
Kursuseprogrammi vorm 

FI6095.DT Veebiraamistikud 

3 EAP Kontakttundide 
maht: 28 

Õppesemester:                                   
S 

Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 
platvorm: 

https://github.com/veebiraamistikud-2019 

Eesmärk: Tutvustada mitmesuguste veebiraamistike kasutusvaldkondi ja 
tööpõhimõtteid. Anda üliõpilastele oskus olemasolevate raamistike 
valimiseks ja kasutamiseks ning enese loodud vahendite 
süstematiseerimiseks. Saavutada kogemus mõne levinuma 
raamistiku kasutamisel. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

Veebiraamistike võimalused ja näited. Kujundust, sisuhaldust, 
andmete analüüsi ja andmete talletamist hõlmava lahenduse 
loomine. Raamistike tutvustus ning lihtsate lahenduste tööle panek 
ja täiendamine üliõpilaste veetud seminaritundide raames. 

Õpiväljundid: 

 

Kursusel osalenu:  

• Mõistab kasutada levinumate veebiraamistike võimalusi oma 
veebirakenduste koostamisel;  

• Tunneb raamistike võimalusi ja piiranguid;  

• Suudab otsustada, milliseid komponente on mõistlik ise 
programmeerida, millistel juhtudel on kergemini lootust 
kasutada varem valminud lõike. 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestus. Igal õppuril tuleb koostada üht raamistikku või selle 
võimalust tutvustav materjal/näidete kogu ning selle abil kaaslastele 
läbi viia õppetund. Tööle tuleb saada ja vajadusel õppejõule seletada 
teiste õppurite seminarides tutvustatud raamistiku põhjal loodud 
lahendused.  

Lisaks on vaja esitada 4 kodutööd. Täpsem info jooksvalt kursuse 
veebilehel.  

Õppejõud: Tauri Kirsipuu 

Ingliskeelne nimetus: Web Frameworks 



Eeldusaine: Veebiprogrammeerimine (IFI6076.DT) 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Õpitavate raamistike värsketele materjalidele viitab õppejõud 
kursuse käigus 

Asenduskirjandus: Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. 

 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Arvestuse saamiseks: 
1. On koostatud materjal valitud veebiraamistiku kohta ja läbi 
viidud õppetund teistele kursusel osalejatele.  

2. Esitatud on kõik neli kodutööd.  

 

Iseseisva töö nõuded Üht raamistikku või tema eriomadust tutvustava näitrakenduse + 
väikese õppematerjali loomine. 

Näitrakenduse põhjal tutvustava seminaritunni pidamine. 

Grupikaaslase näidisrakenduste täiustamine omapoolsete 
funktsionaalsustega (kodutööd).  

 

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase  

1.kriteerium 

Tunneb raamistike võimalusi ja piiranguid. Suudab otsustada, 
milliseid komponente on mõistlik ise programmeerida, millistel 
juhtudel on kergemini lootust kasutada varem valminud lõike. 

A – Saab iseseisvalt hakkama raamistikke otstarbekalt kasutava 
lõppkasutajale sobiliku veebirakenduse loomisega. 

B – Suudab raamistikke võrrelda ka turvalisuse poole pealt. 

C – Tunneb mitmeid raamistikke ning oskab nende tööd ja jõudlust 
kirjeldada. 

D – Oskab kirjeldada raamistiku võimalusi ning tuua näiteid tema 
töö kohta. 

E – Oskab nimetada mõnda veebiraamistikku ja tema 
kasutusvaldkonda 



2.kriteerium 

Suudab kasutada olemasolevaid veebiraamistikke 

A – Lisaks eelmisele suudab oma töö abivahenditena koostatud 
funktsioonid vormistada nõnda, teistel või enesel neid hiljem eraldi 
raamistikena mugav kasutada oleks. 

B – Suudab kasutada raamistike keerukamalt seadistatavaid 
funktsionaalsusi. 

C – Suudab valida ja kasutada mitme raamistiku juurde kuuluvaid 
sobivaid komponente oma rakenduse koostamisel.  

D – Suudab võõra raamistiku mõne funktsiooni edukalt integreerida 
oma rakenduse sisse. 

E – Suudab vähemalt ühe näitraamistiku demolõigu käima panna. 

3. kriteerium 

Kursusel osalenu sai tarkvara tutvustamise ning õpitunni pidamise 
kogemuse 

A – Lisaks eelmisele jääb osalenutele meeldiv ja asjalik mulje 
põnevast õppetöötunnist. 

B – Seminaril osalenud suudavad üheskoos valminud rakendust 
kodutööna edukalt oma valitud suunas edasi arendada. 

C - Kuulajad suudavad tutvustatava raamistiku oma rakendusse 
lisada ning lihtsamaid omadusi käivitada. 

D – Kuulajad said õppetunni käigus ülevaate tutvustatava raamistiku 
toimimisest näitrakenduse kaudu. 

E – Kuulajad said aimu tutvustatava raamistiku üldpõhimõtetest. 

Õppetunni käigus võis tekkida esmasest õpetamiskohmetusest 
tingitud probleeme ja seisakuid. 

Informatsioon kursuse 
sisu kohta, kursuse 
jaotumine teemade 
kaupa sh 
kontakttundide ajad 

1.nädal  – Sissejuhatav tund. Kiire ülevaade veebiraamistikest. 
Teemade valik.  

2.nädal – Angular https://angular.io 

3.nädal – Ember https://emberjs.com  

https://angular.io/
https://emberjs.com/


4.nädal – Ruby on Rails https://rubyonrails.org  

5.nädal – Django https://www.djangoproject.com  

6.nädal – Symfony https://symfony.com  

7.nädal – Laravel https://laravel.com  

8.nädal – Spring https://spring.io  

9.nädal – Meteor https://www.meteor.com  

10.nädal – ASP.NET https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet   

11.nädal – ReactJS https://reactjs.org  

12.nädal – Flask https://palletsprojects.com/p/flask/    

13.nädal – Vue.js https://vuejs.org  

14.nädal – Kursuse kokkuvõte.  
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