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GPS LIETOTŅU UN IERĪČU LIETOJAMĪBAS ANALĪZE

• Izpētīt esošos pieejamos GPS risinājumus, to

lietošanas tendences Latvijā.

• Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt

atbilstošu GPS risinājumu , kas būtu ērti

lietojama un pieejama Latvijas navigācijas

risinājumu lietotājiem, kā arī sniegt

rekomendācijas IT lietotņu izstrādātājiem par

navigācijas lietotņu izstrādi.

• Apskatīt un iepazīties GPS vēsturi, uzbūvi,

darbības principiem.

• Izpētīt un aprakstīt esošos GPS lietotņu un

ierīču risinājumus, to funkcijas, pieejamību.

• Veikt Latvijas iedzīvotāju anketēšanu, saistībā

ar GPS lietotņu un ierīču lietošanas īpatnībām

un tendencēm.

• Apkopot iegūtos rezultātus

• Balstoties uz iegūtajiem aptaujas rezultātiem,

izstrādāt jaunu GPS risinājumu – lietotni vai

ierīces programmatūru piemērotu Latvijas

iedzīvotājiem vai dod atsauksmes un

ieteikumus IT lietotņu un ierīču veidotājiem.

• Izpētīti un aprakstīti GPS lietotņu risinājumi

• Veikta Latvijas iedzīvotāju anketēšana saistībā

par GPS lietotņu un ierīču lietošanas īpatnībām

un tendencēm

• Apkopoti un izanalizēti aptaujas rezultāti, kā arī

iegūti vispārīgi priekštati par cilvēku navigācijas

lietotņu un ierīču lietošanu

• Mūsdienās ļoti svarīga loma cilvēku dzīvē ir

navigācijas lietotnēm un ierīcēm.

• Cilvēki sasaista citas lietotnes ar navigācijas

lietotnēm un ierīcēm, kurām nav navigācijas

funkcijas.

• Turpināt padziļinātu izpēti un analīzi par

navigācijas lietotņu un ierīču lietošanas

tendencēm Latvijas lietotāju vidū.

• Veikt sekundāro datu apzināšanu un analīzi

• Izstrādāt navigācijas lietotni un dod atsauksmes

un ierosinājumus IT sfēras speciālistiem

navigācijas lietotņu izstrādē.
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