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(Anotācijas) 
 
 
 

A. Baublys. Statistiskās varbūtības modeļi satiksmes līdzekļu vadībai, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.3, 2002, 4.–22. lpp. 

Autors rakstā piedāvā dažus algoritmus, lai prognozētu bojāto satiksmes līdzekļu 
atjaunošanas laiku, laika zudumus vadītāju iztrūkuma gadījumā un dažādus iespējamos 
negadījumus – visu iepriekšminēto autors aprēķina, lietojot matemātiskās statistikas metodes un 
varbūtības teorijas metodes. 

Atslēgvārdi: satiksmes līdzekļi, modelis, varbūtība 
 
 
V. Rastrigin. Virsmas faktoru ietekmes modelis ceļu tīkla satiksmes apstākļos, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.3, 2002, 23.–42. lpp. 

Autors rakstā izskata virsmas faktoru ietekmes modeli ceļu tīkla satiksmes apstākļos. Ceļu 
virsmas kvalitāte ir zināmā mērā atkarīga no laika apstākļiem, un var mainīties īsā laika sprīdī 
uz vissliktāko, piem., uzsnieg sniegs, piesalst. Savukārt ceļu servisa darbinieki to var labot, 
savlaicīgi darot savu darbu. Autors savā darbā formulē šo darbību līdzsvaru. Optimizācijas 
problēma tiek formulēta un tiek piedāvāti daži lēmumu pieņemšanas varianti. 

Atslēgvārdi: tīkls, ceļi, segums, satiksme 
 
 
H. Afanasyeva. Klasifikācijas uzdevums sistēmai – Fuzzy Learning Classifier Systems, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.3, 2002, 43.–51. lpp. 

Tiek pētītas dažas Fuzzy Learning Classifier System – FLCS modifikācijas un faziloģikas 
kontrolieri, kā arī pielietoti algoritmi problēmas klasificēšanā. 

Atslēgvārdi: faziloģika, algoritms, sistēma, klasifikācija 
 
 
A. Berezhnoy, P. Danilov. Squid Proxy servera produktivitātes pētījumu saturs, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.3, 2002, 52.–55. lpp. 

Rakstā tiek izskatītas un definētas formālas atkarības un dota tālāka analīze tās 
funkcionālajai saistībai ar ietekmējošiem faktoriem. Rezultāti tiek iegūti, pamatojoties uz reālo 
statistiku precīzi formulētā slēptā modeļa gadījumā. Vienlaicīgi tiek dota lietotāja numura maiņa 
un tā aktivitāte, izsekojot iespējamo augošo virzību tuvākajā laika periodā. 

Atslēgvārdi: serveris, produktivitāte, pētījums 
 
 
A. Vasilyev. Autonoma aģenta kontrole, lietojot savienotāju XCS klasifikācijas sistēmu, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.3, 2002, 56.–63. lpp. 

Šajā rakstā tiek piedāvāts jauns savienotājs klasifikācijas sistēmai CXCS, kurš lieto 
mākslīgo neironu slāni lēmumu pieņemšanā. Tiek izstrādāti jauni CXCS algoritmi, izskatot 
daudzsoļu problēmas. 

Atslēgvārdi: CXCS sistēma, neural, networks 
 


