7.MODULIS
TĪMEKĻA PĀRLŪKOŠANA UN SAZIŅA
Norādījumi pasniedzējam
Laika sadalījums
Kopējais klātienes nodarbību ilgums- 40 mācību stundas
Ieteicamā
nodarbību
secība

ECDL moduļa numurs un nosaukums

Aptuvenais nodarbību
ilgums (mācību stundas)

1.

1.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
pamatjēdzieni

2

2.

2.Datora lietošana un datņu pārvalde

4

3.

3.Tekstapstrāde

10

4.

7.Tīmekļa pārlūkošana un saziņa

5

5.

6.Prezentācijas

6

6.

4.Izklājlapas

6

7.

5.Datu bāzes

7
40

Mācību klases aprīkojums
Mācību materiālā apskatītas programmas Mozilla Firefox (tīmekļa pārlūkprogramma) un
Evolution (e- pasta klienta programma) operētājsistēmas Linux Ubuntu 10.10 vidē
Gnome.
Ieteicamās minimālās prasības datortehnikai:
Procesors x86 ar ātrumu 1Ghz;
Materiāls licencēts ar
Attribution-ShareAlike 3.0
Unported (CC BY-SA 3.0) licenci
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Šis materiāls sagatavots ar
Eiropas Savienības atbalstu un
tas nepauž oficiālu Eiropas
Savienības viedokli.
Materiāls izstrādāts atbilstoši
Syllabus 5 prasībām ECDL
sertifikācijai.
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Brīvpiekļuves atmiņas lielums 1GB;
Cietā diska ietilpība (brīva vieta operētājsistēmu paralēlai instalācijai) 8GB;
Grafiskā karte un monitors ar izšķirtspēju 1024 x 768;
USB pieslēgvieta;
CD/DVD iekārta
Internet pieslēgums
Operētājsistēma Linux Ubuntu 10.10 vai jaunāka ar grafisko vidi Gnome (versija
2.32 vai jaunāka)
OpenOffice.org (versija 3.2 vai jaunāka) programmatūra, iekļaujot programmu
Writer.

Piezīmes
Jaunākajās Ubuntu versijās OpenOffice.org programmu vietā var būt iekļauta identiska
programmatūra LibreOffice.
Jaunākajās Linux Ubuntu versijās pēc noklusējuma izmanto grafisko vidi Unity. Ieteicams
izmantot grafisko vidi Gnome labākai atbilstībai ar mācību materiāla uzdevumiem.
Internet pieslēgumam jānodrošina datu plūsma e- pasta klienta programmas
izmantošanai (porti 995 un 465).

Virtuālā vide
Ja mācību klases datori aprīkota ar Windows operētājsistēmu, var izmantot virtuālo
darba vidi.
Lai izveidotu virtuālo vidi:
1. Lejupielādē
bezmaksas
programmu
VirtualBox
no
tīmekļa
lapas
www.virtualbox.org;
2. Uzinstalē programmu VirtualBox Windows vidē;
3. Izveido jaunu virtuālo mašīnu;
4. Virtuālās mašīnas vidē uzinstalē operētājsistēmu Linux Ubuntu;
5. Uzinstalē programmu VirtualBox mācību klases datoros;
6. Kopē izveidoto virtuālās mašīnas disku uz mācību klases datoriem;
7. Uz datoriem programmā VirtualBox izveido jaunu virtuālo mašīnu, norādot
izmantošanai iekopēto virtuālo disku.
Piezīmes
Virtuālās vides izveidošanai un operētājsistēmas instalēšanai var būt nepieciešamas
paplašinātas tehniskās zināšanas.
Programmas VirtualBox lietošanas instrukcija angļu valodā atrodas programmas mājas
lapas
sadaļā
Documentation:
http://www.virtualbox.org/wiki/Enduser_documentation.
Virtuālajai videi jābūt savienojumam ar Internet.

7.modulis

III

Valodas izvēle
Operētājsistēmā Linux Ubuntu iespējams izvēlēties grafiskās vides (saskarnes) valodu
gan operētājsistēmai, gan programmām Mozilla Firefox un Evolution.

Lai nomainītu saskarnes valodu:
1. Izpilda komandu darbvirsmas augšējā paneļa izvēlnē
System−>Administration−>Language Support;
2. Dialoga logā Language & Text cilnē Language sarakstā Language for menus and
windows pārvelk uz saraksta sākumu izvēlēto no pieejamām valodām:

3.
4.
5.
6.
7.

Nospiež pogu Apply System-Wide;
Ievada administratora paroli;
Cilnē Text izvēlas skaitļu, valūtas, datuma veidu;
Aizver dialoga logu- nospiež pogu Close;
Restartē datoru (vai izpilda atteikšanos un atkārtoti piesakās sistēmā).

Ja sarakstā nav nepieciešamās valodas:
1. Nospiež pogu Install/ Remove Languages:
2. Nākošajā dialoga logā Installed Languages ieliek atzīmi rūtiņā atbilstoši izvēlētajai
valodai:

3. Nospiež pogu Apply Changes;
4. Ievada datora administratora paroli.

Darbības pirms mācību kursa
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Ieteicams izveidot jaunu lietotāja kontu ar paroli mācību kursa nodarbībām
(System−>Administration−>Users and Groups);
Mape 7_internet ar uzdevumu sagatavēm jāiekopē lietotāja konta mapē
Documents;
Detalizēti jāiepazīstas ar mācību materiālu un uzdevumiem;
Ieteicams izpildīt visus materiālā ietvertos praktiskos uzdevumus;
Nepieciešams izpildīt noslēguma uzdevumu 7.8_test uz mācību klases datora.

Praktisko darbu datnes
ECDL 7.moduļa Tīmekļa pārlūkošana un saziņa datnes atrodas mapē 7_internet.
Uzdevumu sagataves un datnes uzdevumu veikšanai atrodas apakšmapēs, kuru
nosaukums sākas ar uzdevuma kārtas numura apzīmējumu. Katra uzdevuma mapē
atrodas apakšmape ar nosaukumu final, kurā atrodas izpildīta uzdevuma rezultātā
iegūtās datnes piemērs vai jautājumu atbildes.

Mācību nodarbības rezultāts
Tīmekļa pārlūkošana:
Jāizprot, kas ir Internets. Jāzina vispārīgie jēdzieni saistībā ar Internetu, drošības
apsvērumi.
Jāprot veikt ikdienišķi tīmekļa pārlūkošanas uzdevumi, iekļaujot pārlūka
iestatījumu maiņu.
Jāprot atrast informāciju, aizpildīt un iesniegt formas tīmekļa lapās.
Jāprot saglabāt tīmekļa lapas un lejupielādēt datnes no tām. Jāprot iekopēt
tīmekļa lapas saturu dokumentā.
Saziņa:
Jāizprot, kas ir e− pasts un zināt galvenās tā priekšrocības un trūkumus. Zināt
citus elektroniskās saziņas veidus.
Jāpārzina tīkla etiķeti un drošības apsvērumus e− pasta pielietošanā.
Jāprot izveidot, pārbaudīt pareizrakstību un nosūtīt e− pasta ziņojumu. Jāprot
atbildēt uz ziņojumu un pārsūtīt to, jāmāk rīkoties ar datņu pielikumiem un
izdrukāt ziņojumu.
Pārzināt veidus produktivitātes uzlabošanai darbā ar e− pasta programmām.
Jāmāk organizēt un pārvaldīt e− pasta ziņojumus.

Patstāvīgam darbam
Zināšanu pārbaudes darbs
Patstāvīgai zināšanu pārbaudei un eksāmena kārtošanas gatavības noteikšanai paredzēts
noslēguma uzdevums 7.8_test.
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Piezīmes
Darbā izmantotas jau reģistrētas e- pasta adreses un nokonfigurēta e− pasta klienta
programma Evolution. Programmas konfigurācija iekļauta 7.6. uzdevuma izpildes gaitā:
E− pasta adrese: ecdltestuser@gmail.com
Programmas Evolution konfigurācija:
Lietotājvārds (sakrīt ar e- pasta adresi): ecdltestuser@gmail.com
Parole: P@$$word
Uzrādāmais vārds: ECDL Candidate
POP serveris: pop.gmail.com ar SSL šifrēšanu
SMTP serveris: smtp.gmail.com ar SSL šifrēšanu
Papildus izmantotie e− pasta konti ar piekļuvi tīmekļa pārlūkā:
Pasta pakalpojuma vietne: www.gmail.com
Lietotājvārds

Parole

ecdlspecialist

P@$$word

ecdlguru

P@$$word

Patstāvīgā darba 7.8_test uzdevumos 25.− 31. izmanto iepriekš sagatavotus un atsūtītus
ziņojumus.
Uzdevumiem atbilstošs ziņojuma pielikums atrodas lietotāja konta mapē
Documents/7_Internet/7.8_test/trainerfiles. Nosūtīto ziņojumu kopijas atrodas e−
pasta lietotāja ecdlspecialist pasta kastītes mapē Sent un tās iespējams atkārtoti
izmantot.

Ieteicamie papildus uzdevumi
Reģistrēties kādā populārā tīmekļa vietnē, piemēram, www.youtube.com;
www.gmail.com; www.inbox.lv; www.twitter.com

Lietderīgas darbības
Tīmekļa pārlūkošana (Mozilla Firefox)
Tīmekļa lapas koda aplūkošana programmā Mozilla Firefox: View−>Page
Source.
Mozilla Firefox iestatījumi (Linux vidē): Edit−>Preferences.
Vēstures un citas informācijas dzēšana: Tools−>Clear Recent History.
Grāmatzīmes: Bookmarks−>Bookmark This Page.
Rādīt (slēpt) rīkjoslas: View−>Toolbars.
Privātā pārlūkošana: Tools−>Start Private Browsing.

Elektroniskais pasts (Evolution)
Evolution konfigurēšana,
Edit−>Preferences.

e-

pasta

konta

pievienošana,

noņemšana:
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Bcc lauka atklāšana (slēpšana): View−>Bcc Field.
Adrešu grāmatiņa: Nospiež pogu Contacts.
Adresātu saraksta veidošana adrešu grāmatiņā: File−>New−>Contact List.

