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Ir iespējamas arī citas bakalaura darba tēmas, kas saistītas ar datubāzu tehnoloģiju izmantošanu. Kopā 

ar bakalaura darba vadītāju iespējams precizēt esošās tēmas virzienu un mērķi, lai darbs būtu gan 

izaicinošs gan interesants un galarezultātā sniegtu darba veicējam jaunas zināšanas, kuras var noderēt 

nākotnē. 

Nosaukums Jaunāko tehnoloģiju tendences un iespējas lielapjoma datu 
(Big Data) apstrādē un analīzē 

(The latest technology trends and opportunities for large-scale data (Big 

Data) processing and analysis ) 

Aktualitāte Lielu uzņēmumu datu apjomu pieaugums, tīmekļa informācijas apstrāde, sensoru 

iegūto datu apstrāde. Datu apjoms dažādās sfērās nepārtraukti palielinās. No visa 

lielā datu apjoma ir jāprot izgūt tas apjoms, kas nepieciešams kādas problēmas 

izpētei vai lēmuma pieņemšanai. 

Mērķis Šī bakalaura darba mērķis ir saistīts ar jaunāko datu apstrādes tehnoloģiju apguvi un  
izpēti lielapjoma datu (Big Data) apstrādē un analīzē. Ir nepieciešamība pēc 
strukturētu un arī vāji strukturētu liela apjoma datu apstrādes mehanismiem, jo līdz 
šim labi pazīstamās datu izguves tehnoloģijas netiek galā ar milzīgo datu apjomu kāds 
pieejams atsevišķu uzņēmumu apstrādē. Šobrīd ir parādijušās vairākas tehnoloģijas, 
kas mēģina šo problēmu risināt.  

Raksturoju
ms 

Darba sarežģītības pakāpe: vidēja 

Darbam ir gan teorētisks gan praktisks raksturs. 

Literatūra Atbilstošā dokumentācija un apraksti 

 

Nosaukums Dažādu risinājumu izstrādes iespējas izmantojot jaunākās 
NoSQL un NewSQL datubāzu tehnoloģijas 

(Developing various solutions using the latest NoSQL and NewSQL database 
technologies) 

Aktualitāte Šobrīd daudzām sistēmām meklē risinājumus ātrai datu savākšanai un apstrādei no 

dažādām iekārtām, kā arī iespēju efektīvi glabāt dažadus dokumentus. Dokumentu 

sistēmu lielākais izaicinājums ir ātra dokumenta atrašana. Šādam nolūkam arvien 

biežāk sāk izmantot jaunās paaudzes datubāzu vadības sistēmas NoSQL un NewSQL. 

Mērķis Izpētīt šībrīža praktiskos pielietojumus NoSQL un NewSQL datubāzēm dažādās 
sistēmās. Apzināt to priekšrocības un trūkumus attiecībā pret citām populārajām 
DBVS – Oracle, MySQL, DB2, u.c. 

Raksturoju
ms 

Darba sarežģītības pakāpe: vidēja 

Darbam ir gan teorētisks gan praktisks raksturs. 

Literatūra Atbilstošā dokumentācija un apraksti 



 

Nosaukums Satura vadības sistēmas izstrādes iespējas izmantojot dažāda 
veida ietvarus (ALFRESCO, Liferay, u.c.) 

(Content management system development options using different types of 
frames (ALFRESCO, Liferay)) 

Aktualitāte Jebkurā uzņēmējdarbības organizācijā ir svarīga efektīva darbinieku savstarpējā 

saziņa un sadarbošanās. Darbinieku mobilitāte un mainīgie darba grafiki liek 

uzņēmumiem interesēties un ieviest uzņēmuma satura pārvaldības (ECM) sistēmas, 

piemēram, Microsoft SharePoint vai Oracle WebCenter Content. To mērķis ir ļaut 

lietotājiem sadarboties un dalīties ar darba  dokumentiem uzņēmuma iekšienē. 

Uzņēmumi, kas nevar atļauties maksāt lielas summas par Microsoft vai Oracle 

produktiem var izmēģināt Alfresco vai Liferay platformu. 

Mērķis Šī bakalaura darba mērķis ir saistīts ar ALFRESCO un Liferay, kā arī citu ietvaru 
jaunāko tehnoloģiju apguvi un  iespēju izpēti satura vadības un dokumentu 
pārvaldības risinājumu izstrādē. 

Raksturoju
ms 

Darba sarežģītības pakāpe: vidēja 

Darbam ir gan teorētisks gan praktisks raksturs. 

Literatūra Atbilstošā dokumentācija un apraksti 

 


