
 

SIMULATION HIGHWAY 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts 

“Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta  
“Simulation Highway” sagatavošanai”  

vienošanās nr. 2010/0191/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/001. 

 
Mērķis: projekta mērķis ir sagatavot ES 7.ietvara IST programmas STREP projektu „Simulation Highway”, kura izpildes 
rezultātā tiktu izveidots vairāklīmeņu konceptuāls modelis, kas nosaka piekļuvi atsevišķiem imitāciju modeļiem, kas 
izveidoti nesavietojamās modelēšanas vidēs, kā arī nodrošina šo modeļu sadarbību sadalītā komunikāciju apakšsistēmā. 
Projekta galvenās aktivitātes paredz partneru sadarbības un informācijas apmaiņas tīkla veidošanu starp vadošajām 
Eiropas un pasaules imitāciju modelēšanas skolām Vācijā, Polijā, Itālijā, Spānijā, Francijā, ASV un Latvijā, kā arī 
lielākajām Eiropas un pasaules imitāciju modelēšanas asociācijām. 

Projekta fakti: 

Projekta nosaukums:   
“Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP 
projekta  “Simulation Highway” sagatavošanai”.  

Uzsākts:  2010. oktobrī 
Plānots pabeigt:    2011. septembrī 

Projekta numurs: 
Nr.2010/0191/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/001 

Partneri:  
Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūts  
Vidzemes Augstskola   

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte   
Rīgas Tehniskā universitāte 

Atbalsta:  
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Kopsavilkums: 
       Ņemot vērā mūsdienu uzņēmējdarbības un sociālās vides 
procesu komplicēto savstarpējo atkarību un stohastisko raksturu, 
imitācijas modelēšana ir kļuvusi par ļoti efektīvu lēmumu 
pieņemšanas atbalsta instrumentu, kas ļauj tiešajiem lietotājiem 
izveidot reālu vai plānotu sistēmu datorizētus modeļus un vadīt 
eksperimentus ar gatavo modeli, lai analizētu sistēmas darbību 
pirms ieguldīt laika un naudas resursus, piemēram, jaunas 
nodokļu politikas ieviešanas sekas uz reģiona attīstību. 
     Taču reālas sociotehniskas sistēmas modelēšana saskaras ar 
vairākiem būtiskiem izaicinājumiem. Viens ir saistīts ar 
nepieciešamību izmantot vairākus modelēšanas rīkus, apvienojot 
dažādo modelēšanas pieeju priekšrocības, tādas kā sistēmas 
dinamika, diskrēto notikumu sistēmas, mikroanalītiskie modeļi, 
šūnu automāti, neironu tīkli, uz aģentiem balstīti modeļi u.c. 
Nākamais ir tas, ka reāls modelis parasti ir teritoriāli sadalīts. Tas 
prasa izstrādāt komunikāciju apakšsistēmu, kas ļautu piekļūt 
teritoriāli sadalītiem imitāciju modeļiem no dažādām vietām. Vēl 
viens svarīgs jautājums ir saistīts ar to, ka potenciālajiem modeļa 
gala lietotājiem, kuri faktiski ir ekonomisko un sociālo sistēmu 
pārvaldības eksperti, trūkst programmēšanas/modelēšanas 
zināšanu un prasmju šo modeļu izstrādei. 
      Tādējādi aktuāla ir daudzlīmeņu konceptuālā modeļa izstrāde, 
kas nodrošinās piekļuvi atsevišķiem modeļiem, kuri izveidoti 
nesavietojamās modelēšanas vidēs, kā arī nodrošinās sadarbību 
starp modeļiem, izmantojot sadalīto komunikāciju apakšsistēmu. 
Turklāt jāizveido universāla cilvēka-mašīnas saskarne, kas ļaus 
tautsaimniecības un sabiedrības pārvaldības speciālistiem piekļūt 
pie jau agrāk izveidotas modeļu kopas bez 
modelēšanas/programmēšanas zināšanām un prasmēm, tādējādi 
atbalstot pamatotu lēmumu pieņemšanu, ar to uzlabojot 
pārvaldību un ietaupot ievērojamus finanšu resursus. 

Kontaktinformācija:  
 
Prof. Egīls Ginters  
Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūts  
Vidzemes Augstskola   

  
Prof. Jurijs Merkurjevs 
Modelēšanas un imitācijas katedra 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 

Cēsu iela 4, Valmiera 
LV - 4200, Latvija 
Tālr.+371 29266909 
Fakss.+371 67970126 
E-pasts: egils.ginters@va.lv 
egils.ginters@ieee.org  

Rīgas Tehniskā universitāte  
Kaļķu iela 1  
LV-1658 Rīga, Latvija  
Tālr: +371-67089514 
Mob +371-29454253  
Fakss +371-67089513  
E-pasts Jurijs.Merkurjevs@rtu.lv 

http://www.itl.rtu.lv/eraf_sh 
Informāciju var droši izplatīt visiem interesentiem 

 

http://www.socsimnet.com/down/logo_ssii_big.gif�
mailto:egils.ginters@va.lv
http://www.itl.rtu.lv/ERAF_SH

