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1.MODULIS
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
PAMATJĒDZIENI
Šajā modulī Jūs apgūsiet kā:
noteikt datora aparatūru;
izmantot datoriem specifiskas mērvienības;
pazīt galvenās datora sastāvdaļas un to parametrus;
pazīt datora pieslēgvietas;
pazīt programmatūras veidus;
izvēlēties Internet pieslēgumu;
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmanto ikdienā;
nodrošināt informācijas drošību.
Lai arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietotājam nav nepieciešams zināt visu
iekārtu detalizētu darbību un tehnisko ierīču uzbūvi, tomēr lietderīgi zināt to
pamatprincipus; iekārtu, sistēmu nosaukumus un pielietojumu.
Piemēram, neviens palīdzības dienests nespēs ieteikt rīcību problēmsituāciju gadījumos,
ja lietotājs nevarēs paskaidrot, kas tieši nedarbojas vai nesanāk. Tāpat, slēdzot līgumus
par komunikāciju pakalpojumiem jāsaprot piedāvājumu atšķirības un iegūtais labums.
Ar jēdzienu Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas apzīmē informācijas iegūšanu,
apstrādi, izplatīšanu, izmantojot datorsistēmas un sakaru tīklus, tehnisko ierīču, iekārtu
kopumu šo darbību veikšanai, kā arī metodes un līdzekļus.

Mērvienības
Datori ir ciparu ierīces un to darbība balstās uz matemātiskām operācijām, kurās
izmanto tikai divas vērtības: nulli un vieninieku. Tām piemērotāka ir binārā skaitīšanas
sistēma, kurā visvienkāršāk darboties ar elektriskajiem signāliem: 1 ir signāls, 0 nav
signāla. Šī matemātiskā sistēma ir pamatā mērvienībām, ko izmanto informācijas
tehnoloģijās:
Bits. Mazākā informācijas mērvienība, 0 vai 1. Apzīmē ar burtu b vai bit.
Baits. Vienlīdzīgs astoņiem bitiem. Apzīmē ar burtu B. Datortehnikā jebkura
darbība vai informācija ir jāapraksta tehnikai saprotamā kodā. Vēsturiski
izveidojies, ka baitā ir astoņi biti. Ar astoņiem bitiem var aprakstīt, piemēram,
jebkuru tastatūras simbolu, arī citas skaitļa 2 pakāpes ir piemērotas
programmēšanas valodām programmatūras rakstīšanai.
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Atmiņas ietilpība
Atmiņas ietilpību mēra baitos un no tiem atvasinātās lielākās mērvienībās. Atvasināšanai
izmanto bināros prefiksus, kas nedaudz atšķiras no decimālajiem, jo to izveidošanai
izmantotas skaitļa 2 pakāpes:
Kilo- K, 1024 reizes lielāks, vienāds ar 210;
Mega- M, 1048576 reizes lielāks, vienāds ar 220;
Giga- G, 1073741824 reizes lielāks, vienāds ar 230;
Tera- T, 1 099 511 627 776 reizes lielāks, vienāds ar 240.
Piemēram:
1 KB = 1024 B; KB kilobaits
1MB = 1024 KB; MB megabaits
1GB = 1024 MB; GB gigabaits
1TB = 1024 GB; TB terabaits
Der zināt
Lai arī datu nesēju ietilpību parasti apzīmē izmantojot pierastos decimālās skaitīšanas
sistēmas prefiksus, lielākā daļa operētājsistēmu savā darbībā lieto bināros prefiksusskaitļa 2 pakāpes. Tāpēc iegādāta datu nesēja vai datora atmiņas lielums uz iepakojuma
un datora uzrādītais var atšķirties. Piemēram, 1GB atmiņas iekārta datorā uzrādīs
0,9313226 bināros GB.

Datu plūsma
Datu plūsmas, piemēram, Internet pieslēguma ātrumu, mēra bitos (un no tā
atvasinātajās lielākajās mērvienībās) sekundē: bit/s; bps. Šī mērvienība norāda, cik
informācijas biti tiek saņemti, noraidīti vai apstrādāti laika vienībā- sekundē.
Pretēji atminās mērvienībām, ātruma mērīšanā izmanto tradicionālos decimālās
skaitīšanas sistēmas prefiksus:
Kilo- 1000 reizes vairāk;
Mega- 1 000 000 reizes vairāk;
Giga- 1 000 000 000 reizes vairāk.
Piemēram:
1kbit/s = 1000 bit/s
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Šo mērvienību izmanto ari multividē. Audio un videosignāla specifikācijā ātrums norāda
cik daudz datu tiek saglabāts, noraidīts vienā laika vienībā. Jo vairāk datu, jo labāka
materiāla kvalitāte, bet pieaug glabājamo datu kopējais apjoms.
Piemēram, MP3 audio ar bitu pārraides ātrumu 192 kbit/s skanēs daudz kvalitatīvāk
nekā tas pats audio ar 32 kbit/s bitu pārraides ātrumu, bet aizņems vairāk vietas datu
glabātuvē.
Datortīklos bitu pārraides ātrumu izmanto pieslēguma vai tīkla caurlaides spēju
raksturošanai.
Piemēram, tipisks datortīkls var nodrošināt 100 mbit/s vai pat 1 gbit/s datu pārraides
ātrumu atkarībā no tīklā izmantotajām iekārtām un datoriem, digitālā telefona līnija var
nodrošināt datu pārraidi ar ātrumu no 256 kbit/s līdz 40 mbit/s atkarībā no
izmantotajiem sakaru kabeļiem un centrāles iespējām.
Datu pārraides piemērs:
1MB lielu datu apjomu caur tīmekļa pieslēgumu ar 1 mbit/s ātrumu var pārsūtīt 8,4
sekundēs:
1Mega Baits = 1048576 Baiti = 1048576 * 8 biti = 8388608 biti
Pārsūtot ar 1 mbit/s ātrumu = 1 000 000 biti sekundē pārsūtīšanas laiks būs 8388608 /
1 000 000 = 8,388608 sekundes.

Procesora darbības ātrums
Procesora un arī citu elektronisku shēmu darbības ātruma mērvienība ir hercs- Hz.
Mērvienība norāda ierīces darbību skaitu laika vienībā- sekundē. Parasti lieto lielākas
mērvienības, izmantojot decimālās skaitīšanas sistēmas prefiksus:
1MHz = 1000 000 Hz; MHz megahercs
1GHz = 1000 MHz gigahercs.
Jo lielākas darba frekvences procesoram un datorā izmantotajām shēmām, jo ātrāk
darbosies datorsistēma.
Piemēram: televizora ekrāns mirgo 25 reizes sekundē- 25 Hz, parastā kvēlspuldze mirgo
50 reizes sekundē- 50 Hz, mūsdienu procesoru darbības ātrumu mēra gigahercos, kas ir
nesalīdzināmi vairāk.
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Aparatūra
Lai izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), nepieciešama aparatūra
(Hardware, angļu val.). Šis termins apzīmē fiziski eksistējošas iekārtas un to sastāvdaļas.
Aparatūras tehniskais izpildījums nepārtraukti mainās- tiek izstrādāti un pilnveidoti
tehnoloģiskie risinājumi, pieaug elektronisko shēmu integrācijas pakāpe, mainās iekārtu
dizains, elektrības patēriņš.

Personālais dators (PC)

1981.gadā firma IBM izstrādāja datorsistēmu individuālai, patstāvīgai un neatkarīgai
lietošanai. Šādus datorus sāka ražot arī citas firmas, tāpēc 80. gados ieviesa terminu PC
savietojams dators.
Šos datorus raksturo:
Ietilpība: datora pastāvīgās un brīvpiekļuves atmiņas (RAM) lielums;
Komponentes: PC izmanto unificētas sastāvdaļas;
Veiktspēja: datora ātrdarbība un pielāgotība izpildāmo uzdevumu veikšanai;
Izmaksas: salīdzinoši neliela sākotnējā cena un uzturēšanas izdevumi;
Pielietojums: individuālai lietošanai visās jomās.

1.modulis
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Klēpjdators

Nelielu izmēru datorsistēma vienā korpusā ar atvāžamu iebūvētu monitoru (displeju) un
uzlādējamu autonomu barošanas avotu. Atšķirībā no personālā datora, klēpjdatoriem
izmanto mazizmēra vai speciāli konkrētajam modelim izstrādātas komponentes, kas
sadārdzina izstrādājumu un apgrūtina datora veiktspējas uzlabošanu jau pēc tā iegādes.

Piezīmjdators
Mazākos izmēros nekā klēpjdators, bet lielāks nekā personālais ciparasistents.

Tīkla dators
Nelielu izmēru portatīvais dators, kas pielāgots datortīklu un Internet dienestu,
pakalpojumu izmantošanai. Parasti aprīkots ar iebūvētām iekārtām, kas nodrošina
dažādu datu pārraides tehnoloģiju izmantošanu.

Planšetdators

Dators plānā korpusā ar skārienjutīgu ekrānu. Piemērots tīmekļa pārlūkošanai,
dokumentu lasīšanai, ziņojumapmaiņai. Plašāku izplatību šis datoru tips guvis tikai
nesen.
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Personālais ciparasistents (PDA)

Neliela izmēra dators ar autonomu barošanas avotu. Izmanto darba organizēšanai un
plānošanai, pierakstiem, dokumentu apskatīšanai un rediģēšanai ārpus darba vietas.
Izmanto arī mobilai piekļuvei Internetam un tā dienestiem, datu pārraidei, izmantojot
dažādas tehnoloģijas. Daudziem PDA ir skārienjutīgie ekrāni atsevišķas tastatūras vietā.
Daudzi modeļi pielāgoti svītrkodu nolasīšanai un atrašanās vietas noteikšanai, izmantojot
globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS).

Mobilie telefoni
Mobilie telefoni izmanto speciālu sakaru torņu raidītāju/ uztvērēju pārklājumu. Lai arī
telefona pamatpielietojums ir mobilie sakari, mūsdienās tie ir aprīkoti ar daudzām
papildfunkcijām- fotoaparātu, atrašanās vietas noteikšanu- navigatoru GPS, papildus
programmatūru. Pieslēdzoties Internetam, var pārlūkot WEB lapas, strādāt ar e- pasta
ziņojumiem. Daudzi telefonu modeļi veic arī PDA funkcijas. Mobilās ierīces- viedtālruņi
piedāvā datoriem līdzvērtīgas iespējas.

Multivides atskaņotāji
Portatīvas iekārtas audio un videofailu glabāšanai datu formātā un to atskaņošanai.
Populārs piemērs: Ipod (Apple).

Datora sastāvdaļas.
Aplūkosim galvenās datora sastāvdaļas. Priekšstats par tām nepieciešams, lai pareizi
izvēlētos veicamajam uzdevumam piemērotu datoru un atbilstošu programmatūru.
Zemāk apskatītās sastāvdaļas PC savietojamam datoram tehniski ieveidotas atsevišķā
korpusā sistēmblokā vai integrētas citās sastāvdaļās.

1.modulis
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Procesors
Procesors (CPU, Central Processing Unit) ir viena no vissvarīgākajām datora sastāvdaļām.
Tā darbības ātrums nosaka sistēmas kopējo ātrdarbību. Procesors veic aprēķinus, ja
lietojam programmas. Procesors izgatavots kā komplicēta mikroshēma, vienā korpusā
var būt arī vairāki procesori.

Procesoru raksturojošie galvenie parametri:
Tips procesora veids, ražotāja marka. Populārākie PC datoru procesoru
ražotāji Intel un AMD.
Ātrums darbības takts frekvence, parasti mēra gigahercos- GHz;
Kopnes (Bus) veids signālu pārraide starp procesoru un pārējām datora daļām.
Kopnes raksturo ar bitu skaitu, ko var vienlaicīgi pārsūtīt. Pašreiz datoriem lieto
32 un 64 bitu kopnes. Šis parametrs raksturo arī visu datoru kopumā. Ražotājs
kopnei norāda arī datu pārraides ātrumu- darba frekvenci.
Padoms.
Dažādu tipu procesoru veiktspēja var atšķirties, pat ja tiem ir vienāds darbības ātrums.

Brīvpiekļuves atmiņa
Brīvpiekļuves atmiņa (RAM, Random Access Memory) uzglabā datus datora darbības
laikā, nodrošinot operētājsistēmas un programmu darbību. Dati tiek ielādēti, paņemti un
dzēsti pēc nepieciešamības. Piemēram, veidojot dokumentu, tas vispirms tiek uzglabāts
brīvpiekļuves atmiņā un tikai pēc tam saglabāts pastāvīgajā. Izslēdzot datoru,
brīvpiekļuves atmiņas satur tiek dzēsts. Jo lielāka datoram brīvpiekļuves atmiņa, jo labāk.
Mūsdienīgu operētājsistēmu darbībai nepieciešamais apjoms ir vismaz 1 GB un vairāk.

Pastāvīgā atmiņa
Pastāvīgā atmiņa nodrošina programmatūras un lietotāja izveidoto datu saglabāšanu.
Parasti datoros iebūvēts cietais disks (HDD, Hard Disk Drive). Cietais disks ir hermētiski
noslēgta mehāniska iekārta ar rotējošiem magnētiska materiāla diskiem iekšpusē.
Galvenie raksturlielumi:
Ietilpība. Desmiti un simti GB. Mūsdienās pieejami diski ar dažu TB ietilpību.
Ātrums. Iebūvēto disku rotācijas ātrums, apgriezieni sekundē.
Pieslēguma kopnes tips. Savienojuma veids datorā: SATA, PATA (IDE).
Izmērs. PC tipa datoriem lieto diskus ar izmēra faktoru 3,5 collas, portatīvajiem
2,5 collas.
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Svarīgi!
Viena atsevišķi izvēlēta datora sastāvdaļa ar lielu ātrumu vai apjomu vēl nenodrošina
datorsistēmas kopējo ātrdarbības pieaugumu. Datorsistēmas darbības ātrumu nosaka
kompleksa tā sastāvdaļu mijiedarbība.

Pieslēgvietas.
Ar sistēmbloku vien parasti nepietiek. Nepieciešamas vēl informācijas izvades un ievades
iekārtas, ārējās atmiņas iekārtas, kuru pieslēgšanai izmanto speciālas pieslēgvietas.

USB
Universālā seriālā kopne (USB, Universal Serial Bus) pašreiz ir standarta veids ārējo
iekārtu pieslēgšanai. Pieslēgvietas parasti ir vairākas. USB atļauj iekārtu pievienošanu un
to noņemšanu ieslēgtam datoram. Izmanto printeru, skeneru, videokameru, ciparu
fototehnikas, USB zibatmiņu pievienošanai.

A

B

C

D

E

F

A – PS/2; B – USB; C – RJ 45; D – LPT; E – COM; F – audio izeja
Attēls Nr. 1 datora pieslēgvietas

PS/2
PS/2 pieslēgvietas izmanto tastatūras un peles pievienošanai. Krāsu marķējums:
Violetais tastatūrai;
Zaļais pelei.

Seriālā pieslēgvieta
Seriālā pieslēgvieta (COM Port) izvietota datora aizmugures daļā. Raksturojas ar lēnāku
datu pārraides ātrumu salīdzinājumā ar USB.

1.modulis
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Paralēlā pieslēgvieta
Paralēlā pieslēgvieta (LPT Port) izvietota aizmugures daļā. Tipisks pielietojums vecāka
izlaiduma printeru pieslēgšana.
Seriālās un paralēlās pieslēgvietas mūsdienās veiksmīgi aizvieto USB standarta
savienojumi.
Svarīgi!
Savienot iekārtas, izmantojot COM un LPT pieslēgvietas drīkst tikai pie izslēgta datora!

Datortīkla pieslēgvieta
Datortīkla pieslēgvieta (LAN, RJ 45) paredzēta datortīkla savienojumam ar citiem
datoriem un Internet.

FireWire
FireWire ir kompānijas Apple nosaukums ātrgaitas IEEE 1394 standarta pieslēgvietai.
Pieslēgumu izmanto videokameras liela apjoma datu ātrai pārvadei. Ar FireWire aprīkoti
multivides izmantošanai pielāgoti datori.

BlueTooth
Bluetooth ir maza darbības rādiusa bezvadu datortīklu standarts. Tas ļauj savienot
datoru ar ierīcēm, neizmantojot vadu savienojumus.

Ievadiekārtas
Ievadiekārtas paredzētas informācijas un komandu nosūtīšanai uz datoru. Tās savienotas
ar datoru, izmantojot pieslēgvietas vai bezvadu savienojumus.
Tipiskas ievadiekārtas:
Tastatūra. Paredzēta alfabēta un simbolu, ciparu ievadīšanai.
Pele. Lietotāja plaukstas analogs datora operētājsistēmas vidē.
Skārienpaliktnis. Skārienjutīga ievades ierīce, ko galvenokārt izmanto
portatīvajos datoros. Aizstāj peli. Arī specializēta lielāka izmēra ierīce
grafiskajiem darbiem.
Skeneris. Paredzēts grafiskās informācijas pārveidošanai datoram saprotamā
faila formātā.
Kursorsvira. Visbiežāk izmanto datorspēlēs. Aprīkota ar papildus pogām.
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WEB kameras. Videosignāla kameras ar reducētu attēla kvalitāti izmantošanai
Internet tīklā.
Mikrofoni. Paredzēti audiosignāla ievadei datorā.

Izvadiekārtas
Izvadiekārtas paredzētas informācijas izvadīšanai:
Monitors. Raksturo attēla izmērs pa diagonāli collās. Mūsdienās pārsvarā
izmanto šķidro kristālu (LCD) monitorus. Mēdz būt arī skārienjutīgi monitori.
Projektors. Paredzēts attēla projicēšanai uz ekrāna lielākā izmērā. Piemērots
sapulcēm. Tipisks piemērs projektu prezentācijas.
Printeris. Iekārta izdruku iegūšanai. Galvenie tipi tintes un lāzerprinteri.
Pielāgoti dažādam izdruku apjomam.
Skaļruņi, austiņas. Paredzēti audiosignāla izvadei.
Ploteris. Paredzēts lielizmēra plānu izdrukai, kartogrāfijai.
Automātiskie darbagaldi. Vadāmi ar speciālas programmatūras palīdzību.

Svarīgi!
Daudzas iekārtas ir multifunkcionālas un vienlaicīgi ir gan izvadierīces, gan ievadierīces.
Piemēram, interaktīvās tāfeles, daudzfunkciju izdrukas iekārtas, skārienjutīgie ekrāni.

1.1. uzdevums. Kura no minētajām ierīcēm ir datora ievadierīce? Izvēlieties vienu
atbildi.
A CD dzinis
B Pele
C Printeris
D Skaļrunis
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Ārējās atmiņas ierīces
Ārējās atmiņas ierīces paredzētas informācijas pastāvīgai uzglabāšanai un pārvietošanai.

Ārējie cietie diski

Datora cietais disks atsevišķa korpusā ar autonomu barošanas avotu vai barošanu caur
USB pieslēgvietu. Piemērots datu uzglabāšanai, lielu informācijas apjomu pārvietošanai,
datu rezerves kopiju veidošanai. Parasti datoram pieslēdz ar USB savienotājvadu.

Kompaktdiski
Kompaktdiski (CD, Compact Disk) ir optisks datu nesējs ar universālu pielietojumu.
CD. Rūpnieciski izgatavots vai jau ierakstīts disks ar informāciju.
CD R. Disks, uz kura var vienreiz ierakstīt informāciju.
CD RW. Pārrakstāmie kompaktdiski. Datus var ierakstīt vairākkārtīgi, nodzēšot
iepriekšējos.
Kompaktdiska ietilpība aptuveni 650 MB.

DVD
DVD (DVD, Digital Versatile Disk) diski ir līdzīgi kompaktdiskiem optiski datu nesēji ar
lielāku ietilpību un lielāku informācijas nolasīšanas ātrumu.
DVD diska ietilpība: 4,7 GB vienpusējs DVD, 9,4 GB divpusējam.

Blue Ray
Blue Ray (BD) disks ir optisks datu nesējs ar diametru 12 cm (tāpat kā CD un DVD) ar
lielāku ietilpību. Vienpusējam BD tā ir 25 GB, divpusējam
tehnoloģija.

50 GB. Salīdzinoši jauna
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Svarīgi!
Lai izmantotu CD, DVD un Blue Ray diskus, datorā jābūt atbilstošai iekārtai dzinim.
Piemēram, ja datorā ir CD R dzinis, tad ar to varēs nolasīt CD, nolasīt un ierakstīt CD-R,
bet nevarēs pārrakstīt CD-RW un strādāt ar DVD, Blue Ray diskiem.

USB zibatmiņas
USB zibatmiņas (USB Flash memory) piemērotas salīdzinoši nelielu datu apjomu
uzglabāšanai un pārnešanai. Pieejamas dažādos noformējumos un ar dažādu ietilpību.

Atmiņas kartes
Atmiņas kartes (Memory Card) tipiski pielieto ciparu fotoaparātos iegūto attēlu
uzglabāšanai. Speciāla maza formāta kartes izmanto viedtālruņos un multivides
atskaņotājos. Tās raksturo:
Tips. Ir ļoti daudz dažādu ražotāju un atbilstoši arī karšu tipu, piemēram, SD,
MMC, xD utt.
Ietilpība.

Daudzi datori, arī portatīvie, aprīkoti ar dažādu tipu karšu universālajām nolasīšanas
iekārtām.

Disketes
Disketes (Floppy Disk) mūsdienās izmanto aizvien retāk. Tas saistīts ar to mazo ietilpību
1,44 MB; tās nav mehāniski izturīgas un ir pakļautas apkārtējās vides ietekmei.

Tīkla diski un Internet
Tīkla diski (Network Storage) nav pievienoti datoram kā atsevišķa ierīce, bet pieslēgti,
izmantojot datu pārraides tīklu. Tas atļauj svarīgus datus uzglabāt centralizēti un veidot
informācijas rezerves kopijas. Tīkla disks parasti ir iedalīts glabātuves apjoms kādā citā
datorā.
Tāpat datus var glabāt, izmantojot Internet dienestu pakalpojumus. Tas nodrošina
piekļuvi datiem no dažādām lietotāja atrašanās vietām.

1.modulis
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Programmatūra
Programmatūra ir instrukciju kopums, kas saprotamas datoram un kuru rezultātā dators
veic kādas noteiktas darbības. Programmatūra parasti ir atsevišķu, lietotājam vizuāli
saprotamu, programmu veidā.

Operētājsistēma
Operētājsistēma ir programmatūras veids, kas parasti startējas, ieslēdzot datoru un
veido lietotājam izprotamu grafisku vidi saskarni. Operētājsistēma nodrošina kontroli
par datora ierīcēm un tam pievienotājām iekārtām.
Bieži lietotu operētājsistēmu piemēri:
Windows (dažādas versijas);
Linux (dažādas versijas);
MAC OS operētājsistēma firmas Apple datoriem;
Android operētājsistēma viedtālruņiem.

Programmas
Programmas izstrādātas konkrēta uzdevuma veikšanai uz datora. Programmas izstrādā
konkrētai operētājsistēmai un izmanto to kā vienotu universālu platformu datora
sastāvdaļu vadīšanai.

Programmu tipi
Ir lietderīgi zināt galvenās programmu grupas un izprast atšķirības starp tām:
Teksta redaktori. Paredzēti dažādu apjomu teksta dokumentu veidošanai.
Piemēram, vēstules, iesniegumi, atskaites, grāmatas, biļeteni.
Izklājlapas. Paredzētas aprēķinu veikšanai tabulas, lielu tabulu veidošanai.
Piemēram, bilances, rēķini, pavadzīmes, atskaites un budžeta aprēķins,
statistiskā analīze, uzskaite.
Prezentācijas. Projektu, fotoalbumu, pasākumu prezentācijas vizuāli noformētā
veidā rādīšanai auditorijā vai publicēšanai Internet.
Datu bāzu programmas. Izmanto informācijas uzkrāšanai sistemātiskā veidā un
tās apstrādei, reģistru veidošanai.
Grafisko attēlu apstrāde. Programmas attēlu apstrādei un izveidošanai,
fotoattēlu rediģēšanai un restaurācijai.
Pārlūkprogrammas. Izmanto WEB lapu pārlūkošanai.
E- pasta programmas. Izmanto darbā ar elektronisko pastu.
Spēles un simulatori. Programmas izklaidei apmācībām, situācijas modelēšanai.
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1.2. uzdevums. Kādu programmu vislabāk izmantot budžeta prognozei? Izvēlieties
vienu atbildi.
A Prezentācijas
B Teksta redaktoru
C Datu bāzi
D Izklājlapas

Vieglpiekļuve
Praktiski visās operētājsistēmās ir vieglpiekļuves iespējas, kas paredzētas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām:
Ekrāna attēla tālummaiņa;
Teksta optiskā lasīšana monitorā redzamā teksta pārveidošana runā;
Balss komandu atpazīšana datora programmatūras vadība ar vienkāršu balss
komandu palīdzību;
Ekrāntastatūra.

Datortīkli
Personālā datora pievienošana datortīklam paplašina tā pielietošanas iespējas. Datortīkli
sastāv no kabeļu vai sakaru kanālu infrastruktūras un tajā iekļautajām komutācijas
ierīcēm.

Datortīklu tipi
Datortīklus var iedalīt sekojošās grupās:
Lokālais tīkls (LAN, Loacal Area Network). Tīkls, kurā savienoti tuvu stāvoši
datori. Piemēram, iestādes vai mājas datortīkls. Tīklā esošie datori var kopīgi
lietot resursus, ar un tīklam ieslēgtās iekārtas. Ja lokālajam tīklam ir Internet
pieslēgums, Internet var lietot visi tīklam pieslēgtie datori. Lokālais tīkls var būt
izveidots arī, izmantojot bezvadu savienojumus.
Teritoriālais tīkls (WAN, Wide Area Network). Attāli esošu datoru savienojums,
izmantojot izdalītus sakaru kanālus vai Internet.
Klienta/ servera tīkls. Apzīmē datortīkla veidu, kur izmantojamie datu resursi un
programmatūra izvietoti uz speciāliem jaudīgiem datoriem serveriem. Klienti
darba datori caur tīklu pieslēdzas serveriem un izmanto šos resursus.
Internet. Pasaules globālais tīkls, kas sastāv no savstarpēji savienotiem tīkliem.
Piekļūstot Internetam, var lietot Internet dienestus, nosūtīt datus un saņemt tos
neatkarīgi no attāluma un valstu robežām, publicēt materiālus, izmantot citu
publicēto. Internet tīkls sastāv no milzīga daudzuma sakaru līniju, kanālu, sadales
mezglu, datoru un citas aparatūras.
WWW. Vispasaules tīmeklis, viens no Internet dienestiem. Tipisks pielietojums
Internet pārlūkprogrammā aplūkojamās WEB lapas.
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Iekštīkls. Parasti vienai organizācijai piederošs datortīkls, kurā resursu
koplietošanai izmantotas Internet tehnoloģijas.
Ārtīkls. Ārtīkls ir daļēji no ārpuses pieejams iekštīkls. Parasti šāda pieeja atļauta
pārbaudītiem un autorizētiem lietotājiem.

Datu pārraide datortīklos
Datu pārraides jēdzieni:
Lejupielāde. Datu plūsma vērsta virzienā uz klientu. Piemēram, faila lejupielāde
no Internet uz datora cieto disku.
Augšupielāde. Datu plūsma vērsta prom no datora. Piemērs, videofilmas
augšupielāde specializētā Internet serverī.

Internet pieslēgumu veidi
Datu pārraides ātrums atšķiras atkarībā no izmantotās datortīkla tehnoloģijas un
pieslēguma veida konkrētam datortīklam vai Internetam. Tehnoloģijas attīstās strauji un
tām seko arī piedāvājums. Bez tam sakaru operatori un Internet pakalpojumu sniedzēji
parasti piedāvā dažādus pieslēgumus ar atšķirīgām izmaksām.
Datu pārraides ātruma aptuvens salīdzinājums Internet pieslēgumiem:
Iezvanpieeja, izmantojot telefona līniju. Iespējamais ātrums 56 Kbit/s. Datoru
pieslēdz telefona līnijai, izmantojot speciālu ierīci modemu. Lēns savienojums.
Mobilais Internets. Piekļuvi Internetam nodrošina mobilo sakaru tīkls.
Nepieciešama papildus iekārta USB modems. Maksimālais ātrums līdz 7 Mbit/s
(atkarīgs no pieslēguma veida). Ātrums mainās, atkarībā no mobilo sakaru tīkla
noslogojuma. Var tikt piemērota datu plūsmas uzskaite un ierobežojumi.
Kabeļu pieslēgums. Izmantojas kabeļu televīzijas tīklu infrastruktūra. Ātrums līdz
30 Mbit/s. Nepieciešams modems.
DSL, ADSL (Digital Subscriber Line) pieslēgums. Izmanto esošo publisko telefonu
tīklu. Ātrums līdz 30 Mbit/s. Nepieciešams DSL modems.
Optiskā datortīkla pieslēgums. Metāla vadu vietā izmanto gaismas vadus un
elektriskos signālus aizvieto gaismas signāli. Patērētājiem piedāvā pieslēgumus
Internetam ar ātrumu līdz 500 Mbit/s. Tehnoloģijas atļauj vēl lielāku ātrumu.
Nepieciešams modems.
Bezvadu datortīkli. Izmanto radiofrekvenču raidīšanu un uztveršanu. Ātrums līdz
150 Mbit/s starp tīklā saslēgtajiem datoriem, atkarībā no tīklā izmantotajām
iekārtām un datoros pielietotajām ierīcēm. Tīklā kopīgi izmantojamais Internet
pieslēguma ātrums atkarīgs no Internet pieslēguma šim tīklam.
Internet pieslēgums caur lokālo tīklu. Lai arī lokālais tīkls nodrošina lielu datu
pārraides ātrumu starp tīklā esošajiem datoriem līdz 1gbit/s, Internet
savienojuma ātrumu noteiks izvēlētais Internet pieslēguma veids šim LAN tīklam.
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Nosacīti pieslēgumu Internet globālajam tīklam var iedalīt divās grupās:
Iezvanpieeja;
Platjoslas pieslēgums.
Iezvanpieeja piemērota darbam izbraukumos un vietās, kur nav pieejami citi pieslēguma
veidi.
Priekšrocības:
Pieejamība- visur, kur ir parastā telefona līnija;
Parasti maksa par savienojuma laiku;
Var izmantot mobilo telefonu.
Trūkumi šim pieslēguma veidam:
Lēns savienojums- piemērots vienkāršu tīmekļa lapu apskatei un neliela apjoma
ziņojumu nosūtīšanai;
Nepieciešams speciāls modems.
Platjoslas pieslēgumi ir pastāvīgi, tiem piemēro noteiktu fiksētu mēneša maksu- parasti
atkarībā no izvēlētā pakalpojuma datu pārraides ātruma- jo ātrāks pieslēgums, jo vairāk
jāmaksā. Bieži vien platjoslas Internets iekļauts kopējā sakaru un televīzijas pakalpojumu
paketē. Pieslēgumu datu pārraides ātrums atļauj pievienot vairākus datorus.
Platjoslas pieslēgumu gadījumā dators ir pieslēgts tīklam tieši vai ar kādas tīkla iekārtas
palīdzību. Nepareiza datorsistēmas vai tīkla iekārtas konfigurēšana var radīt draudus
datorā esošo datu drošībai.
1.3. uzdevums. Kā ir savienoti datori teritoriālajā tīklā. Izvēlieties vienu atbildi.
A Ar speciāliem kabeļiem
B Izmantojot telefona līnijas
C Izmantojot Internetu
D Izmantojot iekštīklu

IKT ikdienā
Daudzus uzdevumus dators spēj paveikt labāk un ātrāk nekā cilvēks. Ar katru dienu
datorsistēmas ienāk mūsu dzīvē vairāk un vairāk, piedāvājot ērtības, no kurām grūti
atteikties.
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E- pakalpojumi
E- pakalpojumus var saņemt tiešsaistē, personīgi neierodoties iestādē vai institūcijā.
Piemēri:
Internet banka. Dod iespēju veikt norēķinus un pārlūkot finansu darījumus no
jebkura Internetam pieslēgta datora.
E- komercija. Par e- komercijas plašāko nozari uzskata preču pirkšanu un
pārdošanu Internetā. Tās priekšrocība, pretstatā tradicionālajai tirdzniecībai, ir
pieejamība un ģeogrāfisko attālumu ierobežojuma neesamība. Var nopirkt
(pārdot) preci Anglijā, pašam atrodoties Viļņā.
E- pārvalde. Valsts institūciju pakalpojumi tiešsaistē, piemēram, ienākumu un
atskaišu iesniegšana tiešsaistē, izziņu saņemšana.
E- pakalpojumi. Tiešsaistes pakalpojumu klāstam ir tendence pieaugt. Aviobiļešu
iegāde, apdrošināšana, dzīvesvietas deklarēšana, transporta līdzekļu reģistrs utt.

Tiešsaistes apmācība
Pasniedzējam un studentam nav obligāti jāatrodas kopā telpā un laikā. Dažādu e- kursu
piedāvājums ir liels.
Priekšrocības:
Elastīga nodarbību laika plānošana;
Students un pasniedzējs nav piesaistīts noteiktai atrašanās vietai;
Uz Internet tehnoloģijām bāzētam mācību materiālam ir multivides raksturs;
Mazākas izmaksas;
Iespējams pieslēgties klātienes nodarbībām;
Piemērotas personām ar kustību traucējumiem.
Trūkumi:
Studentam nav personiskās saskarsmes ar pasniedzēju.

Teledarbs
Teledarbs jeb tāldarbs aizstāj regulāru braukšanu uz darba vietu ar darbu mājās vai citur,
nosūtot informāciju un dokumentus ar elektroniskajiem sakaru līdzekļiem un izmantojot
Internet tehnoloģijas. Pretstatā daudzām priekšrocībām ir viens būtisks trūkums
personisko attiecību trūkums ar darba vietas kolektīvu.

Savstarpējā saziņa
Elektroniskais pasts
Elektroniskais pasts ir ziņojumu pārsūtīšana datortīklos un Internetā. Adresāts saņem
ziņojumu praktiski uzreiz. Lai lietotu e- pastu, jāiekārto sava pastkastīte kādā no e- pasta
pakalpojumu servisiem. Pastkastīte aizsargāta ar lietotājvārdu un paroli.

22

Informācijas un Komunikāciju tehnoloģiju pamatjēdzieni

Priekšrocības:
E- pasta ziņojumu uzreiz var nosūtīt lielam skaitam adresātu;
Ziņojumam var būt viens vai vairāki pielikumi failu veidā;
Lietotājs savam e- pastam var piekļūt no jebkura datora ar Internet pieslēgumu;
Nav jāizmanto papīrs;
Ļoti niecīgas tiešās un netiešās izmaksas;
Ziņojumus iespējams saņemt uz mobilajām ierīcēm.
Trūkumi:
E- pasta priekšrocības izmanto surogātpasta (nevēlamā e- pasta) ziņojumu
sūtītāji un atbilstoši izveidoti datorvīrusi;
Pielikuma faili var saturēt vīrusus.

Tūlītēja ziņojumapmaiņa
Tūlītēja ziņojumapmaiņa atšķiras no e- pasta ar to, ka ziņojumapmaiņa notiek tiešsaistē
starp diviem vai vairākiem lietotājiem. Parasti izmanto speciālas programmas vai
ziņojumapmaiņas iespēju kādā programmā. Iespējams nosūtīt arī pielikumus failu veidā.

VoIP (Voice over Internet Protocol)
Tehnoloģija VoIP izstrādāta, lai nodrošinātu balss telefonijas pakalpojumus datortīklos
un Internetā. Lai arī sākotnēji bija problēmas ar sakaru kvalitāti, pieaugot Internet
savienojumu stabilitātei un ātrumam, attīstoties programmatūrai, situācija uzlabojusies.
Pašreiz tehnoloģiju iespējams izmantot ne tikai ar datoru, bet arī eksistē speciāli tālruņi.
Ir uzņēmumi, kas piedāvā parastos telefonus un to pieslēguma līnijas aizvietot ar VoIP.

RSS
RSS− satura vienkāršā sindicēšanu izmanto, lai lietotājam piegādātu WEB lapas saturu īsa
apraksta veidā ar klikšķināmām saitēm uz pilno saturu. Par RSS satura esamību Internet
vietnē liecina speciāla pārlūkprogrammas ikona vai grafiskais attēls lapas tekstā.

Emuārs
Memuārs jeb tīmekļa dienasgrāmata ir Internet vietne, kur persona vai organizācija
izvieto informāciju par noteiktu tematu (tematiem). Informāciju var ievietot arī vietnes
apmeklētāji memuāra īpašnieka noteiktajā formā. Ir daudz servisu, kur var reģistrēties
pakalpojuma lietošanai bez maksas vai par nelielu maksu. Piekļuve memuāra satura
veidošanai un rediģēšanai aizsargāta ar lietotājvārdu un paroli.
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Podcast
Podcasting ir Internetā pieejama sagatavotu audio failu klausīšanās vai lejupielāde
portatīvajā multivides failu atskaņošanas ierīcē. Parasti veido audio failu sērijas−
raidījumus.
Audio faili tiek speciāli sagatavoti:
Publicētājs izveido audio failu (failus) MP3 formātā un izvieto pieejamā serverī
Internetā;
Tiek izveidots RSS fails, ko publicē Internetā. RSS fails satur pamatinformāciju
par audio failu− nosaukumu, aprakstu un saiti uz audiofaila atrašanās vietu
Internetā;
Lietotājs pārbauda RSS informāciju, atjauninot to;
Lietotājs klausās failu ar klienta programmas palīdzību vai lejupielādē to.
1.4. uzdevums. Aplūkojiet RSS piemēru tīmekļa vietnē www.openoffice.org.
1. Atveriet pārlūkprogrammu;
2. Ierakstiet vietnes adresi www.openoffice.org. Atveriet vietni;
3. Atrodiet pārlūkprogrammas adreses joslā RSS apzīmējumu:

4. Noklikšķiniet uz tā. Aplūkojiet RSS barotnes lapu.

Virtuālās sabiedrības
Virtuālā sabiedrība ir sabiedriskais (sociālais) tiešsaistes tīkls, kas veidots, izmantojot
Internet vidi un tehnoloģijas. Lai izmantotu šos pakalpojumus, parasti jāreģistrējas
atbilstošajā vietnē.
Piemēri:
Internet forumi domu apmaiņai un kopīgai jautājumu apspriešanai;
Tērzēšana tiešsaistē;
Tiešsaistes vairāku dalībnieku spēles;
Sociālo tīklu Internet vietnes ar sazarotām iespējām. Lietotāji var publicēt
informāciju par sevi, videofailus, fotogrāfijas.
Svarīgi!
Publicējot personiska rakstura informāciju Internetā var būt pieejama arī citiem konkrētā
pakalpojuma lietotājiem un to var indeksēt arī Internet meklēšanas servisi!
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Veselība
Ilgstošam darbam pie datora svarīgi ievērot pareizu darba režīmu un parūpēties par
ergonomisku darbavietas iekārtojumu. Tas palīdzēs izvairīties no noguruma, saglabās
pareizu stāju.
Ergonomika pēta darba vides un apstākļu ietekmi uz darba produktivitāti un cilvēka
veselību.
Apsvērumi darba vietas iekārtošanai:
Galdam jābūt tādam, lai uz tā ērti varētu izvietot izmantojamās datorsistēmas
ierīces, jābūt pietiekamai vietai darbam ar peli.
Apgaismojums jāizvēlas tāds, lai ekrānā nebūtu atspīdumu. Nav pieņemama
datora lietošana tumsā. Kā papildus apgaismojumu var lietot galda lampu.
Logiem jābūt aprīkotiem ar žalūzijām vai aizkariem. It īpaši tas svarīgi logiem,
kuros krīt tieša saules gaisma.
Ieteicamais acu līmenis ir aptuveni 8 cm virs ekrāna augšējās malas;
Ieteicamais attālums līdz monitoram ir aptuveni 70 cm;
Elkoņiem jāveido taisns vai plats leņķis;
Darba laikā nepieciešami regulāri pārtraukumi aptuveni ik pēc stundas. Pārtraukuma
laikā lietderīgi izstaipīties, pastaigāt, vērst savu skatienu uz lietām, kas redzamas pa
darba telpas logu, lai mainītu slodzi acīm. Ieteicams veikt speciālus vingrojumus acīm.
Visvienkāršākais no tiem ir acu plakstiņu mirkšķināšana.

Vide
Datorsistēmu ierīču un iekārtu ražošanā izmantotas videi kaitīgas vielas− plastmasas,
metālu sakausējumi. Bez tam tās darbībā patērē energoresursus. Veco datortehniku un
nomainītās daļas jānodod otrreizējai pārstrādei, tās nedrīkst vienkārši izmest.
Printeru kasetnes daudziem modeļiem iespējams uzpildīt atkārtoti. Ar to nodarbojas
specializētas firmas- ražotāju autorizētie pārstāvji.
Papīru ieteicams nodot atkārtotai pārstrādei. Ja dokumenti satur konfidenciālu
informāciju, tos var iznīcināt, speciālā veidā sagriežot ar dokumentu smalcināšanas
iekārtu.
Datoru operētājsistēmās parasti ir paredzētas funkcijas to automātiskai izslēgšanai pēc
noteikta dīkstāves laika. Tādas pašas funkcijas ir arī citām datorsistēmas sastāvdaļām,
piemērām, printeriem

Datu drošība
Aizvien vairāk un vairāk ikdienā izmanto datorus. Arī uzkrātās informācijas apjomi pieaug
ar katru dienu. Ir svarīgi nodrošināt autorizētu pieeju ne tikai datu bāzēs esošajai
informācijai, bet ari individuāla lietotāja datorsistēmai.
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Lietotāja identitātes noteikšana
Autentifikācija
Autentifikācija ir lietotāja identitātes pārbaude datorsistēmā vai tiešsaistē. Visbiežāk
izmanto lietotājvārdu (identifikatoru) kombinācijā ar tikai lietotājam zināmu paroli. Var
tikt izmantota viedkarte vai pirkstu nospiedumu lasītājs. Elektroniskā paraksta
mehānisms arī nodrošina lietotāja identitātes noteikšanu tiešsaistes pakalpojumiem. Pēc
veiksmīgas autentifikācijas notiek autorizācija lietotāja pilnvaru un tiesību piešķiršana
sistēmā.

Paroles
Paroļu izvēle jāveic rūpīgi, pat ja tas ir tikai šķietami nesvarīgs. Jāievēro:
Drošai parolei ir vismaz astoņas rakstzīmes, tā satur lielos un mazos burtus,
ciparus un simbolus;
Ievadot paroli, tā netiek rādīta, lai blakus esošie to neredzētu;
Parolei nevajag ar sevi saistītus vārdus, skaitļus, saīsinājumus, mājdzīvnieku
vārdus;
Paroli nedrīkst uzticēt citai personai;
Strādājot tiešsaistē, labāk izvairīties no paroles saglabāšanas pārlūkprogrammā;
Ja iespējams, mainiet paroli regulāri;
Izvairieties izmantot vienu un to pašu paroli dažādās vietās.
1.5. uzdevums. Kāds ir vislabākais veids viedkartes PIN koda uzglabāšanai? Izvēlieties
vienu atbildi.
A Pierakstīt uz lapiņas un glabāt kopā ar viedkarti
B Iegaumēt to
C Uzrakstīt teksta redaktorā un glabāt uz datora faila veidā
D Pierakstīt uz lapiņas un glabāt darbavietas seifā

Dublējumkopijas
Iedomājieties situāciju, ka uz datora cietā diska glabājas ģimenes fotoalbums, krāts
daudzu gadu garumā, materiāli darbam un dokumenti, elektronisku grāmatu kolekcija.
Tas viss var pazust cietā diska atteices gadījumā. Tāpēc ir svarīgi veidot datu
dublējumkopijas kādā citā datu nesējā rezerves diskā, ārējā cietajā diskā, optiskajos
datu nesējos, citā datorā. To var izdarīt vienkārši pārkopējot informāciju vai izmantojot
operētājsistēmas automātiskās dublēšanas iestatījumus. Iestādēs un organizācijās,
firmās parasti ierīkota automātiska datu dublēšana uz speciāliem serveriem ar datu
svarīgumam atbilstošu regularitāti. Arī personālo datoru var aprīkot ar papildus disku
(diskiem), atbilstoši nokonfigurējot.
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Ugunsmūris
Tā kā mūsdienās lielākā daļa datoru tā vai citādi pievienota kādam datortīklam ar
Internet pieslēgumu, informācija ir pakļauta nesankcionētas piekļūšanas riskam no
ārpuses. Viens no aizsardzības risinājumiem ir ugunsmūris. Tā var būt gan fiziski
eksistējoša iekārta, gan programmatūra. Ugunsmūra uzdevums ir izlaist signālu no
datora un atļaut atbildes signāla piekļuvi datoram, bet bloķēt „svešus” signālus no
Internet (datortīkla). Daudzās operētājsistēmās ugunsmūra programmatūra ir iekļauta.

Datu drošības apsvērumi
Fiziska piekļuve datoram vai serverim var radīt nesankcionētu datu noplūdi un iegūtās
informācijas pretlikumīgu izmantošanu. Šajā gadījumā lietotājvārds un parole
nenodrošinās datu aizsardzību, jo ir iespēja piekļūt tiem ar citas operētājsistēmas vai
speciālas programmatūras palīdzību. Ir neskaitāmi piemēri par nozaudētiem (nozagtiem)
portatīvajiem datoriem, kas saturēja trešajām personām (konkurentiem) neizplatāmu
informāciju.
Daži ieteikumi:
Nodrošināt tikai sankcionētu fizisku piekļuvi serveriem un darbstacijām;
Šifrēt portatīvo datoru cietos diskus, USB zibatmiņas, izmatojot operētājsistēmas
iespējas vai speciālu programmatūru;
Nodrošināt datoru somu fizisku aizsardzību ar speciālām slēdzenēm;
Pārzināt svarīgas informācijas virzību uzskaites sistēmā;
Nomainītos datu nesējus iznīcināt;
Portatīvajiem datoriem lietot speciālu drošības atslēgu ar nepārkniebjamu kabeli
(trosi);
Rūpēties par personālo ciparasistentu atrašanos drošībā;
Aizejot prom no datora darba vietā, slēgt datora ekrānu tā, lai būtu atkārtoti
jāievada lietotājvārds un parole.

Datorvīrusi
Datorvīruss ir programma, kas veic nevēlamas un nesankcionētas darbības datorā un ar
datorā esošajiem failiem. Dažādi vīrusi veic dažādas darbības.
Vīrusu darbības rezultāts var būt:
Palēnināta datorsistēmas darbība;
Informācijas failu bojāšana, šifrēšana;
Brīvpiekļuves un pastāvīgās atmiņas piesārņošana;
Vīrusu tālāka izplatīšana datortīklā un e- pasta ziņojumu veidā;
Informācijas zagšana un nosūtīšana vīrusa izstrādātājam;
Datora darbvirsmas bloķēšana un maksas pieprasīšana par atbloķēšanu.
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Vīrusi datorā var iekļūt:
Lejupielādējot inficētas nelegālās programmas un failus;
Izmantojot pārnēsājamos datu nesējus, kas bijuši pievienoti pie inficēta datora;
No datortīkla, ja datortīklā ir inficēts dators;
Apmeklējot potenciāli bīstamas Internet vietnes.

Aizsardzība pret datorvīrusiem
Lai aizsargātu datoru un informāciju no vīrusu darbības:
Nepieciešama antivīrusu programma;
Antivīrusu programmai nepieciešami regulāri vīrusu datu bāzu jauninājumi.
Lielākajai daļai antivīrusu programmu tas notiek automātiski;
Nedrīkst palaist nezināmas izcelsmes e- pasta ziņojumus ar pielikumiem;
Lejupielādes jāveic no uzticamām un pārbaudītām Internet vietnēm;
Regulāri jāatjaunina programmatūra. Programmatūras autori uzlabo
programmatūru un izlabo atklātās nepilnības. Legālai programmas versijai
pienākas bezmaksas jauninājumi;
Regulāri jāskenē visa datora failu sistēma ar antivīrusu programmu vai
palīgprogrammām.

Likumdošana
Lai arī Internet tīklā brīvi pieejami dažāda veida materiāli programmatūra, attēli teksti,
to tālāku izplatīšanu un izmantošanu aizsargā likumi. Tāpat resursa autors vai īpašnieks
bieži vien norāda materiālu izmantošanas noteikumus, kas jāievēro.

Autortiesības
Autortiesības ir Starptautiskajā Ženēvas autortiesību konvencijā (Universal Copyright
Convention – UCC) 1952. gadā noteikts autora tiesiskais stāvoklis, kas nosaka sevišķas
tiesības publicēt, reproducēt un izplatīt literatūru, muzikālu, mākslas u. tml. darbu.
Apzinātu vai neapzinātu datorprogrammu un citu materiālu, datubāzu kopēšanu,
izplatīšanu vai izmantošanu bez autortiesību īpašnieka atļaujas sauc par
datorprogrammu pirātismu.
Programmu aizsardzībai no pirātisma izmanto dažādus līdzekļus, piemēram,
programmas eksemplāra unikālu numuru, aktivēšanu tiešsaistē, reģistrāciju. Ir
programmas, kuru legālu izmantošanu nodrošina speciāls spraudnis kādā datora
pieslēgvietā. Oriģinālo programmu datu nesējiem mēdz būt hologrāfiski iestrādāti
grafiski attēli, kas grūti viltojami.
Programmas reģistrācijas datus parasti var apskatīt programmas izvēlnē Help.
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Licence
Licencē ir norādīti programmatūras autora vai tiesību turētāja noteikumi attiecībā uz
programmas izmantošanu. Iegādājoties programmu, gala lietotājs akceptē šos
noteikumus.
Gala lietotāja licence (EULA) ir uzskatāma par vienošanos starp programmatūras autoru
(īpašnieku) un lietotāju.

Programmatūras veidi
Lejupielādējamām programmām autori parasti norāda tās izmantošanas noteikumus.
Izplatāmprogrammatūra. Izplatāmprogrammatūru var lejupielādēt, instalēt un
lietot noteiktu laiku bez maksas. Tādā veidā programmas gala lietotājs var
pārliecināties par tās piemērotību. Pēc noteiktā laika jāiegādājas tiesības
turpināt lietot šo programmu
Izmēģinājuma vai demonstrācijas versija. Faktiski tas ir programmas paraugs ar
ierobežotu funkcionalitāti vai ierobežotu tās darbības laiku. Jāiegādājas pilna
programmas versija vai produkta atslēga.
Bezmaksas programmatūra. Arī bezmaksas programmatūrai parasti ir licences
noteikumi, kuros norādīti programmas izmantošanas noteikumi. Parasti ir
atļauts programmu izmantot un pārdot ar tās ieviešanu saistītos pakalpojumus,
bet nav atļauta šīs programmas tirdzniecība. Tāpat var būt norādīts, ka
programma paredzēta izmantošanai bez maksas tikai individuālam lietotājam
mājās.
Atvērtā koda programmatūra (GPL). Programmatūra, kuras kods ir atklāti
pieejams. Tas ļauj Internet sabiedrībai iesaistīties programmas izstrādē kolektīva
darba veidā elastīgi papildinot un pilnveidojot, nodrošinot ar tulkojumiem
dažādās valodās.

Datu aizsardzība
Personu datus tiešsaistes datu bāzēs aizsargā valsts likumdošana. Likums Eiropas valstīs
uzliek par pienākumu reģistrēt datu uzkrāšanas sistēmu, nodrošinot tai aizsardzību pret
neautorizētu piekļūšanu. Pieprasot informāciju no personas, pieprasītājam ir pienākums
sniegt informāciju par sevi un datu izmantošanas mērķi. Katrai personai jābūt iespējai
saņemt par sevi uzkārtos datus.
Vislabāk informāciju par datu aizsardzību kādā valsti iegūt apmeklējot specializētas
tīmekļa vietnes, vai izpētot konkrētas valsts datu aizsardzības likumdošanu.
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1.pielikums
Pārbaudiet savas zināšanas, izpildot darbu.
Paskaidrojumi:
Darbā iekļauti 30 jautājumi, katra jautājuma izpilde tiek vērtēta ar vienu punktu.
Darbs jāizpilda 45 minūtēs.
Mēģiniet uz jautājumiem atbildēt patstāvīgi, bez palīgmateriālu izmantošanas.
Darbs ir izpildīts, ja iegūto punktu skaits ir lielāks par 23 (75 % no maksimāli iespējamā
30).
1. Ko no uzskaitītā var apzīmēt kā programmatūru:
A. Tīmekļa pārlūkprogrammu;
B. Printeri;
C. Monitoru
D. Datora lietošanas instrukciju uz kompaktdiska.
2. Ko Jūs ieteiktu paņemt līdzi darbiniekam, kas pārvietojas no vienas filiāles uz otru:
A. Skeneri;
B. Printeri;
C. Galddatoru;
D. Piezīmjdatoru.
3. Ko nozīmē CPU:
A. Centrālo palīgdarbību shēmu;
B. Datora procesoru;
C. Tīmekļa kameras savienotājspraudni;
D. Datu bāzu programmu.
4. Kas no minētajām ierīcēm parasti ir portatīvajiem datoriem:
A. Svītrkodu lasītājs;
B. Pele;
C. Skārienpaliktnis;
D. Rokturis.
5. Kas datoram ļaus uzdevumu izpildīt ātrāk:
A. Vairākas vienlaicīgi atvērtas programmas;
B. Lielāka brīvpiekļuves atmiņa;
C. Jaudīgāka printera pievienošana;
D. Standarta tastatūras nomaiņa pret ergonomisko tastatūru.
6. Kurš no apgalvojumiem ir pareizs:
A. ROM atmiņas saturs saglabājas arī pēc datora izslēgšanas;
B. Programmas savus datus ieraksta ROM atmiņā;
C. Tīmekļa lappuses savus pagaidu datus uzglabā ROM atmiņā;
D. ROM atmiņas saturs nodzēšas, izslēdzot datoru.
7. Kas vislabāk apraksta datņu lejupielādi:
A. Attēla kopēšana no bezmaksas attēlu kolekcijas tīmekļa lapā;
B. Datu pārraide no servera uz datoru;
C. Pievienotās datnes saglabāšana e- pasta programmā;
D. Datu pārraide no programmas uz serveri.
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8. Ko nozīmē tūlītējā ziņojumapmaiņa:
A. Īsziņu sūtīšanu no mobilā telefona;
B. Iespēja apmainīties ar ziņojumiem reālā laikā;
C. E- pasta ziņojumu nosūtīšana vairākiem adresātiem vienlaicīgi;
D. Tīmekļa dienasgrāmatas ierakstu veidošanu.
9. Kas ir kilobaits:
A. 100 000 baiti;
B. 1000 baiti;
C. 1024 baiti;
D. Datora cietā diska ietilpība.
10. Kas var palīdzēt darbā ar datoru, ja lietotājam ir redzes problēmas:
A. Ekrāntastatūra;
B. Ekrānsaudzētājs;
C. Tastatūras palīgtaustiņi;
D. Programma ekrāna attēla palielināšanai.
11. Kas vienlaicīgu ir gan ievadiekārta, gan izvadiekārta:
A. Skeneris;
B. Skārienjutīgais ekrāns;
C. Svītrkodu lasītājs;
D. Tīmekļa kamera.
12. Kas ir Linux:
A. Izklājlapu programma;
B. Operētājsistēma;
C. Rezerves kopiju veidošanas programma;
D. Tīmekļa serveris.
13. Kas no nosauktajiem ir datu nesējs:
A. Procesors;
B. RAM;
C. USB zibatmiņa;
D. CD-RW ierīce.
14. Kuri no pašvaldību pakalpojumiem vislabāk piemēroti izvietošanai tīmeklī:
A. Laulību reģistrācija;
B. Dzīvesvietas deklarēšana;
C. Izziņas saņemšana par nomaksātajiem nodokļiem;
D. Būvatļaujas izsniegšana.
15. Kāda programmatūra pārvalda datorsistēmas resursu izmantošanu:
A. RAM programma;
B. Operētājsistēma;
C. Tīmekļa pārlūkprogramma;
D. Antivīrusu programma.
16. Kādam nolūkam labāk izmantot izklājlapu programmu:
A. Iesniegumu rakstīšanai;
B. Pacientu reģistrācijai veselības aprūpes iestādē;
C. Ģimenes ikmēneša izdevumu plānošanai un uzskaitei;
D. Prezentāciju veidošanai.
17. Cik liela varētu būt teksta dokumenta uz divām lappusēm datne:
A. 45 biti;
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B. 45 baiti;
C. 35 kilobaiti;
D. 670 kilobaiti.
Kā sauc mācību procesu, izmantojot Internet tehnoloģijas:
A. E- skola;
B. E- studijas;
C. E- apmācība;
D. E- pasniegšana.
Kas vislabāk raksturo tīmekļa lapā izvietotu multivides materiālu lejupielādei un
sekojošai atskaņošanai:
A. RSS barotne;
B. Tīmekļa ieraksts;
C. Podraide;
D. Youtube.
Kurā no minētajiem tiešsaistes pakalpojumiem parasti var izvietot attēlus un
videoklipus:
A. Tīmekļa tērzētavās;
B. Tīmekļa forumos;
C. Sociālajos tīklos;
D. Tiešsaistes spēlēs.
Ko no minētajiem var droši ievietot sociālā tīkla tīmekļa lapā:
A. Mājas adresi;
B. Telefona numuru;
C. Aizraušanās, vaļasprieka aprakstu;
D. Kaimiņa darbavietas adresi.
Kas no minētajiem vislabāk apraksta datortīklu, kurā viens dators piedāvā resursus
citiem datoriem:
A. LAN;
B. Serveris- lietotājs;
C. Klients- serveris;
D. Serveris- programma.
Ko izmanto vienas firmas ofisi Spānijā un Austrālijā datortīkla savienojuma
nodrošināšanai:
A. Internet;
B. Bezvadu datortīklu;
C. Teritoriālo datortīklu;
D. WWW tīklu.
Kurš no apgalvojumiem ir nepatiess:
A. Iezvanpieejas savienojumi ir stabili un nodrošina lielu datu pārraides ātrumu;
B. Platjoslas savienojumiem var pieslēgt vairāk nekā vienu datoru;
C. Iezvanpieejas savienojumi aizņem tālruņa līniju;
D. Bezvadu savienojumus ietekmē ēkas konstrukcija.
Kas vislabāk raksturo jēdzienu iekštīkls:
A. Lokālais datortīkls ar Internet pieslēgumu;
B. Organizācijas datortīkls, kas izmanto Internet tehnoloģijas;
C. Organizācijas datortīkls ar ne vairāk kā 10 datoriem;
D. Mājas datortīkls.
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26. Kas var izraisīt atkārtotās spriedzes savainojumus (RSI):
A. Nepiemērota ilgstoša poza darbā ar datoru;
B. Nepiemērots apgaismojums ar atspulgiem uz monitora;
C. Darbs pie datora bez kāju atbalsta;
D. Nogurums.
27. Kas ir e- komercijas piemērs:
A. Aviobiļešu iegāde aviokompānijas tīmekļa lapā;
B. Produkta cenu izpēte tīmekļa lapās;
C. Informācijas ieguve produkta izplatīšanai;
D. Internetbankas konta numura un paroles nosūtīšana tīmekļa veikalam.
28. Vai autortiesības attiecas uz lejupielādētu rakstu no tīmekļa lapas:
A. Tikai vienu mēnesi;
B. Attiecas pilnā apmērā;
C. Neattiecas uz lejupielādētiem materiāliem;
D. Autortiesības automātiski pāriet lejupielādētājam.
29. Kā vislabāk aizsargāt datus no nejaušiem zudumiem:
A. Regulāri veidot rezerves kopijas uz noņemama datu nesēja;
B. Mainīt piekļuves paroli regulāri;
C. Nokopēt visas datora datnes vienu reizi;
D. Ierobežot piekļuvi datoram.
30. Kura no parolēm būtu vislabāk piemērota izmantošanai sociālajos tīklos:
A. Mycat;
B. P@$$w0rd;
C. 123456;
D. 120176.
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2. pielikums
ECDL prasības 1.modulim: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatjēdzieni:
Jāizprot, kas ir aparatūra, kādi faktori ietekmē datora ātrdarbību; galvenās
datorsistēmas ierīces;
Jāizprot, kas ir programmatūra. Jāprot nosaukt biežāk lietojamu programmu
piemēri, operētājsistēmu piemēri;
Jāizprot, kā informācijas tīklus pielieto datošanā, jāzina dažādas iespējas, kā
pieslēgties Internet tīklam;
Jāizprot, kas ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Jāprot nosaukt
praktiskas pielietošanas piemēri ikdienas dzīvē;
Jāizprot veselības, drošības un vides aspekti saistībā ar datoru lietošanu;
Jāzina svarīgi drošības aspekti datoru izmantošanā;
Jāzina likumdošanas aspekti programmatūras autortiesībās un datu aizsardzībā,
saistībā ar datoru izmantošanu.
Kategorija
1.1 Aparatūra

Prasmju kopa
1.1.1 Jēdzieni

1.1.2 Datora
ātrdarbība

1.1.3 Atmiņa un datu
nesēji

Nr.

Uzdevumi

Lappuse

1.1.1.1

Izprast jēdzienu aparatūra.

8

1.1.1.2

Izprast, kas ir personālais dators. Izprast
atšķirības starp galddatoru, piezīmjdatoru un
planšetdatoru no lietotāja viedokļa.

8

1.1.1.3

Pazīt tādas rokas ciparu ierīces, kā personālais
datu asistents (PDA), mobilais telefons,
viedtālrunis, multivides atskaņotājs un zināt to
galvenās īpašības.

9

1.1.1.4

Zināt tādas galvenās datora sastāvdaļas, kā
procesors (CPU), atmiņas tipi, cietais disks,
tipiskas izvadierīces un ievadierīces.

10

1.1.1.5

Noteikt bieži lietojamas izvadpieslēgvietas un
ievadpieslēgvietas: USB, virknes, paralēlās,
datortīkla, FireWire.

12

1.1.2.1

Zināt dažus faktorus, kas ietekmē datora
ātrdarbību: CPU ātrums, RAM lielums, grafikas
adaptera procesors un atmiņa, darbojošos
programmu skaits.

12

1.1.2.2

Zināt, ka ātrumu (darba frekvenci) mēra
megahercos (MHz) un gigahercos (GHz)

7

1.1.3.1

Zināt, kas ir RAM (brīvpiekļuves atmiņa); ROM
(lasāmatmiņa) un izprast atšķirību.

11

1.1.3.2

Zināt atmiņas mērvienības: bits, baits, KB, MB,
GB, TB.

5

1.1.3.3

Zināt galvenos datu nesēju veidus: iekšējais
cietais disks, ārējais cietais disks, tīkla disks,
CD, DVD, USB zibatmiņa, atmiņas karte,
tiešsaistes glabātuve.

14
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Kategorija

Prasmju kopa
1.1.4 izvades un
ievadies ierīces

1.2 Programmatūra

1.3 Datortīkli

1.2.1 Jēdzieni

1.3.1 Tīklu tipi

1.3.2 Datu pārraide

Nr.

Uzdevumi

Lappuse

1.1.4.1

Atpazīt dažas no galvenajām ievadierīcēm:
pele, tastatūra, kursorbumba, skeneris,
skārienpaliktnis, irbulis, kursorsvira, tīmekļa
kamera (webkamera), ciparkamera,
mikrofons.

13

1.1.4.2

Atpazīt dažas no galvenajām izvadierīcēm:
displeji/ monitori, printeri, skaļruņi, austiņas.

14

1.1.4.3

Saprast, ka dažas ierīces vienlaicīgi ir gan
ievadierīces, gan izvadierīces, piemēram,
skārienjutīgie ekrāni.

14

1.2.1.1

Izprast jēdzienu „programmatūra”.

17

1.2.1.2

Izprast, kas ir operētājsistēma un nosaukt
dažas izplatītākās.

17

1.2.1.3

Atšķirt un noteikt pielietojumu dažām bieži
lietotām programmām: teksta redaktori,
izklājlapas, datu bāzes, prezentācijas, e- pasts,
tīmekļa pārlūkošana, attēlu apstrāde,
datorspēles.

17

1.2.1.4

Izprast atšķirību starp operētājsistēmām un
programmām.

17

1.2.1.5

Zināt dažas iespējas pieejamības
nodrošināšanai: runas atpazīšanas
programmas, ekrāna satura nolasīšanas
programmas, ekrāna satura tālummaiņas
programmas, ekrāntastatūra.

18

1.3.1.1

Izprast terminus lokālais tīkls (LAN), bezvadu
lokālais tīkls (WLAN), teritoriālais tīkls (WAN).

18

1.3.1.2

Izprast jēdzienus klients/ serveris.

18

1.3.1.3

Izprast, kas ir Internet un minēt dažus
pielietojuma piemērus.

18

1.3.1.4

Saprast, kas ir iekštīkls, ārtīkls.

19

1.3.2.1

Izprast jēdzienus lejupielāde un augšupielāde.

19

1.3.2.2

Izprast, ko nozīmē datu pārraides ātrums.
Zināt kā tas tiek mērīts: biti sekundē (bps),
kilobiti sekundē (kbps), megabiti sekundē
(mbps).

6

1.3.2.3

Zināt atšķirīgus pieslēgšanās tipus:
iezvanpieeja, platjoslas.

19

1.3.2.4

Zināt dažādus pieslēgšanās veidus Internet
tīklam: tālruņa līnija, mobilais telefons,
kabelis, bezvadu, sakaru pavadonis.

19

1.modulis
Kategorija

1.4 IKT ikdienā

Prasmju kopa

1.4.1 Elektroniskā
pasaule

1.4.2 Saziņa

1.4.3 Virtuālā
sabiedrība

1.4.4 Veselība

Nr.
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Uzdevumi

Lappuse

1.3.2.5

Raksturot platjoslas pieslēgumu: vienmēr
ieslēgts, parasti fiksēta maksa, liels ātrums,
augstāks neatļautas piekļuves risks lietotāja
datoram.

20

1.4.1.1

Izprast jēdzienu Informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas (IKT).

5

1.4.1.2

Zināt dažādus Internet servisus patērētājiem:
e- komercija, e- bankas, e- valdība.

21

1.4.1.3

Izprast jēdzienu e- apmācība. Zināt dažas
priekšrocības: elastīgs mācību laiks, jebkura
apmācību vietas izvēle, multivides iespējas,
izmaksu efektivitāte.

21

1.4.1.4

Izprast jēdzienu attālināts darbs, teledarbs.
Zināt dažas teledarba priekšrocības:
samazināts vai vispār nav kontaktēšanas laiks,
lielākas iespējas koncentrēties uz uzdevuma
izpildi, elastīgs darba grafiks, samazinātas
firmas telpu izmaksas. Zināt dažus trūkumus:
cilvēcisku kontaktu trūkums, mazāks uzsvars
uz darbu komandā.

21

1.4.2.1

Izprast jēdzienu „elektroniskais pasts” (epasts).

21

1.4.2.2

Izprast jēdzienu ‘tūlītēja ziņojumapmaiņa”
(IM).

22

1.4.2.3

Izprast jēdzienu „IP balss pārraide” (VoIP).

22

1.4.2.4

Izprast jēdzienu „satura vienkāršā sindicēšana”
(RSS).

22

1.4.2.5

Izprast jēdzienu „tīmekļa žurnāls, memuārs”
(blog).

22

1.4.2.6

Izprast jēdzienu „podraide” (podcast).

23

1.4.3.1

Izprast jēdzienu tiešsaistes (virtuālā)
sabiedrība. Zināt dažus piemērus: sociālais
tīkls, tīmekļa lappuses, forums, tērzētava,
tiešsaistes datorspēles.

23

1.4.3.2

Zināt veidus, kā lietotājs var publicēt un
izplatīt materiālus tiešsaistē: tīmekļa žurnāls,
podraide, attēli, video un audio klipi.

23

1.4.3.3

Apzināties drošības pasākumu svarīgumu
tiešsaistes pakalpojumos: veidot privātu
profilu, ierobežot publicējamo personiskās
informācijas apjomu, zināt, ka publicētā
informācija ir publiski pieejama un var tikt
izmantota ļaunprātīgi.

23

1.4.4.1

Izprast jēdzienu „ergonomika”.

24
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Kategorija

Prasmju kopa

1.4.5 Vide

1.5 Drošība

1.5.1 Identifikācija/
autentifikācija

1.5.2 Datu drošība

1.5.3 Vīrusi

1.6 Likumdošana

1.6.1 Autortiesības

Nr.

Uzdevumi

Lappuse

1.4.4.2

Zināt, ka apgaismojums ir veselību ietekmējošs
faktors datora lietošanā. Zināt, ka svarīgi
nodrošināt mākslīgās gaismas, gaismas
daudzuma, gaismas virziena pareizu
pielietojumu.

24

1.4.4.3

Saprast, ka pareizs datora novietojums, krēsla
un galda novietojums palīdzēs saglabāt
auguma stāju.

24

1.4.4.4

Zināt, kā nodrošināt pareizu darba režīmu pie
datora: regulāri izstaipīties, taisīt
pārtraukumus, lietot acu atpūtināšanas
vingrojumus.

24

1.4.5.1

Zināt, ka datorsistēmas sastāvdaļas, papīru,
printera kasetnes var nodot otrreizējai
pārstrādei.

24

1.4.5.2

Zināt datora energotaupīšanas iespējas:
ekrāna/ monitora automātisku izslāgšanos,
datora automātisku gaidstāves režīmu, datora
izslēgšanu.

24

1.5.1.1

Zināt, ka drošības apsvērumu dēļ
nepieciešams lietotājvārds (ID) un parole
lietotāja identificēšanai lai pieteiktos
datorsistēmā.

24

1.5.1.2

Zināt labās prakses ieteikumus paroļu
veidošanā, mainīt tās regulāri, izvēlēties
pietiekamu paroļu garumu, piemērotu burtu
un ciparu kombināciju.

25

1.5.2.1

Izprast datu rezerves kopiju veidošanas un
glabāšanas citviet svarīgumu.

25

1.5.2.2

Zināt, kas ir ugunsmūris.

26

1.5.2.3

Zināt, kā nodrošināt datu aizsardzību pret
zādzību: lietot lietotājvārdu un paroli,
ierobežot piekļuvi datoram, lietot ierīcēm
drošības kabeli (atslēgu).

26

1.5.3.1

Izprast jēdzienu datorvīruss.

26

1.5.3.2

Izvairīties no vīrusu iekļūšanas datorā.

26

1.5.3.3

Zināt, kā aizsargāt datoru pret vīrusiem. Zināt,
ka antivīrusu programma jāatjauno regulāri.

27

1.6.1.1

Izprast jēdzienu autortiesības.

27

1.6.1.2

Zināt, kā atpazīt licencētu programmatūru:
pārbaudot produkta ID, produkta reģistrāciju,
izlasot programmatūras licenci.

27

1.6.1.3

Izprast jēdzienu galalietotāja licences līgums
(EULA).

28

1.modulis
Kategorija

Prasmju kopa

1.6.2 Datu
aizsardzība

Nr.
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Uzdevumi

Lappuse

1.6.1.4

Izprast terminus izplatāmprogrammatūra,
bezmaksas programmatūra, atvērtā koda
programmatūra.

28

1.6.2.1

Izprast galveno nozīmi datu aizsardzības
likumdošanai un konvencijām: aizsargāt datu
subjekta tiesības, noteikt datu pārziņa
atbildību.

28

1.6.2.2

Noteikt galvenās datu subjekta tiesības valstī.

28

1.6.2.3

Noteikt galvenos datu pārziņa atbildības
pienākumus valstī.

28
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3.pielikums
Uzdevumu atbildes
1.1. uzdevums: B Pele
1.2. uzdevums: D Izklājlapas
1.3. uzdevums: C Izmantojot Internetu
1.5. uzdevums: B Iegaumēt to
Patstāvīgā pārbaudes darba atbildes:
Jautājums
1.

Pareizā atbilde
A

2.

D

3.

B

4.
5.

C
B

6.
7.

A
B

8.

B

9.
10.

C
D

11.

B

12.

B

13.
14.

C
B

15.
16.
17.

B
C
C

18.

C

19.

C

20.
21.

C
C

22.
23.

C
C

24.
25.

A
B

26.

A

27.

A

28.

B

29.

A

30.

B

