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Nosaukums Tīmekļa lietojumu izveide (studiju projekts)

Studiju kursa statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles

Atbildīgais mācībspēks Natālija Prokofjeva - Doktors, Vadošais pētnieks

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti

Studiju kursa īstenošanas valodas LV, EN

Anotācija Studenti izstādās reālo programmatūras projektu, strādājot grupās (4-5 cilvēki) un izpildot prasību
specificēšanu, projektēšanu, implementēšanu un testēšanu. Projekts ir uzskatīts par nodotu, ja ir
izstrādāta programmatūras sistēma (tīmekļa lietojums) un nodoti projekta ietvaros visi paredzēti
dokumenti, kā arī organizēta projekta pārskatu sagatavošana un sekmīga aizstāvēšana.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes par tīmekļa lietojumu izstrādi, izmantojot
valodas PHP, HTML un citas tīmekļa tehnoloģijas. Studenti izstādās reālo programmatūras
projektu, strādājot grupās un izpildot prasību specificēšanu, projektēšanu, implementēšanu un
testēšanu. Mācību priekšmeta uzdevumi: - iemācīt studentiem praktiski pielietot savas zināšanas
un prasmes mūsdienīgu tīmekļa lietojumu izstrādē; - iemācīt studentiem dokumentēt
programmatūras projektu.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgo darba ietvaros studenti analizē un izstrādā reālo programmatūras projektu.

Literatūra 1. L.Zaiceva. Programmatūras izstrādes tehnoloģija. 2. izdevums, labots un papildināts. – Rīga:
RTU, 2002. – 244 lpp.
2. Larry Ulman . PHP 6 and MySQL for Dynamic Web Sites: Visual QuickPro Guid. - Peachpit
Press, 2007. - 648 p.
3. Luke Welling, Laura Thomson. PHP and MySQL Web Development. 4th Edition - Sams., 2008.
- 950 p.
4. Jennifer Kyrnin. About.com Guide to Web Design: Build and Maintain a Dynamic, User-
Friendly Web Site Using Html, Css and Javascript (About.Com Guides). -  Adams Media
Corporation, 2007. - 288 p.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
kursa īstenošanai

Computer

Nepieciešamās priekšzināšanas HTML valoda; JavaScript; PHP un MySQL

Iepriekš apgūstamie studiju kursi

Saturs Pilna un nepilna laika
klātienes studijas

Nepilna laika
neklātienes studijas

Kontakt
stundas

Patstāv.
darbs

Kontakt
stundas

Patstāv.
darbs

Programmatūras projekta pārvaldības plāna izskatīšana un sastādīšana. 2 0 0 0

Uzdevuma analīze un prasības programmai. 6 0 0 0

Projekta detalizēta projektējuma izstrādāšana. 6 0 0 0

Programmatūras sistēmas izstrāde. 6 0 0 0

Projekta atkļūdošana un testēšana. 6 0 0 0

Pārskata par izpildīto projektu nodošana. 4 0 0 0

Programmatūras projekta aizstāvēšana. 2 0 0 0

Kopā: 32 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj analizēt projekta uzdevumu, funkcionālās un nefunkcionālās prasības sistēmai, kā arī izstrādāt
prasību dokumentu.

Uzrakstīts, prezentēts un pozitīvi novērtēts
referāts par projekta prasībām.

Spēj projektēt reālu sistēmu, kā arī izstrādāt programmatūras projektējumu. Uzrakstīts, prezentēts un pozitīvi novērtēts
referāts par projekta projektējumu.

Spēj prezentēt un argumentēti izskaidrot projekta implementēšanas daļu. Izpildīta un pozitīvi novērtēta projekta
(sistēmas) implementēšanas daļa.

Spēj analizēt un organizēt projekta testēšanu, kā arī izstrādāt testēšanas pārskatu. Uzrakstīts, prezentēts un pozitīvi novērtēts
referāts par projekta testēšanu.

Spēj prezentēt un argumentēti izskaidrot projekta pārskatu. Uzrakstīts, prezentēts un pozitīvi novērtēts
projekta pārskats.
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