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1.Tēma:  Automātiska objektorientētā koda kvalitātes novērtēšana: aktuālākās metrikas, rīki un to 
attīstības tendences. 
Pētījuma mērķis: Izpētīt kādas ir aktuālākas objektorientētā koda kvalitātes novērtēšanas metrikas, 
novērtēt to pielietojamību praksē un novērtēt to iespējamo iestrādi esošos novērtēšanas rīkos 
(piemēram Sonar’ā).  
 
2. Tēma: Tīmekļa vietņu lietojamības testēšana izmantojot acu skatiena trajektoriju analīzi 
Mērķis: Iepazīties ar lietojamības testēšanas risinājumiem, kas izmanto acu skatiena trajektoriju 
reģistrēšanu un analīzi. Veikt vairāku konkrēti sagatavotu tīmekļa vietņu lietojamības testus, iegūt 
salīdzinošus rezultātus, izstrādāt priekšlikumus testēto tīmekļu uzlabojumiem, pārbaudīt lietojamības 
izmaiņas pēc ieteikumu realizēšanas. 
 
3.Tēma: Inovatīvu lietotāja saskarnes veidu izmēģinājumi mobilajām lietotnēm 
Mērķis: Izpētīt inovatīvus lietotāja saskarņu veidos mobilajām lietotnēm, kurus būtu iespējams pielietot 
finanšu pakalpojumu sniedzēja mobilajās lietotnēs. Sagatavot vairākus jauno lietotāja saskarņu 
prototipus, veikt lietojamības testus. 
 
4. Tēma: 
Ievads: Virtualizācija ieņem arvien lielāku lomu mūsdienu IT sfērā. Tā sniedz iespēju apvienot datorus 
klasteros un izdalīt precīzu apjomu resursu katram uzdevumam. Līdz ar dinamisku / ātru resursu 
pieejamību rodas iespējas ātri sagatavot testēšanas/ produkcijas serverus pēc vajadzības. Lai saīsinātu 
jaunu serveru sagatavošanas laiku un atbrīvotu no operētājsistēmas specifikas (atkarības) var tikt 
pielietota ideoloģija „infrastructure as code ” (infrastruktūra kodā ). Respektīvi visu servera 
infrastruktūru apraksta kodā un izveidojot jaunu serveri tas automātiski sevi sainstalē un noskaņo. Otrs 
variants ir izveidot šablona serveri priekš konkrētas operētājsistēmas kā arī tā kopiju un pēc vajadzības 
replicēt šo kopiju jaunos serveros.  
Uzdevuma nostādne: Iepazīties un izpētīt iespēju virtualizēt servisu kā konteineri kuru var brīvi pārnes 
un jauniem resursiem/servisiem ka arī noskaņot ar koda/instrukciju palīdzību pēc pārnešanas. Kā  serviss 
var būt  vienkāršs tīmekļa aplikācijas serveris, datubāze, monitoringa sistēma utt. Konteineri ir 
pašpietiekams tamdēļ var tikt pārnests uz dažādām operētājsistēmā kā ar fiziskiem un virtuāliem 
serveriem. Izpētes uzdevums būtu saprast vai šādu servisu konteinerus var pielietot izstrādes / 
produkcijas vidēs  kā tās var papildināt „continiuse delivery” ideoloģiju. Lai pamatotu veicamā darba 
rezultātus būtu labi izveidot prototipu kā šāda sistēma strādātu praksē. Kā izejas punkts pētījumam 
varētu būt „docker.io”  bet mēs esam ieinteresēti / atvērti jebkuram citam produktam.  
Resursi   

 „provisioning” instrumenti  : Puppet, Chef, Ansible,  Salt 

 Servisu virtualizācija : docker.io  

 Virtualizācija instrumenti : Virtual Box, Vagrant , Vmware, OpenStack  

 Mākonškaitļošanas paklapojumu sniedzēji: AWS, Rackspace , Digitalocean 

5. Tēma: Studenta izvēlēta tēma idejas realizēšanai (saskaņojot ar AS "4finance") 

 


