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Saturs 

• Senosori, makroskops 

• Lietu internets 

• Digitālā veselība 

• Datu analīze un vizualizācija 



Sensori, Makroskops 





























Sensori un sensoru mezgli 

Sensoru mezgli – ierobežoti resursi 
• Izmēri –mazi, svars – mazs 
• Baterija 
• Atmiņa 
• Procesors 
• Bezvadu tīkls 

Sensors 
Signāla 

apstrāde 

Analogais 
uz 

digitālo 
pārveidotājs 

Ciparu 
apstrāde 

Nosūtīšana 
datu 

krātuvei 

Sensoru mezgls 

Datu mākonis 
(Internetā) 

Sensoru sistēma 
• Savāc datus no vides un objektiem 
• Apstrādā 
• Analizē 
• Veic izmaiņas: 

• Datos pamatots lēmums 



Etag, CodeBlue projekts 
Harvard Universitāte 



M3 mote 
Mičigānas Universitātē 



Grand Cooperative 
Driving Challenge 



Arduino un sensori 





Lietu Internets - IoT 

• Sensori 

• Aktuatori 

• Tīkls (sensoru, datoru) 
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Lietu Internets - IoT 

• Sensori 

• Aktuatori 

• Tīkls (sensoru, datoru) 

 

 

• Programmatūra, lietotnes 

• Vietējais un mākoņu viedums 

• Pievilcīga un ietekmīga lietotāja saskarne 

• Novēro, mācās, ietekmē, atgādina 

• Spēcīgas ierīces, vāji saistītas 

 



Cilvēku Internets – IoH, HIoT, IoTH… 

• Uber/Bolt? Waze? 

 

• Kvantificēts cilvēks => veselības aprūpe? 

• Pašbraucoši auto => transports, loģistika? 

• Viedā kamera => noliktava? 

• … 

• Cilvēku RĪCĪBA  >>  uzskati 

• IoT gaida pusceļā… cilvēkus, cilvēci 

“Uber is a $3.5 billion lesson in building for how the world *should* work instead of 
optimizing for how the world *does* work” (Aaron Levie, tweet) 

 



Viedā 
māja 



Viedie 
auto 



Viedā pilsēta 



Loģistika 



IoT izaicinājumi 

Vairāk: 

• Dati – glabāšana un menedžments 

• Sarežģītība – analīze 

• Automatizācija – centrā un perifērijā 



IoT potenciāls biznesā 

Izmaksu optimizācija 
Veselība: retākas vizītes 

Māja: mazāks enerģijas patēriņš 

Viesnīca: ietaupīts laiks atslēgu vadībai 

Pilsēta: efektīvāka apkope 

 

Samazināts risks 
Veselība: precīzākas diagnozes, līdzestība 

Māja: attālināta vadība mazinot avāriju riskus 

Viesnīca: nav zaudētu atslēgu, labāka istabu drošība 

Pilsēta: informēti iedzīvotāji, sadarbība mazina risku 

 
Izaugsme (klientu pieredze) 

Veselība: uzlabots arsenāls ārstiem, attālināta saskarne  

Māja:  klienti labāk kontrole savu vidi 

Viesnīca: automatizēts “check-in” process 

Pilsēta: ziņas reālā laikā, labāka plānošana 

 





Sensori veselībai 
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Gudrais audums 

Atis Hermanis 
  

Sensor sheet Obtained model Kinect v2 data 
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Ceļa rehabilitācija 

Atis Hermanis 
  



HIPPAC – bērniem 



Viedais pulkstenis glābj dzīvības 

• Hongkonger Gaston (76) D’Aquino, diamond 
trader. His coronary arteries were almost 
completely blocked [South China Morning Post, 
11-May-2018]. 

 

• James Green (28), a podcast producer and 
reporter, from Brooklyn, needing immediate 
medical attention for a blood clot in his lungs. 
[The Telegraph, 15-Oct-2017] 

Photo: Nora Tam 

CREDIT: TWITTER / @_JAMESTGREEN 



Bez – kontakta gulēšanas monitori 
No wearable, sensor under the mattress  

 Early Sense, Emfit, Nokia Sleep… 

 

After 6 months of trial of EarlySense in California Hospital Medical Center (by Jamie Terrence, 
R.N.): 

• Zero patient falls from bed 

• Zero hospital-acquired pressure ulcers 

• Zero code blue calls 

• Early detection of sepsis in 3 cases 

• Early detection of blood clot in 2 cases 

• Early detection of serious cardiac arrhythmia in 2 cases 

• Early detection of over-sedation allowing immediate intervention without the need to transfer in 8 cases 

• Less restraint use 

• Increased patient, family and physician satisfaction 

• Nurses like participating in research. They feel empowered and important. 

• Length of stay reduction 

• Cost of care reduction 

 

 





Digitālā veselība 

• Mobilā veselība 

• Veselības  IT 

• Nēsājamās ierīces (wearables) 

• Telemedicīna 

• Personalizētā medicīna 

 

 

Labumi: 

+ Uzlabo efektivitāti 

+ Uzlabo pieejamību 

+ Samazina izmaksas 

+ Uzlabo kvalitāti 

+ Padara medicīnu personalizējamu pacientiem 

 

 

PACIENTAM 
Uzlabo dzīves kvalitāti 

Dod drošību  
un neatkarību 

Var dzīvot mājās 

ĢIMENEI 
Dod komforta sajūtu par 

saviem mīļajiem 

APDROŠINĀŠANAI 
Samazina slimnīcas un 
ārstnieciskās izmaksas 

MEDIĶIEM 
Dod augstas kvalitātes 

aprūpes iespējas 

VESELĪBAS IESTĀDEI 
Optimizē izmaksas 

Uzlabo aprūpes kvalitāti 
Papildus ienākuma iespējas 



Datu analīze 



Staigā Vesels 
virtuāls treneris otrā tipa diabēta pacientiem 

Prezentē: 

Leo Seļāvo, 
 
Pētnieki: 

Jeļizaveta Sokolovska, 
Aija Kļaviņa 
Ksenija Krilatiha, 
Karīna Ostrovska, 
Austris Cīrulnieks, 
Vita Rovīte, 
Leonora Pahirko, 
Jānis Valeinis 

Iesaistītās organizācijas: Pētījumu atbalsta: 



Diabēta 

izplatība  

Pasaulē: 

 

1 no 11  

pieaugušajiem 

ir diabēts 

 

Puse no viņiem 

par to nezina  

[pēc Starptautiskās 

Diabēta Federācijas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijā: 

 

2017.g. reģistrēti 91571 cilvēki kam diagnosticēts cukura diabēts, no tiem 86639 ir 2TD pacienti. 

Katru gadu pacientu skaits palielinās par ~2000 

https://spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-aprupes-statistika1 

 



Augstas intensitātes 

intervālu treniņš 

Hal Mayforth ilustrācija 

Pozitīva efekta evidence:  
Francois, Monique E., and Jonathan P. Little. “Effectiveness and Safety of High-Intensity 
Interval Training in Patients With Type 2 Diabetes.” Diabetes Spectrum: A Publication of 
the American Diabetes Association 28.1 (2015): 39–44. 



Virtuālais treneris 



Treniņu kalendārs 

Treniņa laiks 
dienā, 
no-līdz 

Glikozes 
mērījumi pirms 
un pēc treniņa 

Mēnesis Mēnesis Mēnesis 



Measurements= 4157 
SV0032 15 
HR high target 123 
HR low target 99 
Expected training time: 01:10:00 
 

Sirds ritms un zonas treniņa laikā 

Iesildīšanās Atsildīšanās 

Augsta HR intensitāte Zema HR intensitāte 



Mērķis 

Treniņi tikai sākumā 

Reti treniņi 
Treniņu pārtraukums 

Treniņi tikai beigās 



Mērķis 

Sirds ritms 
pārsvarā augsts 

Sirds ritms 
pārsvarā zems, 

mērķa zona netiek 
sasniegta 

Treniņš pārtraukts 
pusceļā, vai sensora 

problēma 



Maijā, 
Sirds ritms visu laiku 

augsts 

Jūlijā, 
Sirds ritms augsts, 

bet treniņa otrā puse 
jau labāka 

Septembrī, 
dalībnieks iemācījies 
pielāgot sirds ritmu 



Datu vizualizācija 



Napoleona karaspēka ceļi 



Pasaules valodas, to dzimšanas vietās 



Pašiņu statistika 



https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-60.00,0.00,366 

 

Zemeslodes 
vēji 

https://earth.nullschool.net/
https://earth.nullschool.net/
https://earth.nullschool.net/


• Article: “Cognitive impairment categorized in community-dwelling older adults with and without dementia using in-home sensors that recognise activities of daily living.” 
Urwyler P, Stucki R, Rampa L, Müri R, Mosimann UP, Nef T., Sci Rep. 2017 Feb 8;7:42084. doi: 10.1038/srep42084. 

Ikdienas aktivitātes 

A healthy person A dementia patient 



Crowd Sourcing for Health 
What is the most effective proven 
treatment for depression and anxiety? 

 

• exercise 

• spending time with pets 

• getting enough sleep 

• playing outside 

• meditation 

• talk therapy 

• massage 

• yoga 

• art therapy 

• talking with family and friends 

• sticking to a daily routine 



Secinājumi 

• Lietu internets (IoT) ir kā makroskops 
• Un palīdz pieņemt datos pamatotus lēmumus vai rīcību 

• Milzīgs datu apjoms 

• Mākoņskaitļošana palīdz 

• Ar sensoriem un internetu nepietiek 
• Analīze 

• Vizualizācija 

• Mākslīgais intelekts 

 



Pētniecība  
kā ēka 

 Sienas  
• dati, evidence 

 

 Pamati  
• hipotēze 

 

 Zeme zem pamatiem 
• pētniecības jautājums 

 

 

Veselīgus jautājumus! 

 


