MOODUL 7
VEEBILEHITSEMINE JA KOMMUNIKATSIOON
Õpetaja märkmed
Ajajaotus
Tundide kogupikkus – 40 akadeemilist tundi.
Soovitatav
kursuse
järjekord

ECDLi mooduli number ja nimi

Ligikaudne kursuse
pikkus (akadeemilistes
tundides)

1.

1. Informatsiooni- ja
kommunikatsioonitehnoloogia

2

2.

2. Arvuti kasutamine ja failihaldus

4

3.

3. Tekstitöötlus

10

4.

7. Veebilehitsemine ja kommunikatsioon

5

5.

6. Esitlus

6

6.

4. Arvutustabelid

6

7.

5. Andmebaasid

7
40

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav
selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
Õppematerjal on koostatud vastavalt ECDL programmile Syllabus 5.0

Klassiruumi varustus
Õpimaterjal kasutab Mozilla Firefoxi (veebibrauser) ja Evolutioni (E-maili klient) Linux
Ubuntu 10.10 Gnome'i keskkonnas.
Soovitatud minimaalsed süsteeminõuded:
x86 protsessor taktsagedusega vähemalt 1 Ghz;
1 GB muutmälu
Kõvakettaruumi (vaba ruumi operatsioonisüsteemide paralleelse paigalduse jaoks) –
8 GB;
Videokaart ja kuvar eraldusega 1024 × 768
USB ühenduspesa
CD/DVD lugeja
Internetiühendus
Operatsioonisüsteem Linux Ubuntu 10.10 või uuem versioon koos Gnome'i
graafilise keskkonnaga (versioon 2.32 või uuem)
OpenOffice.org (versioon 3.2 või uuem) rakendusekogu, muuhulgas ka rakendus
Writer.
Pane tähele:
Ubuntu uuemad versioonid võivad
OpenOffice.org rakendusekogu asemel.

sisaldada

sarnast

tarkvara

LibreOffice

Uuemad Linux Ubuntu versioonid kasutavad vaikimisi Unity graafilist keskkonda. On
soovitatav kasutada Gnome'i keskkonda, et paremini mõista õpimaterjalide ülesandeid.
Internetiühendus peab lubama e-maili kliendi kasutamist (pordid 995 ja 465).

Virtuaalne keskkond
Kui klassiruumi arvutitel on kasutusel Windowsi operatsioonisüsteem, võib kasutada
virtuaalset töökeskkonda.
Et luua virtuaalset keskkonda:
Lae
alla
tasuta
tarkvara
VirtualBox
internetileheküljelt
www.virtualbox.org;
Paigalda VirtualBox Windowsi keskkonda;
Loo uus virtuaalne arvuti;
Paigalda virtuaalse arvuti keskkonnas sellele Linux Ubuntu;
Paigalda VirtualBox klassiruumi arvutitele;
Kopeeri eelnevalt loodud virtuaalne ketas klassiruumi arvutitele;
Loo VirtualBoxi abil virtuaalne arvuti ja vali kasutamiseks kopeeritud
virtuaalne ketas.
Pane tähele:
Virtuaalse keskkonna loomiseks ja operatsioonisüsteemi paigaldamiseks võib vaja olla
häid tehnilisi teadmisi.

Rakenduse VirtualBox kasutajajuhendi võib leida järgneva veebilehekülje
Dokumentatsiooni (Documentation) osast: http://www.virtualbox.org/wiki/Enduser_documentation.
Virtuaalkeskkond vajab Internetiühendust.

Keele valimine
Linux Ubuntu operatsioonisüsteemis on võimalik graafilise keskkonna (liidese) keele
muutmine nii operatsioonisüsteemil endal kui ka OpenOffice.org rakendusekogul.
Et muuta kasutajakeskkonna keelt:
1. Tee ülaserva riba menüükäsklus (System−>Administration−>Language
Support);
2. Lohista (Language) vahelehel (Language & Text) dialoogiaknas soovitud
keel nimekirja (Language for menus and windows) ülaossa:

3.
4.
5.
6.
7.

Vajuta nuppu (Apply System-Wide)
Sisesta administraatori salasõna
Vali (Text) vahelehel numbrite, rahasummade ja kuupäeva formaat
Sulge dialoogiaken vajutades (Close)
Taaskäivita arvuti (või logi välja ning uuesti sisse)

Kui nimekirjas ei ole soovitud keelt:
1. Vajuta (Install/ Remove Languages)
2. Pane ilmuvas dialoogiaknas (Installed Languages) linnuke soovitud keele juurde:

3. Vajuta (Apply Changes)
4. Sisesta administraatori salasõna.

Enne kursuse alustamist

Kursuse
jaoks
on
soovitatav
luua
uus
salasõnaga
kasutaja
(System−>Administration−>Users and Groups)
Kopeeri kaust 7_internet koos ülesandepõhjadega kasutaja kausta Dokumendid
(Documents)
Tutvu põhjalikult õppematerjalide ja ülesannetega
On soovitatav kõigi materjalis olevate praktiliste ülesannete sooritamine
Soorita lõppülesanne 7.8_test klassiruumi arvutil.

Praktiliste ülesannete failid
Failid, mida kasutatakse ECDL 7. moodulis Veebilehitsemine ja kommunikatsioon
asuvad kaustas 7_internet. Ülesannete põhjad ja failid nende sooritamiseks on
alamkaustades, mille nimed algavad vastava ülesande numbriga. Igas ülesandekaustas
on alamkaust nimega final, mis sisaldab ülesande sooritamisel saadud faili näidet või
küsimuste vastuseid.

Kursuse tulemus
Veebilehitsemine:
Mõistmine, mis on internet ja sellega seonduvad tavalisemad terminid. Teadlik
olemine põhilistest turvaarvestustest interneti kasutamisel.
Igapäevase lehitsemise ülesannetega hakkama saamine, sealhulgas ka brauseri
sätete muutmine.
Informatsiooni leidmine ning veebipõhiste vormide täitmine.
Veebilehtede salvestamine ning failide veebist alla laadimine. Veebilehe sisu
dokumenti kopeerimine.

Kommunikatsioon:
Mõistmine, mis on e-mail ning selle plusside ja miinuste tundmine. Teistest
suhtlusmeetoditest teadlik olemine.
Teadlik olemine netiketist ja turvaarvestustest e-maili kasutamisel.
E-maili loomine, selle õigekirja kontrollimine ja selle saatmine. E-mailile vastamine ja
selle edastamine, töö manustega, e-maili trükkimine.
Teadmine e-mailiga töötamisel kiiruse suurendamise võimalustest. E-maili
organiseerimine ja haldamine.

Iseseisev töö
Teadmiste test
Viimane ülesanne 7.8_test on plaanitud iseseisva teadmiste testina ning kontrolliks, kas
õpilased on eksami jaoks valmis.
Pane tähele:

Ülesanne kasutab eelnevalt registreeritud e-maili kasutajaid ja seadistatud e-maili klienti
Evolution. Kliendi seadistamine on osa ülesandest 7.6:
E-maili aadress on: ecdltestuser@gmail.com
Evolution seadistused:
Kasutajanimi (sama mis e-maili aadress): ecdltestuser@gmail.com
Salasõna: P@$$word
Nimi: ECDL Candidate
POP server: pop.gmail.com koos SSL krüptimisega
SMTP server: smtp.gmail.com kool SSL krüptimisega
Lisaks kasutatakse e-maili kasutajaid:
Veebimaili teenus: www.gmail.com
Kasutajanimi

Salasõna

ecdlspecialist

P@$$word

ecdlguru

P@$$word

Ülesanded 25–31 ülesandes 7.8_test kasutavad ette valmistatud ja saadetud sõnumeid.
Ülesannete
jaoks
sobiva
manuse
leiab
kasutaja
kaustast
Dokumendid/7_Internet/7.8_test/
trainerfiles (Documents/7_Internet/7.8_test/
trainerfiles). Saadetud sõnumite koopiad on kasutaja ecdlspecialist kasutas Saadetud
(Sent) ning neid saab uuesti kasutada.

Soovituslikud lisaülesanded
Registreerimine populaarsel veebisaidil, nagu www.youtube.com; www.gmail.com;
www.inbox.lv; www.twitter.com

Kasulikud tegevused
Veebilehitsemine (Mozilla Firefox)
Veebisaidi lähtekoodi vaatamine Mozilla Firefoxis: Vaade->Veebilehe lähtekood
(View−>Page Source).
Mozilla Firefox sätted (Linuxi keskkonnas): Redigeerimine->Eelistused
(Edit−>Preferences).
Ajaloo ja muude andmete kustutamine: Tööriistad->Hiljutise ajaloo kustutamine
(Tools−>Clear Recent History).
Järjehoidjad:
Järjehoidjad->Lisa
see
veebileht
järjehoidjatesse
(Bookmarks−>Bookmark This Page).
Tööriistaribade kuvamine (peitmine): Vaade->Tööriistaribad (View−>Toolbars).
Privaatne lehitsemine: Tööriistad->Alusta privaatset veebilehitsemist (Tools−>Start
Private Browsing).

Elektrooniline mail (Evolution)

Evolutioni sätted, e-maili kasutajate lisamine ja eemaldamine: Redaktor-> Eelistused
(Edit−>Preferences).
Pimekoopia (Bcc) välja kuvamine (peitmine): Vaade->Pimekoopia (Bcc) väli
(View−>Bcc Field).
Aadressiraamat: Vajuta nuppu Kontaktid (Contacts).
Kontaktinimekirja loomine aadressiraamatus: Fail->Uus->Kotaktide nimekiri
(File−>New−>Contact List).

