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1. Galvenā IT aparatūra
Iegādājoties datoru, pievērsiet uzmanību procesora ātrumam, kā arī izvēlieties datoru, kam ir liela atmiņa (jo
lielāka ir sistēmas operatīvā atmiņa (RAM), jo ātrāk dators darbosies), liela cietā diska ietilpība un darbības
ātrums (HDD diskdziņi ir lētāki, taču SSD diskdziņi ir izturīgāki un ātrāki). Svarīgi arī, lai jūsu datoram būtu liels
ekrāns ar augstu izšķirtspēju (lielu pikseļu blīvumu) un krāsu atbilstību, kā arī ātra un precīza datorpele. Vēl starp
galvenajiem datoraparatūras rīkiem minams lāzerprinteris, skeneris, grafiskā planšete un digitālais fotoaparāts.

1.1. Galvenā datoraparatūras informācija (CPU, RAM, permanentā atmiņa, mātes plate utt.) galvenās ikviena datora sastāvdaļas
Dators
CPU (smadzenes)
 RAM (pagaidu glabātuve)
 Disks (ilgtermiņa glabātuve)

Attēls 1: Datora sastāvdaļas

„Aparatūra” attiecas uz datora fiziskajām daļām un “programmatūra” - uz kodu, kas darbina datoru.
Mātes plate Mātes plate ir drukātās shēmas plate, kas ir ikviena datora pamatā. Tā atrodas datora korpusa aizmugurē vai
apakšā. Tā sadala jaudu un nodrošina komunikāciju ar centrālo procesoru (CPU), RAM un citām datoraparatūras
sastāvdaļām.

Attēls 2: Mātes plate
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CPU - centrālais procesors
Tas neizbēgami tiek dēvēts par datora “smadzenēm”. CPU nodarbojas ar aktīvu koda pārraidi un datu apstrādi,
kamēr citām sastāvdaļām ir pasīvāka loma, kā datu uzglabāšana. Sakot, ka dators var “pievienot divus skaitļu
miljards reižu sekundē”, tiek runāts par CPU. Nospiežot pogu “sākt”, CPU sāk pārraidīt kodu.

Attēls 3: CPU ligzda un CPU čips

RAM - operatīvā atmiņa
RAM ir brīžatmiņa, ko dators izmanto, lai uzglabātu kodus un datus, kas tiek aktīvi izmantoti. RAM būtībā ir bitu,
kas tiek CPU pārvaldīti, glabātuve. Tā darbojas kā tāfele; īslaicīga darbojošos bitu glabātuve. RAM uzglabā gan
datus, gan kodus (īslaicīgi). RAM ir salīdzinoši ātra un spēj iegūt konkrēta bita vērtību dažās nanosekundēs (1
nanosekunde ir 1 sekundes miljardā daļa). Cita svarīga RAM īpašība ir tā, ka tā darbojas tikai tik ilgi, kamēr tai
tiek piegādāta elektroenerģija - RAM nav permanenta glabātuve.

Attēls 4: RAM čips un RAM atmiņa

RAM piemēri:


Jūsu pārlūkprogrammā ir atvērti vairāki logi - katra loga dati tiek uzglabāti RAM.



Programma apstrādā lielu attēlu - attēla dati tiek uzglabāti RAM.



RAM atmiņa var beigties - jūs nevarat atvērt jaunu logu vai programmu, jo visa RAM atmiņa jau tiek
izmantota.



Strādājot ar Word dokumentu, jūs nesaglabājāt izmaiņas. Ja jūsu dators izslēdzas, visi nesaglabātie dati
tiks pazaudēti.
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Permanentā glabātuve: Cietais disks, zibatmiņa
Permanentā glabātuve (dati tiek saglabāti arī, kamēr ierīce ir izslēgta) - ilgtermiņa bitu, kā failu un mapju,
glabātuve. Tā tiek saukta par permanentu, jo biti tiek uzglabāti arī tad, ja dators tiek izslēgts. Klēpjdatorā var tikt
izmantots cietā diska diskdzinis (pazīstams arī kā “cietais disks”), kas griežas un permanenti uzglabā failus, vai arī
zibatmiņa, pazīstama arī kā cietvielu disks (SSD), kas čipos uzglabā bitus. Cietais disks raksta un lasa magnētiskus
rakstus uz metāla diska, kas griežas, un uzglabā bitus, kamēr zibatmiņa ir “cietvielu”: tajā nav kustīgu detaļu, tikai
silikona čipi un mazas elektronu kopiņas, kas uzglabā bitus. Jebkurā gadījumā, glabāšana ir permanenta tādā
nozīmē, ka tā saglabā esošo stāvokli arī, kamēr ierīce ir izslēgta.

Attēls 5: Cietais disks - uzglabā bitus kā magnētisku rakstu uz diska, kas griežas

Zibatmiņa ir labāka par cieto disku ikvienā ziņā, izņemot izmaksas, - tas ir ātrāks, uzticamāks un tam
nepieciešams mazāk elektroenerģijas. Lai nu kā, zibatmiņas biti izmaksā dārgāk, tādēļ lielākā daļa datoru ir
aprīkota ar cieto disku. Zibatmiņa ir arī fotokameru SD atmiņas kartes, kā arī iebūvētā atmiņa telefonos un
planšetēs.

Attēls 6: Dažādi permanentās glabātuves veidi: USB atmiņas karte, SD karte fotokamerai vai telefonam/planšetei

1.2 IT aparatūras darbināšana (ieslēgšana un izslēgšana)
Kā ieslēgt jūsu ierīci
Lai ieslēgtu ierīci, jāsameklē ieslēgšanas poga un tā jānospiež.
Ieslēgšanas pogas vēsture:
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Attēls 7: Ieslēgšanas un izslēgšanas pogas simbola izveide

Simbols ir lietotāja saskarņu dizaina loģiskas evolūcijas rezultāts. Pašas pirmās ieslēgšanas un izslēgšanas pogas
bija slēdži, kas pārslēdzās starp divām pozīcijām, kas bija atzīmētas ar vārdiem “On” (ieslēgts) un “Off” (izslēgts).
Tehnoloģijai kļūstot arvien plašāk izmantotai, angļu valodas vārdi tika aizvietoti ar universālajiem ciparu
simboliem 1 un 0, lai izvairītos no valodu barjeras. Šis “1” un “0” standarts joprojām tiek izmantots uz
ieslēgšanas un izslēgšanas slēdžiem. Binārajā skaitļu sistēmā 1 apzīmē ieslēgšanu, bet 0 - izslēgšanu.

Kā izslēgt jūsu ierīci
“Izslēgts” ir stāvoklis, kas lielākajai daļai no mums ir labi pazīstams. Izslēdzot datoru, visas atvērtās programmas
aizveras un dators izslēdz operētājsistēmu. Izslēgts dators nepatērē elektroenerģiju. Lai nu kā, kad vēlēsieties
atkal izmantot savu datoru, jums būs tas jāieslēdz un jāgaida, kamēr norisinās sāknēšanas process - tiek
inicializēta datoraparatūra un ielādētas starta programmas. Atkarībā no jūsu datora sistēmas, tas var aizņemt no
pāris sekundēm līdz dažām minūtēm. Izmantojiet opciju “Izslēgt”, kad plānojat datoru ilgāk laiku neizmantot.
Ja izmantojat Windows:

Sameklējiet simbolu “Sākt” (Windows operētājsistēmā) izslēgšanas

vai

un tad atrodiet ieslēgšanas un

pogu (vai vienkārši tekstu “Izslēgt”).

Citas izslēgšanas opcijas: gaidstāve vai restarts
Gaidstāves režīms:
Gaidstāves režīmā dators patērē maz elektroenerģijas. Datora stāvoklis tiek saglabāts atmiņā, taču citas datora
daļas tiek izslēgtas un neizmanto elektroenerģiju. Ieslēdzot datoru, tas ātri vien atgriežas darbības stāvoklī - jums
nebūs jāgaida, kamēr norisinās sāknēšanas process. Viss būs tieši tāds, kā to atstājāt, ieskaitot lietotnes un
atvērtus dokumentus. Gaidstāves režīms ir īpaši noderīgs, ja plānojat nebūt pie datora tikai īsu laiku. Varat izslēgt
datoru gaidstāves režīmā, lai ietaupītu elektroenerģiju un baterijas jaudu. Kad atkal vēlēsieties izmantot datoru,
varēsiet atsākt no vietas, kur palikāt, tikai dažu sekunžu laikā. Jūsu dators būs vienmēr gatavs lietošanai, kad tas
jums būs nepieciešams. Gaidstāves režīms nav īpaši piemērots, ja plānojat nebūt pie datora ilgāku laiku, jo
datora baterija ar laiku izlādēsies.
Restarts:
Varat restartēt datoru šādos gadījumos: ja dators darbojas lēni, uzvedas “savādi”, ja negaidīti apstājas sistēmas
darbība, notiek diskdziņa vai aparatūras kļūme, lēns interneta ātrums vai savienojuma problēmas, pēc
programmatūras atjauninājuma vai sistēmas uzlabojumu veikšanas. Lielākā daļa Windows operētājsistēmas
lietotāju būs pamanījuši, ka to laiku pa laikam nepieciešams atjaunināt.
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Kā uzstādīt ieslēgšanas un izslēgšanas iestatījumus jūsu datorā:
1. Windows 7-10 operētājsistēmā nospiediet Windows+R, lai atvērtu palaišanas dialoglodziņu, ierakstiet
“powercfg.cpl” un nospiediet “Labi”.

2. Logā “Ieslēgšanas un izslēgšanas opcijas” noklikšķiniet uz saites “Izvēlēties ieslēgšanas un izslēgšanas
pogu funkcijas darbības” kreisajā pusē.

3. Logā “Sistēmas iestatījumi” varat izvēlēties, kādas funkcijas noris, kad nospiežat ieslēgšanas un
izslēgšanas pogu, gaidstāves režīma pogu vai kad aizverat klēpjdatora ekrānu. Varat izvēlēties atšķirīgas
funkcijas gadījumiem, kad dators ir pievienots elektropadevei un kad tas darbojas, patērējot baterijas
jaudu.

9|Lappuse

1.3 Atšķirība starp stacionāro datoru, portatīvo datoru un mobilajām ierīcēm
Stacionārais dators:
Stacionārais dators ir tāds dators, kas ir novietojams uz vai zem galda. Tas parasti sastāv no datora, monitora,
tastatūras un datorpeles. Atšķirībā no klēpjdatora, kas ir pārnēsājams, stacionārajam datoram ir paredzēts palikt
vienā vietā. Tam nepieciešami daudzi papildrīki, lai tas pienācīgi darbotos (skatīt sadaļu 1.1.4. papildus
informācijai).
DATORS
Dators
Monitors

Skaļrunis

Tastatūra

Datorpele
Attēls 8: Stacionārā datora sastāvdaļas

Portatīvais dators (piezīmjdators vai klēpjdators)
Piezīmjdatori parasti ir dārgāki par stacionārajiem datoriem, kas spēj veikt tādas pašās funkcijas, jo to
konstrukcija, kā arī ražošana ir sarežģītāka.
Atšķirībā no stacionārā datora, piezīmjdatoram nav atsevišķas tastatūras vai peles, jo tās ir iebūvētas ierīcē. USB
pieslēgvieta ļauj pievienot citu tastatūru, datorpeli, monitoru utt. Savukārt, HDMI pieslēgvietā iespējams
pievienot dažāda veida monitorus un TV. Dažiem modeļiem ir gan HDMI, gan VGA pieslēgvieta, kurā varat
pievienot monitoru vai multimediju projektoru.
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Lādētāja ieeja

USB ieeja VGA ieeja LAN tīkla ieeja HDMI ieeja
Attēls 9: Piezīmjdators/Klēpjdators

Planšete un viedtālrunis
Planšete jeb planšetdators ir pārnēsājams dators, kura galvenā ievadierīce ir skārienjūtīgs ekrāns. Lielākā daļa
planšetdatoru ir mazāki un vieglāki par vidusmēra klēpjdatoru. Dažas planšetes ir aprīkotas ar izvelkamu
tastatūru, taču pārsvarā planšetes tiek izmantotas bez fiziskas tastatūras, ļaujot ievadīt tekstu, izmantojot
tastatūru, kas parādās uz ekrāna. Tā kā planšetes galvenie ievades veidi nav tastatūra un datorpele, planšetes
lietotāja saskarne ir savādāka kā tipiskā klēpjdatorā. Piemēram, tā vietā, lai atvērtu programmu, divreiz
noklikšķinot, lielākā daļa lietotņu atveras, vienreiz pieskaroties ekrānam. Savukārt, tā vietā, lai noklikšķinātu uz
ritjoslas un ritinātu logu uz augšu un leju, lielākā daļa planšetdatoru lietotņu ļauj pavilkt lapu uz augšu un leju, lai
apskatītu loga saturu. Tai pat laikā, tā kā planšetdatoriem nav tastatūras un peles, daži uzdevumi, kā dokumentu
un e-pasta ziņojumu rakstīšana uz planšetes ir sarežģītāka kā uz parasta datora. Dažām planšetēm ir GSM
funkcionalitāte, kas ļauj veikt zvanus, kā arī izmantot 3G un 4G tīklu.
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Attēls 10: Planšete

Viedtālrunis ir mobilais tālrunis, kas, neskaitot iespēju veikt zvanus un sūtīt īsziņas, ir aprīkots ar modernizētām
funkcijām. Tā kā viedtālruņiem ir plašs funkciju klāsts, tiem nepieciešama sarežģīta programmatūra, kas līdzīga
datora operētājsistēmai. Viedtālruņa programmatūra ir atbildīga par zvaniem, darbina lietotnes un sniedz
konfigurācijas opcijas lietotājam. Lielākajai daļai viedtālruņu ir USB pieslēgvieta, kas ļauj lietotājiem sinhronizēt
tālruņa datus ar datora datiem, ka arī atjaunināt viedtālruņa programmatūru. Gan planšetes, gan viedtālruņi ir
aprīkoti ar sensoru, sauktu par žiroskopu, kas pagriež ekrānu horizontāli vai vertikāli atkarībā no tā, kā to turat.

Attēls 11: Viedtālruņi

1.4 Dažādi datoram pieejamie palīgrīki
Jūsu stacionārā datora aizmugurē vai klēpjdatora malās redzēsiet dažādas pieslēgvietas, kas paredzētas
ievadierīču un izvadierīču pievienošanai. Piemēram, tastatūra un datorpele ir datora ievadierīces, taču monitors
un printeris - izvadierīces. Šajā sadaļā uzzināsiet par tiem vairāk.

Tastatūra

Attēls 12: Tastatūra

Tastatūra ir savienota ar stacionāro datoru vai klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli. Tastatūra parasti satur
alfabēta, skaitļu un citus ierastus simbolus, kas tiek izmantoti ikdienas rakstībā. Uz dažiem taustiņiem ir divi
simboli. Lai uzrakstītu otru simbolu, jums jātur piespiests taustiņš “Shift”, vienlaikus nospiežot taustiņu ar
simbolu, kuru vēlaties uzrakstīt. Tastatūras īsceļš ir viena vai vairāku taustiņu kopums, kas programmatūrā vai
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operētājsistēmā izpilda komandu. Šie īsceļi ļauj vieglāk un ātrāk izmantot datorprogrammas. Šīs komandas
parasti iespējams izpildīt, izmantojot taustiņu “Alt” (stacionārajiem datoriem), tautiņu “command” (Apple
datoriem), kā arī taustiņus “Ctrl” un “Shift” savienojumā ar vienu burtu.

Attēls 13: Tastatūras īsceļi

Datorpele
Izmantojot stacionāro datoru, datorpele ir nepieciešama, lai datorā veiktu jebkāda veida darbības. Strādājot ar
klēpjdatoru/piezīmjdatoru, pele var tikt aizvietota ar skārienpaliktni,
kas atrodas zem tastatūras.
Kreisā klikšķa
taustiņš

Rullītis

Labā klikšķa
taustiņš

Bezvadu USB
savienotājs

Attēls 14: Datorpele - ar vadu un bezvadu
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Vienu reizi noklikšķināt peles kreiso taustiņu nozīmē izvēlēties vienumu; divreiz noklikšķināt kreiso taustiņu
nozīmē atvērt failu vai atvērt programmu.
Nokliķšķinot labo peles taustiņu, tiek atvērta papildus izvēlne, kas atšķiras atkarībā no loga/vietas, kurā
ieklikšķināt.

Skārienpaliktnis
Piezīmjdatoros/klēpjdatoros skārienpaliktnis tiek izmantots peles vietā. Skārienpaliktni iespējams izmantot,
velkot pirkstu pāri tā taisnajai virsmai. Kustinot pirkstu uz virsmas, peles kursors kustas tajā pašā virzienā. Tāpat
kā lielākajai daļai datorpeļu, arī skārienpaliktņa apakšā ir divi taustiņi, kas ļauj noklikšķināt uz labās vai kreisās
puses. Varat izmantot skārienpaliktni arī, lai ritinātu uz augšu un leju lapu/dokumentu, virzot pirkstu uz augšu un
leju skārienpaliktņa labajā pusē, vai arī virzīt pirkstu uz sāniem skārienpaliktņa lejasdaļā, lai pavirzītos ekrānā pa
labi vai kreisi. Varat arī, izmantojot divus pirkstus, ritināt
lapu/dokumentu uz augšu un leju.
Rullēšana
vertikāli

Rullēšana
horizontāli

Attēls 15: Skārienpaliktnis

Kamera
Strādājot ar stacionāro datoru, jums jāiegādājas un jāpievieno papildu kamera. Lai to izmantotu, jums tā
jāsavieno ar USB pieslēgvietu. Savukārt, piezīmjdatorā/klēpjdatorā kamera jau ir iebūvēta ekrāna pašas
augšpuses centrā.

Attēls 16: Datora kamera

Mikrofons un skaļruņi
Lai veiktu zvanus no datora, jums būs nepieciešams mikrofons, lai runātu, un skaļruņi, lai klausītos. Izmantojot
stacionāro datoru, jums nāksies iegādāties un pievienot papildu mikrofonu un skaļruņus, kamēr
piezīmjdatoros/klēpjdatoros tie ir jau iebūvēti. Ja vēlaties, varat iegādāties austiņas ar iebūvētu mikrofonu un
pievienot tās savai ierīcei (piem., kā parādīts zemāk esošajā attēlā).
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Attēls 17: Austiņas ar mikrofonu. Zaļais savienotājvads ir paredzēts austiņām un rozā - mikrofonam.

MOBILIE TĀLRUŅI

Attēls 18: Mobilie tālruņi

Mobilais tālrunis ir pārnēsājams telefons, kas var veikt un saņemt zvanus, izmantojot radio frekvences
savienojumu, kamēr vien telefona lietotājs atrodas telesakaru sniedzēja nodrošinātajā zonā. Viedtālrunis ir rokā
turams personālais dators. Tam ir plašas skaitļošanas spējas, tai skaitā liela ātruma pieeja internetam, izmantojot
gan Wi-Fi tīklu, gan mobilo platjoslu.
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2.1 Galvenā mobilās aparatūras informācija
Ekrāns/Skārienjutīgais ekrāns
Skārienjutīgais ekrāns ir LCD ekrāns, ko aizsargā rezistīvs skārienpanelis. Pieskaršanās skārienjutīgajam ekrānam
ar irbuli vai pirkstu nosūta tādus pašus signālus kā peles kreisā taustiņa klikšķis, darbojoties ar stacionāro datoru.
Viedtālruņa lietotājs var arī izvēlēties un pārvilkt vienumus uz citu vietu.

Baterija
Telefonu baterijās parasti tiek izmantota litija jonu tehnoloģija, kas vai nu ir vai nav izņemama no mobilās ierīces.
Šīs baterijas ir mazākas un vieglākas kā citu veidu baterijas un mobilie tālruņi, kas ir ar tām aprīkoti, un tik ātri
neizlādējas. Baterijas ietilpība tiek mērīta miliampēru stundās (jeb mAh), kas norāda, cik daudz enerģijas baterija
var piegādāt noteiktā laikā. Jo lielāks mAh skaits, jo ilgāk ierīce spēs darboties. Varat pagarināt baterijas
kalpošanas ilgumu, samazinot ekrāna spilgtumu vai aizverot lietotnes, ko ierīcē neizmantojat.

Attēls 19: Mobilā telefona baterija

Mikroshēmu sistēma jeb SoC
SoC ir, iespējams, svarīgākā viedtālruņa sastāvdaļa un daži lietotāji mēdz jaukt to ar ierīces procesoru.
Mikroshēmu sistēma ir elektroniska shēmas plate, kas apvieno visas nepieciešamās sastāvdaļas, kādas
atrodamas datoros un citās elektroniskās sistēmās, tai skaitā grafikas procesoru (GPU), centrālo procesoru (CPU),
atmiņu, barošanas pārvaldības shēmas, USB kontrolleru, bezvadu radio (WiFi, GPS, Bluetooth, FM radio,
2G/3G/4G LTE tīklu) un daudz ko citu. Šie elementi ir permanenti uzlodēti uz mātes plates un tādējādi atšķir
viedtālruņus no parastiem datoriem, kuru detaļas var tikt nomainītas jebkura laikā.

Attēls 20: Mikroshēmu sistēma
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Atmiņa un glabāšana
Neviens viedtālrunis nevar funkcionēt, neizmantojot RAM un atmiņu (sistēmas glabātuvi). Iekšējā glabātuve ir
zibatmiņa, kuras ietilpība variējas, sākot no 32 GB līdz pat - dažos tālruņos - 256 GB. Piemēram, telefonam, kura
atmiņas ietilpība ir 64 GB, visticamāk, būs 55-55 GB brīvas atmiņas personīgai lietošanai. Tas izskaidrojams ar to,
ka viedtālruņa operētājsistēmai un telefonā jau instalētajām lietotnēm ir nepieciešama sākotnējā iekšējā atmiņa.

Attēls 21: Viedtālruņa RAM

Kamera
Visi viedtālruņi ir aprīkoti ar priekšējo un aizmugurējo kameru. Lai gan megapikseļi joprojām ir svarīga kameras
daļa, to nozīmība pēdējā laikā ir mazinājusies. Tā vietā, par primāro faktoru ir kļuvis telefona kameras sensors un
tas, cik jutīgs tas ir, gaismai šķērsojot lēcu.

Attēls 22: Viedtālruņa kamera

Sensori
Viedtālrunī ir pieci galvenie sensori, kas tai piešķir ‘skārienjutīgas viedierīces’ funkcionalitāti. Visu sensori
nosaukumi un to nozīmība aprakstīta zemāk:


Akselerometrs: Lietotnes to izmanto, lai noteiktu ierīces novietojumu un tās kustības, kā arī, lai
nodrošinātu tādas funkcijas kā mūzikas pārslēgšana, kad ierīce tiek sakratīta.



Žiroskops: Strādā kopā ar akselerometru, lai noteiktu jūsu telefona rotāciju, kā arī, lai nodrošinātu tādas
funkcijas kā telefona paliekšana, lai spēlētu autosacīkšu spēles vai lai skatītos filmu.



Digitālais kompass: Palīdz telefonam atrast ziemeļu virzienu karšu un navigācijas izmantošanai.



Ambientās gaismas sensors: Šis sensors spēj automātiski uzstādīt ekrāna spilgtumu atkarībā no
apkārtnes gaišuma un palīdz saglabāt baterijas enerģiju. Tas izskaidro arī to, kādēļ jūsu viedtālruņa
ekrāna spilgtums samazinās neliela apgaismojuma apstākļos - tādējādi tas mazina slodzi jūsu acīm.
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Tuvuma sensors: Ja zvana laikā ierīce tiek pielikta pie auss, tas automātiski nobloķē ekrānu, lai izvairītos
no nevēlamām pieskāriena izraisītām ierīces darbībām.

Taustiņi
Mobilās ierīces ir aprīkotas ar dažiem taustiņiem, kas var tikt nospiesti vai nu vieni, vai kombinācijā ar citiem
taustiņiem. Šīs pogas ļauj ierīces lietotājam atvērt lietotnes, uzņemt attēlus vai ekrānšāviņus un mainīt ekrāna
spilgtumu, turklāt, atsevišķu taustiņu funkcijas var tikt mainītas, tās attiecīgi ieprogrammējot.

Audio ievade
Ierīces priekšpusē parasti ir iebūvēts mikrofons, lai ierīces lietotājs varētu vērot ekrānu, kamēr tiek ierakstīta
skaņa.

Audio izvade
Varat izmantot iebūvētos skaļruņus, lai dzirdētu paziņojumu signālus, kas atgādina jums par pasākumiem, vai lai
atskaņotu balss ierakstus.
Ieslēgšanas/izslēgšanas
poga

Priekšējā
kamera
Gaismas
sensors/
paziņojumu
gaismas
signāls

Skaļums/
navigācija

Sākumlapas taustiņš/
pirkstu nospiedumu sensors

Attēls 23: Viedtālruņu ierastie taustiņi

2.2 Kā ieslēgt un izslēgt mobilo tālruni?
Lai ieslēgtu mobilo tālruni, pāris sekundes turiet piespiestu ieslēgšanas un izslēgšanas pogu. Ieslēgšanas un
izslēgšanas poga atrodas jūsu ierīces labajā pusē vai - atsevišķiem modeļiem - ierīces augšpusē (skatīt Attēlu 23).

2.3 Kā ar mobilo tālruni uzņemt fotoattēlus un video?
Fotoattēlu uzņemšana:
1. Lai uzņemtu attēlus ar jūsu viedtālruni, sākumā atveriet lietotni “Kamera”. Lai to izdarītu, jums jādodas
uz izvēlni un jāatrod lietotne “Kamera”. Lielākajā daļā viedtālruņu šo lietotni iespējams atvērt arī, kamēr
telefons ir nobloķēts. Jums jāpavirza pirksts uz augšu, turot to virs kameras ikonas, līdz lietotne atveras.
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Attēls 24: Viedtālruņa izvēlnes piemērs ar kameras ikonu

2. Kad kamera ir atvērta, pavērsiet telefonu pret objektu, ko vēlaties fotografēt.
3. Lai nofokusētu attēlu, pieskarieties ekrānam tajā attēla vietā, kuru vēlaties novietot fokusā.

4. Pieskarieties fotografēšanas ikonai

vai

5. Apsveicam! Jūs uzņēmāt fotoattēlu ar savu telefonu!

Video uzņemšana:
1. Atveriet lietotni “Kamera”
2. Nofokusējiet objektu, ko vēlaties filmēt.
3. Nospiediet vienreiz video uzņemšanas ikonu

vai

, lai sāktu uzņemt video.

4. Kamēr uzņemat video, jums ir 3 opcijas:
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Ilgums
Nopauzēt video

Apturēt video
Uzņemt konkrētā video
momenta attēlu

Attēls 25: Aktīvo opciju piemērs, uzņemot video ar viedtālruni

5. Varat nospiest uz opcijas “Pauze”, lai apturētu video uzņemšanu. Nospiežot vēlreiz, video uzņemšana
atsāksies.
6. Nospiediet uz opcijas “Stop”, lai beigtu video uzņemšanu.
7. Apsveicam! Jūs uzņēmāt video ar savu tālruni!

2.4 Kā pārnest datus starp mobilo tālruni un datoru?
Izmantojot kabeli
Ar iPhone
1. Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir uzinstalēta programma iTunes. Jūs varat vienkārši pārnest visus jūsu
iPhone tālruņa datus uz datoru, izmantojot programmu iTunes. Ja jūsu datorā nav šīs programmas,
lejuplādējiet un uzinstalējiet to pirms turpināt darbu.
2. Pievienojiet savu iPhone tālruni datoram. Ievietojiet telefona lādētāja USB galu vienā no jūsu datora USB
pieslēgvietām un pēc tam ievietojiet otru lādētāja galu tālrunī.

3. Atveriet programmu iTunes.
4. Noklikšķiniet uz iPhone ikonas.
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5. Atzīmējiet lodziņu "Šis dators". Tas atrodas sadaļā “Dublēšana” jūsu iPhone lapā. Tādējādi tiks
nodrošināts, ka jūsu telefona datu rezerves kopija tiks izveidota jūsu datorā, nevis iCloud.
Ar Android
1. Pievienojiet telefonam USB kabeli, kas nāca līdzi telefonam (to pašu kabeli, ko izmantojat, lai uzlādētu
telefonu).
2. Pievienojiet kabeli datoram.
3. Atveriet sadaļu “Mans datos” (varat to izdarīt, nospiežot reizē taustiņus “Sākt” un “E” -

+ E ).

4. Mapes “Mans dators” sadaļā “Ierīces un diski” divreiz uzklikšķiniet uz sava Android tālruņa nosaukuma.
Atvērsies jūsu tālruņa mape.
5. Atrodiet failu, ko vēlaties pārnest uz datoru un izvēlieties to.
6. Nokopējiet failu vai mapi - nospiediet peles labo taustiņu un izvēlieties “Kopēt” vai arī nospiediet
taustiņus Ctrl+C
7. Dodieties uz mapi, kurā vēlaties saglabāt nokopēto(s) failu(s).
8. Iekopējiet failu vai mapi - nospiediet peles labo taustiņu un nospiediet “Ielīmēt” vai nospiediet Ctrl+V
Varat veikt šo procesu arī apgriezta secībā, nokopējot failu vai mapi jūsu datorā un tad iekopējot to jūsu Android
telefona iekšējā atmiņā.
USB kabeļa izmantošana ar Android tālruni un Apple datoru
1. Lejuplādējiet un uzinstalējiet programmu “Android failu pārnese”.
1.1 Lai lejuplādētu programmu “Android failu pārnese”:


Dodieties uz https://www.android.com/filetransfer/



Nospiediet LEJUPLĀDĒT



Divreiz noklikšķiniet uz programmas “Android failu pārnese” DMG faila



Pārbaudiet, vai instalācija nav apstājusies



Ievelciet programmas “Android failu pārnese” ikonu mapē “Lietotnes”

2. Pievienojiet savu Android tālruni datoram
3. Nospiediet uz paziņojuma “USB” savā tālrunī
4. Atveriet programmu “Android failu pārnese”
5. Izvēlieties failu, ko vēlaties pārnest
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6. Nokopējiet failu vai mapi – noklikšķiniet labo peles taustiņu, izvēlieties “Kopēt” vai nospiediet reizē
taustiņus ⌘ Command+C
7. Dodieties uz mapi, kurā vēlaties saglabāt nokopēto(s) failu(s) un iekopējiet tos - nospiediet labo peles
taustiņu, izvēlieties “Ielīmēt” vai nospiediet reizē taustiņus ⌘ Command+V

Bluetooth izmantošana
Ar iPhone tālruni un Apple datoru
1. Ieslēdziet savā iPhone tālrunī Bluetooth funkciju - atveriet sadaļu “Iestatījumi”
“Bluetooth”. Tad uzspiediet uz baltā “Bluetooth” slēdža

. Tas paliks zaļš

un izvēlieties opciju
.

2. Ieslēdziet savā Apple datorā Bluetooth funkciju - atveriet Apple izvēlni, nospiežot uz
, izvēlēties
“Sistēmas preferences”, noklikšķiniet uz “Bluetooth” un pēc tam - uz “Ieslēgt Bluetooth” loga kreisajā
pusē.
3. Sameklējiet sava iPhone nosaukumu - jums vajadzētu to redzēt pēc brīža parādāmies loga “Bluetooth”
sadaļā “Ierīces”.
4. Noklikšķiniet uz “Savienot”.
5. Atveriet savā tālrunī failu, kuru vēlaties pārnest (fotoattēlu, video vai piezīmi, kuru vēlaties pārnest uz
savu Apple datoru).
6. Nospiediet uz “Dalīties”

.

7. Nospiediet uz sava datora nosaukuma - tam vajadzētu atrasties izvēlnes augšgalā. Tādējādi fails tiks
pārnests uz jūsu Apple datora mapi “AirDrop”, kuru varat atrast, atverot sadaļu “Meklētājs” un apskatot
kreisajā pusē esošo sānjoslu.
Ar Android tālruni un Windows operētājsistēmu
1. Ieslēdziet savā Android tālrunī Bluetooth funkciju.
Pavelciet ar pirkstu uz leju, sākot no ekrāna augšpuses, turiet piespiestu Bluetooth ikonu un
pavelciet balto slēdzi

, kas atrodas pie uzraksta “Bluetooth” pa labi. Slēdzis mainīs krāsu

. Blutooth funkciju ir aktivizēta (ja slēdzis ir zils vai zaļš, Bluetooth funkcija jūsu Android
tālrunī jau ir aktivizēta. Samsung Galaxy tālrunī šis slēdzis atrodas pa labi no uzraksta "IZSLĒGTS",
un tas kļūs zils vai zaļš, kad tam pieskarsieties).
2. Ieslēdziet Bluetooth funkciju savā datorā -
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Atveriet sadaļu “Sākums” (vai arī nospiediet pogu “Sākums” uz tastatūras

 Atveriet sadaļu

“Iestatījumi”  Izvēlieties “Ierīces”  Uzklikšķiniet uz sadaļas “Bluetooth & citas ierīces”, kas
atrodas kreisajā pusē Uzklikšķiniet uz baltā slēdža “Izslēgt”.
Tas paslīdēs uz labo pusi. Bluetooth ir aktivizēts.
3. Nospiediet “Pievienot Bluetooth vai citu ierīci”.
Šī opcija ir lapas augšpusē. Parādīsies izvēlne.
4. Nospiediet “Bluetooth”
Šī opcija atrodas izvēlnē. Tādējādi dators sāks meklēt jūsu Android telefonu.
5. Noklikšķiniet uz jūsu telefona nosaukuma.
Tam vajadzētu parādīties izvēlnē (ja neredzat jūsu tālruņa nosaukumu, sameklējiet sava datora
nosaukumu jūsu telefona Bluetooth izvēlnē un, ja to ieraugāt, uzspiediet uz tā. Jūsu telefona
nosaukumam vajadzētu parādīties datora Bluetooth izvēlnē).
6. Noklikšķiniet uz “Savienot”.
Tas atrodas izvēlnē zem telefona nosaukuma.
7. Nospiediet “Jā” datora dialoglodziņā.
Ja kods, kas parādās jūsu datorā, sakrīt ar kodu jūsu telefonā, nospiediet “Jā”. Ja tas nesakrīt,
nospiediet “Nē” un mēģiniet vēlreiz savienot telefonu ar datoru.
8. Noklikšķiniet uz Bluetooth ikonas Nospiediet “Saņemt failu” Atrodiet failu, kuru vēlaties nosūtīt no
sava telefona (foto, video utt.)
9. Uzspiediet un paturiet pirkstu uz faila, lai to izvēlētos Uzspiediet uz izvēlnes (“...” vai “⋮”) Uzspiediet
uz “Dalīties”Izvēlieties “Bluetooth”
10. Uzspiediet uz sava datora nosaukuma Noklikšķiniet uz apstiprinājuma ziņas, kas parādās jūsu datorā.
Izvēlieties “Jā”
Varat pārsūtīt failus uz savu tālruni arī, noklikšķinot uz “Nosūtīt failu” Bluetooth izvēlnē, ievelkot failus datu
pārneses logā, sekojot dialoglodziņu norādījumiem un tad nospiežot “Pieņemt” (vai līdzīgi) jūsu telefonā, kad faili
ir gatavi.
Mākoņa izmantošana
iCloud
Lai nosūtītu failu no jūsu iPhone tālruņa vai iPad planšetes uz jūsu Apple datoru, veiciet zemāk minētos soļus:
1. Atveriet aplikāciju “Faili” jūsu tālrunī vai planšetē.
2. Nospiediet uz “iCloud atmiņa”.
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3. Nospiediet uz mapes, kurā vēlētos ievietot failu.

Attēls 26: Failu pārnese, izmantojot iCloud

4. Nospiediet uz “Izvēlēties” augšējā labajā stūrī.
5. Uzspiediet uz dokumenta, ar kuru vēlaties dalīties.
6. Nospiediet uz ikonas “Dalīties”

Izvēlēties

Attēls 27: Dalīšanās ar failiem, izmantojot iCloud

Google Disks
1. Pirmais veids


Datora interneta pārlūkā atveriet vietni www.drive.google.com.



Nospiediet uz “+Jauns” lapas kreisajā pusē
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Varat augšupielādēt gan atsevišķu failu, gan mapi. Uzklikšķinot uz “Failu augšupielāde” vai “Mapes
augšupielāde”, parādīsies jauns logs un varēsiet izvēlēties failu vai mapi, ko vēlaties augšupielādēt.

Attēls 28: Jaunu failu pievienošana Google Diskā

2. Cits veids, kā augšupielādēt failus un mapes, ir ievilkt tos Google Diska mapē.
Attēls
29:

Ievelciet failus Google Diskā

3. Dublēšanas un Sinhronizācijas izmantošana


Uzinstalējiet Google Diska aplikāciju savā datorā.



Jūs redzēsiet savā datorā mapi “Google Disks”.



Ievelciet mapes vai failus šajā mapē. Tie tiks augšupielādēti Diskā un jūs tos redzēsiet drive.google.com.
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Dropbox

1. Sameklējiet lietotni “Dropbox” Google Play veikalā un atveriet to.
2. Izveidojiet savu kontu (varat autorizēties arī, izmantojot jūsu Google kontu)
3. Pārskatiet lietotnes opcijas:
-Faili - Šeit parādīsies visi augšupielādētie faili un mapes. Viss tiks sakārtots pēc failu tipa
(piemēram, dokumenti kā FAILI un fotoattēli kā FOTOATTĒLI).
-Fotoattēli - Šī opcija ir īpaši paredzēta fotoattēliem jūsu Dropbox atmiņā.
-Bezsaiste - Šeit parādīsies visi faili un mapes, kurus vēlaties darīt pieejamus arī bezsaistes
režīmā. Varat tiem piekļūt arī tad, ja jums nav pieejams internets vai mobilo datu pārraide.
Izmantojot Android tālruni, jums vispirms jānospiež uz ☰ ekrāna augšējā kreisajā stūrī, lai
ieraudzītu opcijas.

Faili
Dokumenti
Attēli

4. Lai augšupielādētu failu, nospiediet uz “+” ekrāna apakšas vidusdaļā (iPhone tālruņos) vai
apakšējā labajā stūrī (Android tālruņos). Parādīsies izvēlne.

Augšupielādēt foto vai video

1.

2.

5. Izvēlieties failu, ko vēlaties augšupielādēt un nospiediet “Augšupielādēt” ekrāna apakšējā labajā
stūrī.

Varat uzinstalēt Dropbox savā datorā.
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1. Atveriet datora interneta pārlūkā vietni https://www.dropbox.com/install/.
2. Nospiediet uz “Lejuplādēt Dropbox”  “Saglabāt failu”
3. Lai pārnestu failus no jūsu datora uz Dropbox, izvēlieties failus jūsu datorā, nospiediet peles
labo taustiņu uz izvēlieties “Kopēt” (vai nospiediet taustiņus Ctrl+C)
4. Atveriet mapi “Dropbox” jūsu datorā (vai atveriet sākuma izvēlni un ierakstiet meklētājā
“Dropbox”)
5. Pārvietojiet nokopētos failus uz mapi “Dropbox” - nospiediet peles labo taustiņu un izvēlieties
“Ielīmēt” (vai nospiediet taustiņus Ctrl+V)
6. Lai lejuplādētu failus, ko augšupielādējāt no sava tālruņa, atzīmējiet izvēles rūtiņu faila kreisajā

pusē un pēc tam noklikšķiniet uz lapas labajā pusē esošās opcijas “Lejuplādēt”. Fails tiks
lejuplādēts un saglabāts jūsu datorā

Lejupielādēt

Google Disks piedāvā lielāku glabāšanas atmiņu - 16GB, kamēr Dropbox - tikai 2GB (bez maksas). Abi mākoņi ļauj
dalīties ar failiem un mapēm, izmantojot mobilo aplikāciju, interneta pārlūku, vietņu saites vai e-pastu. Tie
sniedz iespēju arī pārvaldīt failu skatīšanas un rediģēšanas pieejamību lietotājiem, ar kuriem šie faili tiek dalīti.

2.5 Telefona aksesuāru darbības principi
Lādētājs un USB kabelis
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Attēls 30: Lādētājs un USB kabelis

Viedtālruņi izmanto vienu un to pašu kabeli gan uzlādei, gan datu pārnesei.
Tomēr ne visi USB uzlādes kabeļi ir arī datu pārneses kabeļi. Tādēļ ieteicams izmantot oriģinālo kabeli, kas nāk
līdzi tālrunim, to iegādājoties.
Varat uzlādēt telefonu:
1. Pievienojot kabeli adapteram un ievietojot to rozetē vai
2. Vienkārši pievienojot USB kabeli datoram un telefona ekrānā izvēloties opciju “Tikai uzlāde”
Ieteicams izmantot oriģinālo lādētāju, kas nāca līdzi tālrunim, to iegādājoties.

Austiņas
Ikvienam telefonam, to iegādājoties, līdzi nāk oriģinālās austiņas. Lai gan varat izmantot jebkura veida 3.5 mm
austiņas un pievienot tās telefonam.
Ja labāk vēlaties izmantot bezvadu austiņas, jums tās jāsavieno ar telefonu, izmantojot Bluetooth.

TĪKLS
3.1. Tīklošanas pamatprincipi
Tīkls sastāv no diviem vai vairākiem datoriem vai citām elektroniskām ierīcēm, kas ir savienotas, lai varētu
apmainīties ar datiem.
Piem., tīkls ļauj datoriem apmainīties ar failiem, lietotājiem - apmainīties ar ziņām un visiem telpā esošajiem
datoriem izmantot vienu un to pašu printeri utt.
Tīkla savienojumi starp datoriem parasti tiek izveidoti, izmantojot kabeļus (vadus). Lai gan savienojumi var tikt
izveidoti arī, izmantojot radio signālus (bezvadu/Wi-Fi), telefonu līnijas (un modemus) vai pat, ļoti lieliem
attālumiem, satelītu savienojumus.
Datori, kas savienoti vienotā tīklā, iedalāmi divas kategorijās: serveri un klienti (darbstacijas).
1. Klienti - klientu datori vai darbstacijas ir parasti datori, pie kuriem cilvēki apsēžas, lai paveiktu kādu
darbu.
2. Serveri - serveri ir īpaši, jaudīgi datori, kas sniedz pakalpojumus tīkla klientu datoriem. Šie pakalpojumi
iekļauj:
-

Kopīgas, centrālas failu glabātuves sniegšanu

-

Datoraprīkojuma, piemēram, printeru, kopīgu izmantošanu

-

Tīkla pieejamības lietotājiem pārvaldīšanu

-

Interneta savienojuma kopīgošanu

Serveri ir radīti, lai būtu ļoti uzticami. Līdz ar to, tie ir krietni dārgāki par parastajiem datoriem.
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Izmantojot interneta pārlūku, jūs patiesībā izmantojat interneta klientu. Savukārt, ievadot kādas vietnes
vietrādi URL, jūs uzrādāt kāda interneta servera adresi.
3.2 Tīkla aparatūras ierīču darbības principi
Tīkla saskarnes karte
Ikvienam datoram, kam paredzēts savienoties ar internetu, nepieciešama tīkla saskarnes karte (NIC). Vairumam
jauno datoru šīs ierīces ir iebūvētas mātes platē.

Attēls 31: Tīkla saskarnes karte

Tīkla kabelis
Tīkla kabeļa galos atrodas plastmasas spraudņi, kas viegli ieguļas tīkla ierīču pieslēgvietās.

Attēls 32: Tīkla kabelis

Centrmezgls un slēdzis
Slēdzis ir 'inteliģentāka' ierīce par centrmezglu: tas saņem ziņu, pārbauda, kam tā ir adresēta un nosūta to tikai
šim konkrētajam datoram. Līdz ar to, tīkli, kas izmanto slēdžus, ir drošāki par tiem, kas izmanto centrmezglus,
taču vienlaikus ir nedaudz dārgāki.
Klients
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Klients
Serveris
Klients
Centrmezgls/
slēdzis

Printeris

Klients

Attēls 33: Centrmezgla un slēdža shēma

Rūteris
Rūteris ir tīkla ierīce, kas savieno divus vai vairākus tīklus (piem., bezvadu lokālo tīklu (WLAN) ar lokālo tīklu
(LAN))
Rūteris savieno modemu - optiskās šķiedras, kabeļa vai ciparu abonentlīnijas (DSL) modemu - ar citām ierīcēm,
lai nodrošinātu komunikāciju starp šīm ierīcēm un internetu. Lielākajai daļai rūteru, ieskaitot bezvadu rūterus,
parasti ir vairākas tīkla pieslēgvietas, lai vienlaikus ar internetu savienotu vairākas ierīces. Gan bezvadu rūteri,
gan ar vadu aprīkoti rūteri ar vairākām pieslēgvietām darbojas arī kā vienkārši tīkla slēdži, ļaujot ierīcēm
komunicēt savā starpā. Piemēram, vairāki datori, kas savienoti ar rūteri, var tikt uzstādīti tā, lai spētu izmantot
vienu printeri un savā starpā apmainīties ar failiem.

Attēls 34: Rūteris

Ugunsmūris
Ugunsmūris ir drošības sistēma, kas atrodas starp jūsu datoru un pārējo tīklu un kalpo kā aizsardzība pret
neautorizētu piekļuvi tīklam. Ugunsmūris pilnībā izolē jūsu datoru no interneta, izmantojot “kodu sienu”, kas
izskata katru atsevišķo datu kopumu, kad tas nokļūst līdz vienai vai otrai ugunsmūra pusei - ienākošs vai izejošs
no jūsu datora -, lai noteiktu, vai ļaut tam nokļūt tālāk vai to bloķēt.

Ugunsmūris

LAN

ISP
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INTERNETS

Labie dati (piem. e-pasts)
Labie dati

Sliktie dati (piem., hakeri)

Ugunsmūris

Attēls 31: Divu veidu ugunsmūri

3.3 Tīklu veidi
Lokālais

tīkls (LAN)

Attēls 35: LAN shēma

Lokālais tīkls ir tīkls, kas darbojas vienas ēkas vai vietas ietvaros. Bieži vien LAN ir privāti tīkli, kas pieder vienai
organizācijai vai uzņēmumam. Tā kā LAN ir ģeogrāfiski ierobežoti, tie parasti izmanto kabeļus vai bezvadu
savienojumu.
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Bezvadu lokālais tīkls (WLAN)
Klients
Klients

Serveris

Klients

Bezvadu
Centrmezgls/
Slēdzis

Klients

Printeris

Attēls 36: WLAN shēma

Bezvadu LAN (WLAN) ir LAN tīkls, kas kabeļu vietā izmanto radio signālus (Wi-Fi), lai savienotu datorus.
WLAN centrā atrodas slēdzis vai rūteris - maza kastīte ar vienu vai divām antenām tās aizmugurē -, kas tiek
izmantota, lai sūtītu vai no datora saņemtu datus. Jāpiezīmē, ka WLAN tīklus ir daudz sarežģītāk aizsargāt, jo tam
var mēģināt pieslēgties citi cilvēki. Tādēļ ir ļoti svarīgi WLAN savienojumam izvēlēties labu, grūti uzminamu
paroli.
Kā pievienoties Wi-Fi tīklam
1. Sākuma izvēlnē atrodiet Wi-Fi ikonu
2. Izvēlieties tīklu, ar kuru vēlaties savienoties
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3. Ievadiet paroli (ja tīkls to pieprasa)

Teritoriālais tīkls (WAN)

Attēls 37: WAN shēma

Teritoriālais tīkls ir tīkls, kas pārklāj lielu platību. WAN parasti tiek izveidots, savienojot vairākus LAN tīklus -,
piemēram, kad uzņēmums, kam ir biroji dažādās valstīs, savieno atsevišķo biroju LAN tīklus. Tā kā WAN tīkli
plešas pāri ģeogrāfiski lielām platībām un savieno datorus lielos attālumos, tie bieži vien izmanto dažādas
savienojuma tehnoloģijas: optiskās (stikla) šķiedras kabeļus, satelītu radio savienojumu, mikroviļņu radio
savienojumu utt.
Internets ir pasaulē lielākais WAN

Bluetooth (Personiskās platības tīkls)
Bluetooth ir bezvadu tīklošanas tehnoloģija, kas radīta ļoti ierobežota attāluma savienojumiem.
Ierastais Bluetooth pielietojums:
-

Savienot bezvadu tastatūru vai peli ar datoru

-

Izmantot bezvadu austiņas, darbojoties ar telefonu vai datoru

-

Izmantot bezvadu printeri
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-

Pārnest datus starp divām ierīcēm

3.4 Vispasaules tīmekļa (interneta) darbības principi
Tims Bērners Lī izgudroja vispasaules tīmekli 1989. gadā. Līdz 1990. gadam Tims bija aprakstījis trīs
fundamentālas tehnoloģijas, kas joprojām ir mūsdienu interneta pamatā (un kuras, iespējams, esat redzējuši
parādamies jūsu interneta pārlūkā):
-

HTML: hiperteksta iezīmēšanas valoda. Tīkla iezīmēšanas (formatēšanas) valoda.

-

URI: vienotais resursu identifikators. Sava veida “adrese”, kas ir unikāla un tiek izmantota, lai identificētu
katru tīkla resursu. Tas bieži vien tiek saukts arī par vienoto resursu vietrādi (URL).

-

HTTP: hiperteksta transporta protokols. Ļauj piekļūt vienotajiem resursiem visā tīmeklī.

Vispasaules tīmeklis (WWW) ir milzīgs tīkls, kas ietver tīmekļa vietnes, attēlus, video un citu tiešsaistē pieejamo
saturu, kam iespējams piekļūt, izmantojot interneta pārlūku vai cita veida programmatūru.
Mēs varam pateikties par interneta pieejamību Bērnera Lī un Eiropas elementārdaļiņu fizikas laboratorijas
(CERN) lēmumam dalīties ar vienu no gadsimta ievērojamākajiem izgudrojumiem.
Esot tiešsaistē, ir ļoti svarīgi:
- Neatklāt personisku informāciju vai bankas konta detaļas
- Izvairīties no aizdomīgām tīmekļa vietnēm, kas var kaitēt datoram
- Atcerēties, ka ne visa informācija, kas pieejama tiešsaistē ir precīza un
patiesa.
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