vides īpašībām un/vai informēt 

izstrādātājus par nepieciešamajām/veiktajām darbībām. 

Pētījuma rezultātus ir izdevies ieviest vairākās sistēmās visā 

Latvijā. 

 Pieejamības testēšana – informācijas sistēmas nepārtrauktas 

pieejamības uzraudzība, ieskaitot ziņošanas mehānismu par 

programmatūras darbības statusu un identificētajām papildus 

nepieciešamajām darbībām. Pētījumi tiek turpināti. 

 Drošības un slodzes testēšana – sistēmas drošības, veiktspējas 

un slodzes situācijas uzraudzība. Pētījumi tiek turpināti.  

Pētījumi viedo tehnoloģiju jomā turpinās, kas atspoguļojas 4 

maģistra un 3 promocijas darbos. 

Darbs tapis ar projekta „Datorzinātnes pielietojumi un tās 

saiknes ar kvantu fiziku”, līguma Nr. 

2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044, atbalstu.  


