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Anotācija Studiju priekšmets "Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana" iepazīstina ar sistēmanalīzes
uzdevumiem informācijas sistēmu izstrādes kontekstā. Priekšmetā galvenā uzmanība ir pievērsta
dažādām zināšanu iegūšanas un biznesa un informācijas sistēmu  modelēšanas metodēm, ko
sistēmanalītiķis lieto, lai noteiktu organizācijas prasības attiecībā uz jauniem IKT risinājumiem vai
to izmaiņām. Kursā ietvertās metodes atbilst Starptautiskā Biznesa analīzes institūta definētā
biznesa analītiķa 4 līmeņu kompetenču ietvara pirmajiem 3 līmeņiem. Priekšmets palīdz iegūt
specifiskās sistēmanalītiķa prasmes, kas norādītas LR IZM Sistēmanalītiķa profesijas standartā PS
0067. Priekšmets integrēti attīsta gan teorētisko izpratni, gan praktiskās iemaņas sistēmu analīzē.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt bāzes zināšanas un izpratni sistēmu analīzē, kas studentam
ļautu patstāvīgi veikt vienkāršus sistēmu analīzes uzdevumus un veiksmīgi piedalīties sarežģītāku
sistēmu analīzes uzdevumu veikšanā. Iegūtās zināšanas, izpratne un kompetences ir būtiskas, lai,
turpinot izglītību, sasniegtu augstāko akadēmisko un profesionālo sistēmu analītiķa kvalifikāciju,
kā ari lai veiktu noteiktu profesionālo jomu uzdevumus, kas prasa sistēmanalīzes zināšanas un
prasmes, piemēram, strādātu pozīcijā "Sistēmanalītiķis-programmētājs".

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pastāvīgie darbi un praktiskie darbi individuāli un grupās paredzēti priekšmetā ietverto metožu un
principu praktiskai realizācijai.

Literatūra 1. Kendall K.E. and Kendall J.E.Systems Analysis and
Design,PrenticeHall,Inc., 2008, 2005,1995,1992,1988.
2. Ievīte I. un Kirikova M.Diagrammas sistēmu analīzē un projektēšanā.
3. Young R. Requirements Engineering Handbook, Artech House, Incorporated, 2003.
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Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana informācijas sistēmu izstrādes jomā. 2 1 2 1

Sistēmanalītiķa uzdevumu un kompetenču spektrs. 2 1 2 1

Klasiskās zināšanu iegūšanas metodes: Dokumentu analīze, Intervijas, Novērošana, Aptaujas. 6 2 6 2

Biznesa sistēmu analīze: Biznesa likumu analīze, Lēmumu analīze, Problēmu analīze. 4 3 4 3

Organizāciju modelēšana: datu, mērķu, organizatoriskās struktūras, biznesa procesu un prasību
modelēšana.

6 6 6 6

Funkcionālā dekompozīcija, datu plūsmu diagrammas, datu vārdnīcas. 4 6 4 6

Grupas darba metodes: Prāta vētra, Struktūrizētās caurskates, Prasību darbnīcas, Lietotāju stāsti u.c.
metodes.

2 3 2 3

Informācijas sistēmu analīzes metodes: saskarņu analīze, prototipēšana, nefunkcionālo prasību un
risku analīze.

4 6 4 6

Pieņemšanas un novērtēšanas kritēriju definēšana. Risinājumu alternatīvu novērtēšana. Piegādātāju
novērtēšana.

4 6 4 6

Programmatūras orientētas metodes: jaunākās UML versijas vieta sistēmu analīzē, stāvokļu pārejas
un secību diagrammas.

2 3 2 3

Sistēmu analīzes procesa organizēšana. Sistēmu analīzes ētika. 4 3 4 3

Kopā: 40 40 40 40

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Students izprot sistēmu analīzes uzdevumus, metodes un ētiskos principus. Atbildes uz atbilstošiem jautājumi eksāmenā.



Studiju kursa plānojums

Students prot iegūt prasību noteikšanai nepieciešamās zināšanas. Praktiskajos vai patstāvīgajos darbos
demonstrētas prasmes dokumentu analīzē,
intervēšanā, novērošanā (etnogrāfiskā analīze)
un aptaujas lapu izstrādē.

Students prot lietot grupas darba un spējās metodes zināšanu iegūšanai par biznesa sistēmu un
prasībām pret IKT risinājumiem.

Praktiskajos vai patstāvīgajos darbos
demonstrētas prasmes prāta vētras,
strukturizētas caurskates, lietotāju stāstu un
citu metožu izmantošanā.

Students zina un spēj lietot vienkāršas biznesa likumu,  lēmumu un problēmu analīzes metodes. Praktiskajos vai patstāvīgajos darbos
demonstrētas likumu,  lēmumu un problēmu
analīzes prasmes.

Students prot izstrādāt organizācijas modeļus. Izstrādāti organizācijas modeļi eksāmenā
dotai situācijai.

Students prot izstrādāt sarežģītus funkcionālos modeļus. Eksāmenā dotai situācijai izstrādāta
daudzlīmeņu datu plūsmu diagramma un/vai
biznesa procesu diagramma.

Students pārzina informācijas sistēmu risinājumu analīzes un novērtēšanas metodes. Atbildes uz atbilstošiem jautājumi eksāmenā.

Students izprot programmatūras izstrādes notāciju vietu sistēmu analīzē. Atbildes uz atbilstošiem jautājumi eksāmenā.
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