
Rīgas Tehniskā universitāte      

RTU studiju kurss "Objektorientētā programmēšana"  

12306 Lietišķo datorzinātņu katedra  

Vispārīgā informācija  

Kods  DPI232  

Nosaukums  Objektorientētā programmēšana  

Studiju kursa statuss programmā  Obligātais/Obligātais izvēles  

Studiju kursa līmenis  Pamatstudiju  

Studiju kursa tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Datorika  

Atbildīgais mācībspēks  Oksana Ņikiforova, Profesore, Dr.sc.ing.  

Apjoms daļās un kredītpunktos  1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti  

Studiju kursa īstenošanas valodas  LV, EN  

Anotācija  Ar valodas C++ palīdzību, priekšmetā tiek aplūkoti objektorientētās (OO) programmēšanas 

pamatu un vidēja līmeņa jautājumi. Priekšmetu veiksmīgi pabeigušiem studentiem jāspēj saprast 

OO programmēšanas pamatkoncepcijas un no sagatavota projektējuma jāprot realizēt programma 

OO programmēšanas valodā. Priekšmetā tiek iztirzātas tēmas, kurās tiek apskatīti OO 

pamatjēdzieni – abstrakcija, iekapsulēšana, mantošana un polimorfisms un to realizācijas 

mehānismi programmēšanas valodā C++, kā arī izņēmumu apstrāde; standarta C++ klašu 

bibliotēkas klases darbam ar ievades/izvades plūsmām un failiem; šabloni; un ieskats grafisko 

saskarņu programmēšanā, izmantojot klašu bibliotēkas. Priekšmeta ietvaros tiek dots arī kādas 

citas OO programmēšanas valodas (piem., C# vai Java) salīdzinājums ar C++. Priekšmeta lielāko 

daļu veido laboratorijas darbi, kuros studentiem jādemonstrē apgūtās teorētiskās zināšanas un 

jāapgūst profesionālās prasmes.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs  
Priekšmeta mērķis ir apmācīt un virzīt studentus priekšmeta tēmās, lai pēc to apguves 

studenti spētu saprast un pielietot OO principus programmatūras sistēmu realizēšanā un 

uzturēšanā no sagatavotiem projektējumiem.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi  
Patstāvīgais darbs ietver teorētisko sagatavošanos laboratorijas darbiem, laboratorijas darbos 

iegūto rezultātu izvērtēšanu un rakstisku secinājumu izdarīšanu.  
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Nepieciešamās priekšzināšanas  Zināšanas par strukturālo programmēšanu (vēlams programmēšanas valodā C).  

Tematu izklāsts  

Virtuālas funkcijas un destruktori. Polimorfisms. Abstraktas klases. Klases statiskie elementi.  2  

Redzamības apgabali. Atmiņas klases. Mantošana un atvasinātās klases. Mantošana un kompozīcija.  2  

Operatoru pārlāde. Klases draugi.  2  



Standarta C++ klašu bibliotēkas apskats. Darbs ar ievades/izvades plūsmām un failiem.  2  

Izņēmumu apstrāde.  2  

Šabloni. Daudzkāršā mantošana. Virtuālās bāzes klases. C++ izteiksmju analīze.  2  

Ievads grafiskās lietotāja saskarnes programmēšanā ar C++ klašu bibliotēkām.  2  

Ievads citā OO programmēšanas valodā un tās salīdzinājums ar C++.  4  

Laboratorijas darbi.  64  

 

Tēma  Stundu skaits  

Priekšmeta mērķi, organizācija un vērtēšana. Programmatūras izstrādes dzīves cikls. Programmēšanas paradigmas.  2  

Vienkāršas C++ programmas pirmteksta analīze. Kompilēšanas un saistīšanas procesi. C++ priekšprocesors.  2  

C++ standarta un atvasināto datu tipu klasifikācija. Tipu pārveidošanas. Rādītāji un atsauces.  2  

Valodas C++ strukturālās īpašības.  2  

Masīvi. Rakstzīmju virknes. Deklarācijas un definīcijas. Abstrakcija un iekapsulēšana. Klases.  2  

Funkciju pārdefinēšana un pārlāde. Konstruktori un destruktori.  2  

Dinamiskās atmiņas izmantošana. Rakstzīmju klases ‘String’ realizācija. Konstruktori un destruktori funkciju parametros.  2  

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana  

Sasniedzamie studiju rezultāti  Rezultātu vērtēšanas metodes  

Var izskaidrot OOP pamatjēdzienu – abstrakcijas, iekapsulēšanas, mantošanas un polimorfisma 

būtību un nodemonstrēt to pielietošanu valodā C++.  
Veiksmīgi nokārtots rakstisks eksāmens un 

visi  laboratorijas darbi.  

Var izlasīt un saprast trešo pušu sagatavotu C++ pirmkodu un izskaidrot tajā izmantoto operatoru 

loģiku un darbības ar rādītājiem.  
Veiksmīgi nokārtots rakstisks eksāmens.  

Valodā C++ var uzrakstīt klases interfeisa deklarāciju un definīciju (realizāciju).  Izpildīti laboratorijas darbi.  

Var izskaidrot objektu redzamības apgabalus un objektu glabāšanai praktiski pielietot globālo, 

statisko, lokālo un dinamisko atmiņu.  
Veiksmīgi nokārtots rakstisks eksāmens un 

izpildīti laboratorijas darbi.  

Spēj izmantot klases un šablonus no standarta C++ klašu bibliotēkas darbam ar rakstzīmju 

virknēm, ievades/izvades plūsmām, failiem, un spēj izmantot izņēmumu apstrādi.  
Izpildīti laboratorijas darbi.  

Spēj izveidot un izmantot klašu šablonus.  Izpildīti laboratorijas darbi.  

Pārzina grafiskās lietotāja saskarnes programmēšanas principus izmantojot C++ klašu bibliotēkas.  Izpildīti laboratorijas darbi.  

Spēj saprast kādu citu OO programmēšanas valodu un salīdzināt tās iespējas ar valodu C++.  Izpildīti laboratorijas darbi.  
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