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Šodien uzzināsim

- UI izveide izmantojot React biibliotēku
- @material-ui/core

Solis tuvāk. Pirmā Full Stack 
aplikācija, ko radam paši

Mēs zinam

- MERN aplikācija - kas tas ir
- Visual studio Code un izmantotās 

bibilotēkas
- Klients, Serveris un bibliotēku sagatave
- Pirmā mūsu klienta aplikācija
- Kā izveidot savu DB
- Kā pieslēgt mūsu viedoto aplikāciju DB
- DB rakstu izveides, labošanas un 

dzēšanas API

Iesākām pirmo Full Stack 
aplikāciju, ko radam paši



MERN aplikācija

MERN nozīmē -  MongoDB, Express, React, 

Node - tās ir 4 atslēgas tehnoloģijas, kas 

nodrošina pilnu izstrādes vidi: 

● MongoDB - dokumentu datubāze

● Express(.js) - Node.js WEB framework 

● React(.js) - klienta puses  JavaScript 

framework

● Node(.js) - pamata framework JavaScript 

web serverim



Ko mēs tehniski gribam uzprogrammēt?

CRUD Nozīme: 

CRUD ir abreviatūra no programmēšanas 
pasaules, kas apzīmē 4 funkcijas. Tās 
nepieciešamas lai izveidot pamata lietas jebkurai 
applikācijai. 
C - create - izveidot ierakstu
R - read - nolasīt ierakstu no datu glabātuves
U - update - atjaunot/labot ierakstu datu 
glabātuvē, 
D - delete - dzēst ierakstu no datu glabātuves.



Kā tas izskatīsies?



Vizualizācija un FrontEnd/Backend sasaiste

1. lekcija attēlojas UI ko nosūtam no 
Express.js

izveidoti sakari ar datubāzi
mums ir pirmais dummy API

3. lekcija - JSON datu apmaiņa ar 
DB 
POST - saglabāt
GET - iegūt datus no DB

4. lekcija - vizualizācija

UI



UI puses struktūra

Izmantosim sagatavotu UI pusi, lai vieglāk izprastu iespējas un mācītos no parauga.

Tapēc pārliksim mūsu client/src ar materiālu kas publicēts te
https://piekrasteskonvents.lv/enguretech/web/src.zip

https://piekrasteskonvents.lv/enguretech/web/src.zip


UI bibliotēku ielāde

client

1. npm install @material-ui/core

2. npm start

3. ja parādās ziņojumi par kļūdām, izpildam komandas ko mums iesaka kļūdu labošanai

4. varbūt tas ir jāatkārto vairākas reizes



UI saskarne ir gatava



Uzdevums - Pārslēgt pieslēgšanos uz savu Server

client

mēģinam atrast, kapēc mūsu client puse slēdzas klāt Dainas server daļai un pārslēdzam lai tā 
slēdzas klāt katra paša server daļai



Uzdevums - Ievadam sludinājumus un testējam UI

Notestējam vai var
1. Ievadīt sludinājumu
2. Labot sludinājumu
3. Dzēst sludinajumu
4. Like sludinājumu
5. Sludinājumam pievienot bildi



Uzdevums - Sagatavojam ieteikums uzlabojumiem

Ieteikumi uzlabojumiem iesūtami uz #ETECH kanālu.
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