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Nosaukums Rekomendētājsistēmās bez reitingiem izmantoto algoritmu analīze 
Analysis of Algorithms Used in the Recommender Systems without Ratings  

Konteksts Klasisks rekomendētājsistēmu piemērs ir internetveikalos sastopamās sadaļas “līdzīgi 
produkti”, “pirkti kopā”, “populāri produkti”. Bieži rekomendētājsistēmas izmanto 
lietotāju sniegtās atgriezeniskās saites / atsauksmes par produktu, kas veido tā 
reitingu, tomēr ne vienmēr ir pieejami šādi dati. 

Sākotnējais 
mērķis 

Apkopot un salīdzināt rekomendētājsistēmās bez reitingiem izmantotos algoritmus un 
metodes. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Izskaidrot jēdzienu ‘rekomendētājsistēma’ un apkopot informāciju par 
rekomendētājsistēmu dažādību. 

2. Apkopot informāciju par rekomendētājsistēmās bez reitingiem izmantotajiem 
algoritmiem un metodēm. 

3. Izstrādāt darbības piemēru rekomendētājsistēmai bez reitingiem studenta izvēlētā 
programmēšanas valodā/rīkā. 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja/augsta 
Raksturs: teorētisks/praktisks (ja studentam ir interese, darbu ir iespējams veidot arī 
praktisku, izmantojot reālu datu kopu) 

Literatūra Par darba uzsākšanai nepieciešamo literatūru jākonsultējas pie vadītājas, rakstot e-
pastu uz vita.sakele@rtu.lv. 

 

Nosaukums Loku svaru ģenerēšanas algoritma izstrāde Deikstras algoritma apmācības 
atbalstam 
Development of Edge Weight Generation Algorithm to Support Teaching of Dijkstra’s 
Algorithm  

Konteksts Katru gadu studiju kursu “Diskrētās struktūras datorzinātnēs” apgūst vairāki simti 
studentu, lai pasniedzēji varētu nodrošināt studentus ar unikāliem darba uzdevumiem 
ir nepieciešama programmatūra, kas ģenerē grafus atbilstoši pasniedzēju uzdotajiem 
parametriem. 

Sākotnējais 
mērķis 

Izstrādāt algoritmus, kas ģenerē loku svarus grafam, kurš atbilstoši Deikstras algoritma 
mācīšanas vajadzībām. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Noskaidrot kādas specifiskas prasības ir grafiem un to svariem, ko izmanto 
studiju kursā “Diskrētās struktūras datorzinātnēs”, lai mācītu un novērtētu 
studentus Deikstras algoritma lietošanā. 

2. Izveidot prasībām apbilstošu loku svaru ģenerēšanas algoritmus. 
3. Izpētīt un izvēlēties programmēšanas līdzekļus algoritmu implementēšanai. 
4. Implementēt izstrādātos algoritmus un pārbaudīt tos. 
5. Izveidot izstrādātā rīka lietošanas aprakstu. 

Raksturojums Sarežģītība: augsta 
Raksturs: praktisks 

Komentāri Darba izstrādei jānotiek ciešā sadarbībā ar kursa “Diskrētās struktūras datorzinātnēs” 
mācībspēkiem V.Šakeli un J.Ciekuri. Students pats izvēlas izstrādes līdzekļus. 

Literatūra Vispārīga literatūra par grafu teoriju. 
 



Nosaukums Eksāmena variantu grūtības pakāpju salīdzināšanas metodes izstrāde, izmantojot 
statistikas un datu analīzes metodes 
Development of the Method for Comparison of Examination Variants Based on 
Methods from Statistics and Data Analysis 

Konteksts Ne vienmēr ir iespējams nodrošināt, ka eksāmenos visi studenti saņem identiskus 
eksāmena jautājumus. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt formālu statistikas un datu 
analīzes metodēs balstītu pieeju, kā novērtēt, vai eksāmena varianti ir pietiekami 
līdzīgi un iegūtie, atšķirīgie vērtējumi ir izskaidrojumi ar gadījuma variācijām. Lai arī 
šāda salīdzināšana ir iespējama tikai pēc notikuša eksāmena, tomēr tā ir vērtīga 
informācija pasniedzējam, lai pilnveidotu vērtēšanas metodi nākamajam gadam. 

Sākotnējais 
mērķis 

Izstrādāt formālu, statistikas un datu analīzes metodēs balstītu pieeju eksāmena 
variantu salīdzināšanai. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Apkopot informāciju par statistiskajiem testiem. 
2. Apkopot informāciju par pētnieciskās datu analīzes metodēm. 
3. Izstrādāt pieeju eksāmena variantu salīdzināšanai. 
4. Izveidot programmproduktu. 
5. Pielietot izstrādāto pieeju reālai datu kopai un izdarīt secinājumus. 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja 
Raksturs: praktisks 

Komentāri Students pats izvēlas praktiskās realizācijas rīku/valodu (Excel, SAS, R, Python). 
Literatūra Jebkura literatūra par statistiskajiem testiem. 

 

 

Citas tēmas  

 Iespējamas arī citas tēmas, kas saistītas ar datu analīzi, datu vizualizāciju, 
mašīnmācīšanos un datu zinātni. 

 


