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Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt pamatzināšanas par datortīkliem. Kursā aplūkota datortīklu
vēsture, arhitektūra un tehnoloģijas, kā arī svarīgākie un populārākie standarti un protokoli. Kursā ir
iekļautas tīklu apvienošanas metodes un tehnoloģijas, pamatzināšanas par maršrutēšanas veidiem
un algoritmiem. Atsevišķi aplūkots TCP/IP protokolu steks un VPN tīkli, dots ievads bezvadu tīklos
un klientservera tehnoloģijās.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un Dot tālākai apmācībai nepieciešamās pamatzināšanas par datortīkliem. Students spēj apspriest
prasmēs
datortīklu pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzina infrastruktūras elementus un
tehnoloģiju dzīves ciklus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem. Katras nodarbības sākumā atbildes uz jautājumiem par
iepriekšējās lekcijas tēmu
Literatūra
1. V.Zagurskis.RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF), Datoru tīklu un
sistēmu katedra (DTSTK) Mācību un pārbaudīšanas līdzekļi, Datoru tīkli, 2005. ESF projekts
Nr.0125/VPDI/ESF/PIAA/04/APK3.3.3.3./0062/0007.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj apspriest datoru tīklu pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzin infrastruktūras
elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus.
Spēj argumentēt tīklu tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību atkarībā no
ražošanas ( biznesa) procesa veida .

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
*

2.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Veiksmīgi nokārtots rakstisks eksāmens, kas
ietver teorētiskus jautājumus un situācijas
analīzi.
Veiksmīgi nokārtots rakstisks eksāmens, kas
ietver teorētiskus jautājumus un situācijas
analīzi.
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