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Ievads
Mācību

līdzeklis

paredzēts

izglītības

programmas

„Datorsistēmas‖

izglītojamajiem, apgūstot mācību priekšmetu „Interneta pamati‖.
Mācību līdzeklis sastāv no desmit nodaļām. Pirmajā nodaļā sniegta vispārīga
informācija par interneta attīstības vēsturi. No otrās līdz piektajai nodaļai ir atrodama
informācija par interneta pieslēgumu veidiem, programmnodrošinājumu un drošību
internetā. Sestajā nodaļā ir vispārīga informācija par interneta mājas lapas izveides
pamatprincipiem. Septītā un astotā nodaļas satur HTML valodas aprakstu un
informāciju par CSS stilu lapām. Devītajā nodaļā ir dota informācija par populārākām
programmām interneta sākumlapu izveidei. Desmitā nodaļa apraksta pamatdarbības
MS FrontPage 2003 vidē.
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1. Interneta attīstības vēsture
Par interneta sākumu varētu uzskatīt 80.to gadu beigas / 90.to gadu sākumu,
kad tika ieviests vienots šī tīkla protokols, un internets beidzot izkļuva ārpus
universitātēm un zinātniskajām laboratorijām.
Tomēr tikai 90.to gadu vidū, kad radās vispasaules tīmeklis WWW (world-wideweb) un pirmās interneta pārlūkprogrammas ar vizuālu interfeisu (piem. Netscape un
Microsoft Explorer) - internets sāka attīstīties nepieredzētā ātrumā. Interneta
pirmsākumi ir meklējami vēl krietni senāk. Laikos, kad to tomēr kāds izplānoja.

1.1.

Tīkla rašanās aukstā kara apstākļos

60. to gadu sākumā "RAND Corporation", vadošā Amerikas Aukstā kara
zinātnieku grupa, saskārās ar interesantu stratēģisku problēmu. Kā ASV varas orgāni
varētu sekmīgi sazināties pēc atomkara?" Brūss Sterlings (Bruce Sterling) rakstā "Īsa
interneta vēsture" (1993) stāsta par interneta tīkla rašanās ideju aukstā kara
apstākļos un pamato šī decentralizētā tīkla straujās attīstības cēloľus. Tātad, kā
raksta Brūss Sterlings, situācija 60.tajos gados bija sekojoša: Amerikai pēc atomkara
bija nepieciešams drošs vadības un kontroles tīkls, kas savienotu pilsētu ar pilsētu,
valsti ar valsti, bāzi ar bāzi. Tomēr lai cik drošs būtu šis tīkls, tas nevar tikt pasargāts
no atombumbu sprādziena. Un lai kur neatrastos tā centrs, tas vienmēr būs
uzbrukuma galvenais mērķis.
Pēc ilgstošiem risinājumu meklējumiem, kas notika dziļā militārā slepenībā,
RAND Aukstā kara zinātnieku grupa 1964. gadā nāca klajā ar sekojošu priekšlikumu:
pirmām kārtām šim tīklam nebūs centrālā vadība. Turklāt to iznīcināt varēs vienīgi
tad, ja iznīcinātas tiks visi tā sīkākie savienojuma punkti.
Šāda tīkla uzbūves princips bija vienkāršs. Visiem punktiem, kas savienoti vienā
tīklā, piemīt līdzvērtīga loma un tiesības katram no tiem izveidot, pārsūtīt un saľemt
ziľas. Pašas ziľas tiktu sadalītas paketēs, katra pakete izsūtīta uz citu adresi, katras
paketes izsūtīšana arī notiktu no kāda vēl cita punkta. Tādējādi katra pakete
neatkarīgi ceļotu tīklā, tās maršruts nebūtu svarīgs. Svarīgs būtu tikai galējais
rezultāts.
Ja tiktu iznīcināti lielākie punkti tīklā, tam vairs nebūtu tik liela nozīme, jo paketes
paliktu 'virtuāli klejojošas' starp pārējiem, izdzīvojušajiem savienojuma punktiem.
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Šāda 'netieša' ziľu izplatīšanas sistēma varētu likties haotiska (salīdzinājumā,
piemēram, ar telefona komunikācijām), taču tā būtu neparasti izturīga un tā nebūtu
tik viegli iznīcināma.
Šo intriģējošo ideju par decentralizētu, neiznīcināmu, netiešu ziľu un sadalītu
pakešu izplatīšanas tīklu 60.to gadu beigās sāka risināt vairākas militāro tehnoloģiju
zinātniskās laboratorijas - RAND, MIT, UCLA.
Lielbritānijas Nacionālā Fizikas laboratorija pēc šiem principiem izveidoja pirmo
izmēģinājuma tīklu 1968. gadā. Tūlīt pēc tam Pentagona Augstākā Izpētes Projektu
aģentūra (ARPA) nolēma izstrādāt lielāku ambiciozāku projektu Amerikā, kur
savienojumu punktus veidotu super ātri un jaudīgi (jeb ko tajā laikā varēja saukt par
tādiem) datori.

1.2.

ARPAnet - interneta priekštecis

1969. gadā tika izveidots pirmais šāda veida tīkls, kas veidoja savstarpēji
savienoti četri punkti, četrās Amerikas vadošākajās universitātēs - UCLA, Stenfordas
Izpētes Institūts, UC Santa Barbara un Utahas Universitātē). Savienojuma ātrums
bija 50kbps.
Šo pirmo tīklu nosauca par ARPANET, tā radītāja Augstākās Izpētes Projektu
aģentūras ARPA (Advanced Research Projects Agency) vārdā.
Aģentūra ARPA tika izveidota tūlīt pēc pirmā padomju satelīta "Sputľiks"
palaišanas orbītā 1957. gadā, ar mērķi izpētīt digitālās komunikācijas izmantošanas
iespējas militārām vajadzībām. Kaut arī ARPA bija Amerikas Aizsardzības
departamenta aģentūra, tomēr projekta ARPANET realizēšanā tika iesaistītas
lielākās Amerikas universitātes. Un tā 1971. gadā ARPANET tīklu veidoja jau
piecpadsmit punkti, 1972. gadā jau trīsdesmit septiľi, utt. 1973. gadā tika radīti
pirmie savienojuma punkti pāri Atlantijai - Anglijā un Norvēģijā.
Starp tīklā saslēgtajiem datoriem bija iespējams pārraidīt informāciju datu
formā. Bija pat iespējams kontrolēt un vadīt šos tīklā saslēgtos datorus no citiem
saslēgumā esošajiem punktiem.
Izmantojot ARPANET tīklu, zinātnieki un pētnieki varēja apmainīties ar
dažādiem datoriem nepieciešamiem resursiem no attāluma. Taču jau otrajā tīkla
darbības gadā atklājās kāds savāds fakts. "ARPANET lietotāji bija pārvērtuši
datortīklu par tiešu, ātru, valsts subsidētu elektroniskā pasta kantori. ARPANET
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galveno datu pārraidi (trafiku) vairs neveidoja operācijas ar 'no attāluma vadāmiem'
datoriem.

Tā

vietā

bija

ienākušas

ziľas

un

personīga

sarakste."

[1.5]

Zinātnieki izmantoja tīklu, lai sadarbotos projektu realizēšanā, apmainītos ar
informāciju darba procesā. Cilvēki sāka veidot ARPANET tīklā savus personīgos
'kontus' (kas nozīmē daļēju pieeja datu serverim, kurā lietotājam ir izveidota
personīga pieeja ar vārdu un paroli) un personīgās elektroniskā pasta adreses.
Ne tikai ar viens-pret-vienu sazināšanās iespēja, bet pats šis decentralizētais
komunikāciju serviss kā tāds, padarīja cilvēkus entuziasma pārpilnus daudz vairāk
nekā tīkla sākotnēja iespēja - vadīt datorus no attāluma.
Tikai nedaudz vēlāk tika ieviesta tik populārā tīkla sarakstes forma - vēstkopa
(mailinglist). Tā ir tīkla tehniskā iespēja, kas ļauj identisku ziľu automātiski izsūtīt
lielam

skaitam

šajā

vēstkopā

'pierakstītām'

elektroniskā

pasta

adresēm.

Brūss Sterlings savā rakstā par interneta vēsturi piemin, ka viena no pirmajām
lielākajām vēstkopām esot bijusi veltīta zinātniskās fantastikas cienītājiem, un kaut
arī diskusijas par zinātniskās fantastikas tēmu nekādi nebija saistītas ar darbu, un
daudzi ARPANET administratori izturējās nosodoši pret tām, tomēr nekas nevarēja
apstādināt šo procesu.

1.3.

TCP/IP protokola ieviešana

70.tajos gados ARPA's tīkli turpināja augt. Tā decentralizētā uzbūve padarīja tā
paplašināšanos relatīvi vieglu - individuālajiem datoriem vajadzēja tikai mācēt 'runāt'
pareizo jaunā, 'anarhistiskā' tīkla protokolu (pakešu pārsūtīšanas mehānisma)
valodā. Viss pārējais - veids, kādā tas notiek, saturs, un pat īpašuma tiesības, vispār
netika noteiktas vai kontrolētas.
Sākotnēji ARPA's tīkla komunikāciju standarts bija NCP (Network Control
Protocol), taču attīstoties sarežģītākām tehnoloģijām un jaudīgākiem savienojumiem,
tika ieviests jauns protokols, TCP/IP (Transmission Control Protocol), kas ir arī
šodienas interneta tehniskās izveides pamatā.
TCP jeb pārsūtīšanas kontroles protokols konvertē izsūtīto ziľu par datu
paketēm izsūtīšanas vietā, un 'savāc' tās kopā atkal saľemšanas vietā. IP jeb
interneta protokols nodrošina pakešu nogādāšanu adresātiem, sekojot līdzi datu
pakešu ceļam starp daudzajiem interneta savienojuma punktiem vai pat starp
dažādiem tīkliem un citiem to standartiem. Katram datoram ir sava noteikta IP
adrese, unikāla, vienīgā tīklā. Sākotnēji, 1977. gadā, TCP/IP tika izmantots
8

galvenokārt, lai savienotu citus datortīklus ar ARPANET. Pats ARPANET tīkls tika
diezgan stingri kontrolēts, vismaz līdz 1983. gadam, kad tā militārais segments tika
atdalīts un izveidots MILNET. 80.tajos gados TCP/IP jau savienoja visus šos tīklus
savā starpā.
Eiropā 1984. gadā CERN (Eiropas Elementārdaļiľu fizikas laboratorija) sāk
darbu pie TCP/IP protokola ieviešanas un vienotas datortīklu tehnoloģijas standarta
izveides. Amsterdamas matemātikas centrs, IP protokolu EUnet tīklā ieviesa 1988.
gadā, kad paralēli to pašu ar Amerikas pusi transatlantijas tīklā USENET to izdarīja
ASV datorspeciālisti.
70.tajos un 80.tajos gados arvien biežāk dažādām sabiedrības grupām radās
pieeja jaudīgiem datoriem, kurus diezgan vienkāršā veidā varēja saslēgt tīklā, un
pieslēgties 'tīklu tīklam'. Kopš TCP/IP programmatūra bija kļuvusi par sabiedrības
īpašumu, un tā kā tīklu tehnoloģija pamatā bija decentralizēta un drīzāk anarhistiska
pēc savas dabas, bija diezgan neiespējami apstādināt cilvēkus no vēlmes būt tīklā.
Un tā kā neviens arī nevēlējās apstādināt šo procesu, tad radās tīklu tīkls, ko šodien
mēs pazīstam ar nosaukumu "Internets".

1.4.

Internets - tīklu tīkls

80.tajos gados izveidojās arvien daudzāki valsts un reģionāla mēroga tīkli.
1981. gadā Ľujorkas pilsētas universitāte izveidoja BITNET ('Because It's Time
Network') tīklu, kas nodrošināja elektroniskā pasta sakarus un vēskopu servisus.
1984. gadā tika izveidots JANET (Lielbritānijas Apvienotais akadēmiskais tīkls), kas
savstarpēji savienoja augstākās mācību iestādes valstī un nodrošināja tām pieeju
globālajam internetam.
1984. gadā arī Nacionālais Zinātnes Fonds (NSF, ASV) izveidoja savu tīklu
NSFNET, kas nemitīgi tika uzlabots ar arvien jaudīgākiem datoriem un ātrākiem
interneta savienojumiem. Arī citas ASV valstiskās institūcijas - NASA, u.c. ātri
pieslēdzās interneta 'konfederācijai'.
Kas tad īsti ir internets? Internets nozīmē starp-tīklu komunikāciju, kad tīklā ir
saslēgti vismaz divi un vairāki datori. Interneta tīkla kā tāda nemaz nav, jo tas ir tīklu
tīkls, kas savā starpā savieno un ļauj sazināties dažādiem lielāka mēroga
reģionāliem, akadēmiskiem vai valsts mēroga tīkliem, kas ir savienoti ar mazākiem,
vietējiem tīkliem (piem. pašu universitāšu iekšējiem tīkliem).
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Kaut arī Interneta tīkls ir radies kā militāra tehnoloģija - komunikāciju tīkls
aukstā kara gadījumam, tas tomēr izkļuva ārpus zinātniskajām laboratorijām un
iekaroja milzīgu sabiedrības ievērību.
Interneta iespējas varētu iedalīt 2 galvenajās daļās: Pirmā daļa - kas nodrošina
komunikāciju un informācijas apmaiľu starp cilvēkiem (e-pasts, vēstkopas, irc chat,
reālā laika tīkla konferences, utml.) Otra - kas dod pieeju informācijas resursiem
(www-lapām, arhīviem, datu bāzēm, bibiliotēkām). Kombinējot šīs iespējas tiek radīta
vide, kurā līdzīgi domājoši cilvēki var tikties, sadarboties un veidot savas interešu
kopienas un sabiedrības tīklā.
Lai cik optimistiski un utopistiski nebūtu 90.to gadu sākuma tīkla entuziastu
paredzējumi, dažādas varas struktūras vienmēr ir gribējušas radīt kontroli pār
interneta tīklu. Valdības gribētu redzēt internetu absolūti pakļautu likumiem.
Akadēmiķi uzskata, ka tam būtu jāatrodas tikai izglītības un pētniecības iestādēs.
Militāristi vēlas to redzēt aizsargātus pret spiegošanu, kontrolējamu un drošu.
Tomēr šos konfliktus vēl nevar salīdzināt nedz ar šobrīd notiekošo tīkla
komercializācijas vilni, kad multinacionālās mega-korporācijas pērk un pārpērk
visdažādākās satelītu, tīkla un komunikāciju infrastruktūras; nedz ar 'masu
ielaušanos tīklā' situāciju, kas nāk ar masu gaumi un masu prasībām arī saturiskajā
ziľā.

1.5.

Domēna vārdi

Strauji augošā interneta tīkla savienojuma punkti tika iedalīti noteiktās
kategorijās. Katram datoram internetā tiek piešķirts tikai viens, savs unikāls numurs,
tā saucamā IP adrese, pēc kuras var sameklēt attiecīgo serveri, mājas lapu, utml. Lai
būtu vienkāršāk atrast meklējamo datoru, tika ieviesta Domain Name sistēma (DNS),
kas nodrošināja katru IP adresi ar atbilstošu vārdu. Tātad, abos gadījumos, ja
interneta pārlūkprogrammā tiek ierakstīts vai nu domēna vārds, piem. (http://relab.net), vai attiecīgais mašīnas numurs (http://195.2.100.3), jūs dabūsiet vienu un to
pašu rezultātu (šajā piemērā: E-LAB, elektroniskās mākslas un mediju centra, mājas
lapu).
Domēna vārds sastāv no 2 daļām: 1. daļu veido izvēlēts vārds (piem. RPV),
otrā daļā reģistrējot ir jāpievieno kāda no piedāvātajām kategorijām: vai nu valsts
kods (piem. *.lv - Latvijā, *.ee - Igaunijā, utml.), vai kāda no sešām Interneta pamata
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kategorijām: .gov, .mil, .edu, .com, .org un .net. Pirmās trīs (Gov, Mil, Edu) nozīmē valsts, militārās un izglītības institūcijas, kas bija pašas pirmās, kamēr ARPANET
tīkls nodarbojās ar augstas slepenības izpētes projektiem. Com nozīmēja
komerciālās kompānijas; Org pārsvarā izmantoja nekomerciālas organizācijas. Net
tika izmantots galvenokārt lielākiem interneta un citu tīklu savienotājpunktiem.
Interneta viss ir kā atklātā grāmatā - tas gan atkarīgs no katra zināšanām, ko
tajā mākiet izlasīt. Piemēram, ja jums interese, "kas ir kas" internetā, jūs variet
izmantot "who is" programmatūru, lai to noskaidrotu:
http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm - saraksts ar visu valstu kodiem (.lv latvija .ee - igaunija, utt.) un kas kurā valstī ir tiesīgs tos reģistrēt
http://www.nic.lv/DNS/whois_text.php - jus variet ierakstit jebkuru domēna vardu
un izlasīt informāciju, kam tas pieder.
Internetā var arī aplūkot vizualizētu informāciju par interneta savienojumiem. Ja
jūs vēlaties izpētīt, kā jūsu serveris vai dators, ar ko jūs esiet pieslēgušies internetam,
vai mājas lapa, kas jums interesē ir savienota "tīklu tīklā", aplūkojiet "Visual trace
root" demo programmu: http://visualroute.visualware.com - kas parādīs jūsu lapas
datu pārraides ātrumu, caur kādiem interneta savienojumu mezglpunktiem iet jūsu
interneta savienojums, u.c.
Šādu saīsinātu vārdu atpazīšanas sistēmu varēja nodrošināt TCP/IP standars.
Turklāt šo ārkārtīgi ierobežoto domēna vārdu sistēmas kontrole līdz pat 1999. gadam
bija monopolizēta, un maksu par domēna vārdu reģistrēšanu ($70 par katru 1999.g., dienā droši vien tiek reģistrēti vairāki tūkstoši) saľēma tikai viena komerciāla
kompānija pasaulē, kas saucas "Network Solutions, Inc".
Taču tikai nupat, 2000.g. rudenī tika izziľotas pirmās nelielās izmaiľas domēnu
vārdu sistēmā. ASV interneta korporācija ICANN ("Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers") izsludināja jaunu domēnu vārdu ieviešanas konkursu, kurā
piedalījās 47 kompānijas ar neskaitāmi daudziem priekšlikumiem (turklāt katra
kompānija, kas piedalījās konkursā, maksāja 50.000,- $ dalības maksu). Un izskatās,
ka lieta ar domēniem kļūs arvien nopietnāka, jo nekādas būtiskas izmaiľas domēnu
vārdu sistēmā netika izdarītas. Tika apstiprinātas tikai 7 jaunas kategorijas: .biz, .info,
.pro,

.museum,

.aero,

.name

un

.coop.

http://www.icann.org/tlds.
Monopols šobrīd vairs nepastāv, cenas ir krietni kritušās, vairāki jauni TLD (top
level domain) ir nākuši klāt (tādi kā .tv, u.c.) taču situāciju pilnībā nosaka spekulatīvs
tirgus. Parādījusies tāda jauna funkcija kā "back-order", kur jūs pa 70$ variet iestāties
rindā uz kādu jums tīkamu vārdu, kas šobrīd kādam pieder, bet drīz izbeigsies.
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Tādējādi, ja jūs paši esiet kāda domēna vārda īpašnieki, jums nav nekādas
pirmtiesības uz šo vārdu, ja jūs kaut 1 minūti nokavēsiet savu ikgadējo maksājumu.

1.6.

WWW (world-wide-web)

Tomēr visstraujāko uzplaukumu internets piedzīvoja 90.to gadu vidū, pēc tam
kad radās www (world-wide-web) protokols, un internetā bija iespēja ne tikai
apmainīties ar informāciju teksta veidā, bet arī ievietot attēlu, skaľu, vēlāk video.
Lielākais sasniegums bija t.s. hiperteksti (hypertext) vai hiperlinki, kas atļāva savienot
vienu mājas lapu ar otru, brīvi pievienot jebkuru citu internetā atrodošos www-lapu,
utt.
Telnet un citu 'melno logu' programmu vietā, radās vizuālas interneta
pārlūkprogrammas, šodien pazīstamākās no tām - Netscape un Microsoft Explorer.
Šādi palielinoties informācijas apjomam - attēli un skaľas veido lielākus failus, radās
atkal jaunas problēmas - nepieciešamība pēc jaudīgākiem datu plūsmas caurlaidības
tīkliem.
Tā kā kopš 1995. gada tīkla kontrole bija nokļuvusi komerciālu kompāniju rokās,
nedz problēmas par jaudīgākiem savienojumiem, nedz kādas citas šodien vairs
nerisina valsts zinātniskajās laboratorijās vai universitāšu tīklos, bet gan privātajā
sektorā

-

Informācijas

un

Komunikāciju

Tehnoloģiju

(ICT)

industrijās

un

multinacionālajās korporācijās. Šī ir jauna situācija, kas iezīmē globālās ekonomikas
ēras sākšanos.
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2. Pieslēgums internetam, tā veidi

Lai varētu pieslēgties internetam, nepieciešams izvēlēties pieslēgšanās veidu
un interneta pakalpojumu sniedzēju.
Šobrīd nav neviena pilnīgi perfekta interneta pieslēguma veida. Katram no tiem
ir savi trūkumi un priekšrocības. Interneta pieslēgumu veidi apkopoti nākamajā
shēmā.

Ne visi šeit uzrādītie pieslēguma veidi Latvijā jau ir pieejami. Lai padarītu
interneta izmantošanas iespēju pieejamāku, t. i., vienkāršāku un lētāku, parādās
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arvien jauni risinājumi. Tā 2000. gadā Latvijā ir ieviesti vismaz trīs dažādi jauni
piekļūšanas veidi interneta resursiem.
Īslaicīgajos pieslēguma veidos pirms interneta izmantošanas ir jānodibina
sakari ar interneta pakalpojumu sniedzēju, bet, beidzot darbu, jāatslēdzas. Viens no
visbiežāk izmantotajiem īslaicīgajiem pieslēguma veidiem ir caur modemu un
telefona tīklu.

2.1.

Īslaicīgie pieslēguma veidi

Īslaicīgajos pieslēguma veidos pirms interneta izmantošanas ir jānodibina
sakari ar interneta pakalpojumu sniedzēju, bet, beidzot darbu, jāatslēdzas no
interneta.
Iezvanpieeja. Visvienkāršākā un pieejamākā sakaru sistēma ir parastais
tālruľa tīkls. Pieslēgšanās internetam notiek pēc interneta pakalpojumu sniedzēja
konkrētā tālruľa numura uzgriešanas. Tāpēc arī šo sakaru veidu sauc par
iezvanīšanos (Dial-up).
Šo pieslēguma veidu izmanto, ja internetam uz neilgu laiku ir jāpievieno viens
dators vai neliels datoru tīkls. Datoru ar tālruľa līniju savieno ar ierīci, ko sauc par
modemu. Modems var atrasties datora korpusā kā atsevišķa karte vai kā ārējā ierīce
kastītes veidā, kuru pieslēdz datoram. Modemu pievieno tālrunim paredzētajā ligzdā.
Modema pieslēgšana netraucē izmantot tālruni parastajām sarunām, taču ne
vienlaikus ar interneta izmantošanu.
Iezvanpieejas vienīgais mīnuss ir samērā lēnā darbība, ko nosaka tālruľa līnijas
un centrāles datu caurlaides spēja. Arī sakaru kvalitāte ne vienmēr ir laba. Bez tam
vēl ir jāmaksā par tālruľa līnijas izmantošanu (tarifs tāds pats kā tālruľa sarunām).
Datu drošība praktiski nepastāv.
Jārēķinās ar to, ka, strādājot internetā, tālruľa līnija ir aizľemta un neviens jums
nevarēs piezvanīt.
ISDN. Pa ISDN (Integrated Services Digital Network) līniju var pārraidīt gan
skaľu, gan nodrošināt interneta sakarus. Modema vietā datora savienošanai ar ISDN
līniju lieto speciālu ISDN adapteru vai modemu.
ISDN savienojumam ir ievērojami mazāks savienošanās ātrums, kā arī nav
nepieciešams laiks modemu datu pārraides ātrumu saskaľošanai.
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Līnija sastāv no diviem neatkarīgiem kanāliem. Tas nozīmē, ka pa vienu var
sarunāties pa tālruni, bet otru izmantot internetam. Ātrums ir 2–3 reizes lielāks, nekā
strādājot ar parasto modemu.
ISDN līnijas lietošanas tarifs ir tāds pats kā parastai līnijai.
Mobilais tālrunis. Lai internetam pieslēgtos ar mobilo tālruni tiek izstrādātas
vairākas tehnoloģijas, protokoli un standarti. Populārākie un Latvijā pielietojamie ir
WAP, GPRS, EDGE, UMTS un HSDPA.

WAP - Bezvadu lietojumprogrammu protokols (Wireless Application Protocol) ir
protokols, kas ir veiksmīgi kļuvis par "de facto" standartu bezvadu tehnoloģijas
izmantošanai piekļuvei internetam. WAP tehnoloģija ir optimizēta informācijas
nogādei ierīcēm ar minimālu klienta programmatūru, to vidū mobilajiem tālruľiem.
GPRS - Vispārējais datu pakešu pārraides pakalpojums (General Packet Radio
Service) padara iespējamu nepārtrauktu bezvadu savienojumu ar datu tīkliem un ļauj
Jums piekļūt Jūsu iecienītajiem informācijas un izklaides pakalpojumiem. GPRS
tehnoloģija ļauj izmantot mobilos tālruľus datu nosūtīšanai un saľemšanai uz
interneta protokolu (IP) balstītā tīklā. Būtībā GPRS ir datu nesējs, kas padara
iespējamu bezvadu piekļuvi datu tīkliem (piemēram, internetam). Lietojumi, kas
izmanto GPRS, ir WAP, MMS, SMS, Java un personālā datora iezvanpieeja
(piemēram, internetam un elektroniskajam pastam).
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) ir radiopārraides tehnoloģija
GSM mobilo sakaru tīklos, kas palielina GPRS datu pārraides ātrumu. EDGE efektīvi
izmanto GSM radio sakaru kanālus un palielina GPRS datu pārraides ātrumu.
Teorētiski EDGE palielina GPRS datu pārraides ātrumu (54 kbps) līdz 236 kilobitiem
sekundē.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ir trešās paaudzes (3G)
mobilo sakaru standarts, kas piedāvā plašākas datu pārraides iespējas (piemēram,
lietot videozvanu), kā arī augstāku datu pārraides kvalitāti salīdzinājumā ar GSM
standartu. UMTS tīklā tiek izmantotas principiāli jaunas radio pārraides tehnoloģijas
un risinājumi salīdzinājumā ar GSM, kas ļauj būtiski palielināt datu pārraides ātrumus
(līdz 384 kbps).
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HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) ir jauna datu pārraides
tehnoloģija, kas būtiski palielina datu pārraides ātrumu - līdz 3,6 megabitiem
sekundē. Paredzēts, ka nākotnē HSDPA spēs nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz
pat 14,4 megabitiem sekundē. HSDPA izmantošanai nepieciešama datu karte,
modems vai mobilais tālrunis, kas atbalsta HSDPA tehnoloģiju.

2.2.

Pastāvīgie pieslēgumi

Frame Relay. Frame Relay (FR) jeb kadru pārraide ir ziľojumu piegāde datu
pārraides tīklos. Šī tehnoloģija orientēta uz punkts-punkts (point to point) tipa
savienojumiem. Savienojumi tiek realizēti ar komutatoru palīdzību. Savienojumu, kas
izveidots caur vienu vai vairākiem FR komutatoriem, sauc par virtuālo ķēdi (virtual
circuit).
Pastāv divi virtuālo ķēžu veidi: pastāvīgās (Permanent Virtual Circuit – PVC) un
komutējamās (Switched Virtual Circuit – SVC). Virtuālās ķēdes caurlaides spēju
raksturo CIR (Commited Information Rate) – datu apjoms, ko iespējams pārraidīt pa
ķēdi caur tīklu normālos apstākļos fiksētā laika periodā.
Frame Relay ir īpaši piemērots, ja nepieciešams liels datu pārraides ātrums un
datu apjomam ir nepastāvīgs raksturs.
Tā kā informācija starp lietotājiem tiek pārsūtīta, izmantojot stingri definētus
virtuālos datu pārraides kanālus, šajā tīklā ir izslēgta nesankcionēta piekļuve
informācijai.
Latvijā pieejams kopš 1996. gada.
Izdalītā līnija. Izdalītā (nomātā, īrētā) līnija nodrošina ciparu datu pārraidi, kas
notiek tikai starp diviem noteiktiem punktiem un ir vienmēr pieejama. Tādējādi
lietotājam nav jākavē laiks sakaru nodibināšanai, kā tas ir gadījumā ar modemu. Tas
ir viens no drošākajiem un arī dārgākajiem sakaru veidiem.
Paredzēts tiem, kam ir īpaši augstas prasības pret telekomunikāciju tīkla
kvalitāti un drošību, kā arī vajadzība pārraidīt un saľemt lielus informācijas apjomus.
xDSL. Ar xDSL (Digital Subscriber Line) apzīmē vairākas tehnoloģijas, kurās
izmanto vienlaicīgu liela ātruma interneta un tālruľa pieslēgumu mājai vai birojam,
izmantojot esošo abonenta tālruľa līniju.
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Līdzīgi kā nomātā līnija un Frame Relay, xDSL nodrošina pastāvīgu, stabilu un
drošu interneta pieslēgumu. xDSL priekšrocība ir tā, ka pastāvīga pieslēguma
uzstādīšanai nav nepieciešama papildu līnija, jo vienlaikus var lietot tikai vienu līniju
gan datu pārraidei, gan faksa un tālruľa zvaniem. Ar atdalītājierīces palīdzību datu
pārraides frekvenču josla tiek atdalīta no balss frekvenču joslas. Centrālē balss
signāli nonāk publiskajā tālruľu tīklā, bet datu pārraides signāls – maģistrālajā datu
pārraides tīklā.
Pieslēguma trūkums ir tas, ka šī pakalpojuma pieejamība un pieslēguma ātrums
ir atkarīgs no tā, kādā attālumā no centrāles klients atrodas (ja attālums ir lielāks par
4 km, nevar iegūt lielāku pieslēguma ātrumu par 4 Mb/s).
Lattelekom šo interneta pieslēguma veidu Latvijā sāka piedāvāt no 2000. gada
jūnija.
Radio pieslēgums. Radio pieslēgums ir 10–20 reižu ātrāks par modema
pieslēgumu, tā ātrums ir līdz 11 Mb/s un savienojums ir pastāvīgs.
Vienkāršākais un populārākais ir pieslēgums pie kopējas IPS antenas. Šajā
gadījumā klientam ir jāiegādājas tikai viens aparatūras komplekts, kas tiek uzstādīts
viľa telpās. Interneta pieslēguma ātrums ir atkarīgs no klientu skaita, kas lieto kopīgo
antenu, un šo klientu aktivitātes.
Dārgākie un kvalitatīvākie interneta radio pieslēgumi tiek organizēti, uzstādot
pilnu aparatūras komplektu gan IPS, gan klientam. Visa radio aparatūras jauda ir
viena klienta rīcībā, kas nodrošina nemainīgu interneta pieslēguma ātrumu.
Radio pieslēgumam pastāv iespēja izveidot drošības shēmu. Tiek uzstādīts
speciāls dators – maršrutētājs (router), ko uzstāda interneta pakalpojumu sniedzējs.
Tas kalpo kā filtrs starp lokālo tīklu un internetu. Šāda drošības shēma, ko sauc par
NAT (Network Address Translation), ir pati efektīvākā un tiek uzskatīta par vienu no
drošākajām.
Mikroviļņu līnijas. Lai IPS bezvadu internetu varētu piedāvāt par pieejamām
cenām, nepieciešams izmantot aparatūru, kura būtu pietiekami lēta un kuras
ekspluatācija neizmaksātu pārāk dārgi. Tāpēc pārsvarā izmanto aparatūru, kas
darbojas 2,4 GHz diapazonā. Šajā mikroviļľu diapazonā darbojas arī mikroviļľu
krāsnis, dažādi specializēti mērinstrumenti un citas iekārtas, kā arī bezvadu datortīkli
(wireless ethernet).
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SAF. SAF ir bezvadu aparatūra, kas izstrādāta un tiek ražota Latvijā. Tās
frekvenču diapazons ir ap 10,5 GHz. Ārēji tas izskatās kā 40 cm diametra
satelītšķīvis. SAF nodrošina pieslēguma ātrumu līdz 2 Mb/s, un tā darbības attālums
ir līdz pat 25 km.
Kabeļu TV. Kabeļu internets (CableNet) dod iespēju pieslēgties internetam,
izmantojot televīzijas kabeli.
Visi interneta pieejas līmeľi tiek realizēti, izmantojot kabeļu modemu, kas
nodrošina

informācijas

saľemšanu

un

nosūtīšanu

pa

televīzijas

kabeļiem,

neizmantojot tālruľa līniju. Televīzijas (koaksiālo) kabeli pievieno pie sadalītāja
(spliter), no kura tālāk aiziet divi kabeļi – viens, kas nodrošina televīzijas programmu
pārraidi uz televizoru (nav obligāti), otrs, kas paredzēts datora modemam. Signāls no
modema pa kabeli nonāk datorā, kur ir uzstādīta ar kabeļu modemu savietota tīkla
karte.
Kabeļu pieeja interneta tīklam nodrošina ieejošo ātrumu, sākot no 256 Kb/s, un
izejošo ātrumu, sākot no 128 Kb/s. Pašlaik piedāvā arī darbības ātrumus 1,5; 2,5; 5
un 10 Mb/s.

2.3.

Internets caur satelītu

WebTV. WebTV ir vispārējs apzīmējums tehnoloģiju un produktu kategorijai,
kuras ļauj skatīt tīmekļa lappuses televizorā. Lielākā daļa šo produktu sastāv no
nelielas kārbas, kas pieslēgta televizoram un tālruľa līnijai. Savienojums ar internetu
notiek caur tālruľa līniju, un pieprasītās tīmekļa lappuses tiek pārveidotas tādā
formā, lai tās varētu skatīties TV. Iekārtu parasti var vadīt ar tālvadības pulti un/vai
var izmantot pieslēgtu tastatūru (parastā vai bezvadu) vai peli. Dažām iekārtām ir arī
printera adapters tā pieslēgšanai un/vai cietais disks. Ir radītas iespējas sasaistīt TV
pārraides ar konkrētām tīmekļa lappusēm. Tā, piemēram, filmas laikā dodot iespēju
apskatīt informāciju par aktieriem vai kādas pārraides laikā apmainīties viedokļiem ar
citiem skatītājiem.
Uztveršana caur satelītu. Lai realizētu šo pieejas veidu internetam, jābūt
sakaru kanālam ar vietējo interneta pieslēgumu – iezvanīšanās, ISDN, radio
pieslēgums, Frame Relay, nomātā līnija vai cits.
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Lietotājs savā datorā uzstāda DBV karti, satelītšķīvi ar ciparu galviľu un
speciālu programmnodrošinājumu. Caur savienojumu ar lokālo pakalpojumu
sniedzēju tiek nosūtīts pieprasījums. Visas atbildes tiek translētas uz pavadoni, bet
no tā – uz lietotāja datoru. Tā kā izejošās (pieprasījumi) un ienākošās informācijas
daudzuma attiecība ir 1/8, tad pārsvarā darbs internetā notiek caur pavadoni.
Informācijas pārraides ātrums ir 512 Kb/s.
Ērti izmantot, ja jānosūta maz informācijas, bet daudz jāsaľem (piemēram,
tīmekļa lappuses).
Uztveršana un raidīšana caur satelītu. WEB-SAT ir sistēma, kurā lietotājs
internetam var pieslēgties, izmantojot tikai satelītu. Šim nolūkam ir nepieciešama
uztveroši raidošā satelīta antena un dators, kam ir pieslēgta datu uztveršanas un
raidīšanas karte. Datu saľemšanas ātrums 4 Mb/s, bet raidīšanas – 16 Kb/s.
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3. Interneta servisi, programmnodrošinājums

Internets piedāvā dažādus servisus. Populārākie interneta lietojumi ir:
FTP serviss ļauj nosūtīt failus no viena datora uz otru. Internetā ir virkne
publisku serveru, kuros glabājas visdažādākie faili, daudzus no kuriem var
lejupielādēt (download).
FTP - datľu pārsūtīšanas protokols. Tas ļauj tīkla lietotājiem apskatīt attālu
datoru direktorijus, nolasīt, pārsūtīt vai atjaunot to datnes.
Lejupielāde (download) ir datnes pārsūtīšana no attāla datora lietotāja datoram.
Plašākā nozīmē - datnes pārsūtīšana no lielākā (centrālā) datora uz tam pakļautu
attālu vai mazāku datoru.
Lai gan failu pārraidei ir speciālas programmas, šo servisa veidu var izmantot
arī interneta pārlūkprogrammās.
Globālais tīmeklis (World Wide Web - WWW) ir globāla hiperteksta sistēma,
kura izmanto tīklu Internet kā informācijas transportēšanas mehānismu. Šo
hiperteksta sistēmu veido informācija, kas sadalīta atsevišķās vienībās, kuras
saistītas ar īpašām asociatīvām saitēm - hipersaitēm, tādējādi veidojot tīmekli.
Novietojot kursoru uz kādas no hipersaitēm un noklikšķinot peli, hiperteksta sistēmas
programmatūra izspīdina displeja ekrānā vajadzīgo informāciju. Šādu navigācijas
procesu tīmeklī WWW parasti sauc par pārlūkošanu.
Vispasaules globālo tīmekli veido lappuses, kas ietver sevī visdažādāko
informāciju: tekstu, attēlus, videoklipus, skaľu, datu ievades un izvades formas.
Vispasaules tīmeklis ir visstraujāk augošais interneta serviss. Tā ir milzīga
publicēto hipersaišu failu kolekcija internetā. Šos failus var apskatīt, izmantojot
pārlūkprogrammas. Pateicoties savai elastībai, WWW ir guvis lielu nozīmi arī
darījumos un

patērētāju

vidū,

jo

ļauj

interneta

lietotājiem

arī savstarpēji

mijiedarboties.
Intereškopas (news group) sniedz iespējas apmainīties e-pasta vēstulēm par
noteiktu tēmu. Šīs vēstules ir pieejamas lasīšanai visiem grupas dalībniekiem. Pastāv
tūkstošiem intereškopu, kuras aptver visas iespējamās tēmas, kādas vien var
iedomāties.
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Intereškopas ir ziľojumdēļa sistēmas lietotāju grupa, kuru apvieno kopīgas
intereses, piemēram, sports, mūzika, vēsture vai politika.

Elektroniskais

pasts

-

ziľojumu

pārsūtīšanas

sistēma

datoru

tīklos.

Elektroniskais pasts vai e-pasts ir īpašs pasta pakalpojumu veids, kas nodrošina to,
ka tīklam pievienoto datoru lietotāji var nosūtīt un saľemt ziľojumus.
CHAT - sinhrona, reālā laikā notiekoša informācijas apmaiľa starp lietotājiem,
izmantojot datoru tīklu. Pēdējā laikā šādas informācijas apmaiľas organizēšanai
izmanto protokolam IRC atbilstošas programmas.
IRC ir tīkla Internet pakalpojumu kopums, kas ļauj vienam lietotājam sarunāties
ar citiem lietotājiem reālā laikā. Šos pakalpojumus nodrošina īpašs serveru tīkls, kas
atbilstoši speciāla protokola prasībām veido savienojumus starp lietotājiem.
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4. Informācijas meklēšana internetā

Lai informācijas meklēšana būtu maksimāli ātra, tiktu pielietoti visatbilstošākie
līdzekļi informācijas meklēšanas uzsākšanai ir vēlams uzrakstīt vai izveidot
informācijas meklēšanas plānu.
Informācijas meklēšanas plāns ir apraksts par meklēšanas objektu, par
meklēšanas līdzekļiem un meklēšanas rezultātu novērtēšanu. Dažkārt informācijas
meklēšanas plānā ietver aprakstu par meklēšanas rezultātu saglabāšanu.
Pirmkārt, ir jāizvēlas meklēšanas objekts un jāveic tā apraksts. Aprakstā tiek
norādīts informācijas veids (nozare) par meklēšanas objektu. Piemēram, informācijas
veids var būt politiskās aktualitātes, valdības dokumenti, statistiskie datu apkopojumi
vai zinātnisko pētījumu apraksti. Informācijas veida apzināšana var palīdzēt labāk
izvēlēties meklēšanas vietas Web tīmeklī. Aprakstā ir jāiekļauj arī terminu (dažkārt
tikai viena termina) saraksts. Vēlams uzskaitīt maksimāli iespējamos terminus par
meklēšanas objektu. Vienlaicīgi ir jānoskaidro vai attiecīgajam terminam nav
sinomīnu un vai terminam nav vairākas nozīmes, kā arī jānoskaidro dažādas termina
valodiskās formas (piemēram, locījums, skaitlis vai citas formas). Vēlams vismaz
neliels saraksts ar tematiski tuviem terminiem vai saturiski plašākiem terminiem.
Piemēram, ja mēs vēlamies atrast informāciju par Macintosh personālajiem datoriem,
tad termins varētu būt ―Macintosh personālais dators‖, saturiski plašāki termini varētu
būt šādi – ―personālais dators‖, ―dators‖, ―informācijas tehnoloģijas‖.
Otrkārt, ir jāizvēlas vispiemērotākie meklēšanas līdzekļi. Gadījumā, kad tiks
veikta pilna informācija, meklēšanai piemērota ir pārlūkprogramma. Gadījumā, kad
tiks savākta tikai pārskata informācija, tad piemērota ir speciāla meklēšanas
programma. Nākamais solis ir meklēšanas sistēmas vai vairāku sistēmu izvēle.
Katrai no meklēšanas sistēmām ir priekšrocības un trūkumi un svarīgi ir izvēlēties
piemērotākās meklēšanas sistēmas. Pēdējais solis ir meklēšanas veida izvēle. Var
izvēlēties gatavu informācijas apkopojumu (t.s. subject directory), kuru var salīdzināt
ar tematisko katalogu bibliotēkā. Gatavu informācijas apkopojumu var izvēlēties
gadījumā, kad informācija tiek meklēta par Internetā populāru un tāpēc bieži meklētu
tēmu. Piemēram, informācijas apkopojumi par Interneta tīklu vai Web tīmekli ir labi
izstrādāti un tiek regulāri atjaunoti un papildināti. Web tīmeklī plaši izplatītā termina
meklēšanas plānā var nebūt daļa no plāna pirmās sastāvdaļas – meklēšanas objekta
apraksts un izvērts terminu saraksts (sinonīmi, omonīmi, utt.).
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Tomēr daudzkārt gatavu informācijas apkopojumu par meklēšanas objektu nav
iespējams atrast. Tādā gadījumā ir jāizvēlas aktīvi meklēšanas līdzekļi. Aktīvu
meklēšanas līdzekļu gadījumā lietotājs ar meklēšanas sistēmas palīdzību no Web
lappušu datu bāzes atlasa sev nepieciešamo informāciju atbilstoši kritērijiem.
Vēlams arī pareizi izvēlēties vietu, kur tiks meklēta informācija. Piemēram, ja
mēs interesējamies par Latviju, tad pirmkārt vēlams izmantot kādu no Latvijas datu
bāzēm. Protams, lai izvērtētu to, kā mēs izskatāmies no pasaules viedokļa, tad
varam meklēt arī kādā no datu bāzēm, kur ir dati par dažādu valstu Web lappusēm.
Informācijas meklēšanu Internet tīklā var salīdzināt ar informācijas meklēšanu
personālajā datorā - dokumentu meklēšanu, meklēšanu dokumentā, meklēšanu datu
bāzē uz sava vai cita datora.
Informācijas meklēšanai ir noteikumi. Noteikumus ir jāievēro, lai rezultāts
sakristu ar vēlamo. Tā kā Internet tīklā ir ļoti daudz informācijas un tā ir izkliedēta pa
visu pasauli, tad informācijas meklēšanas nosacījumu precīza ievērošana ir īpaši
svarīga.
Vienlaicīgi informācijas meklēšanu var salīdzināt ar sēľošanu. Tā noritēs
veiksmīgi ne tikai tāpēc, ka ir noteiktas zināšanas, bet tāpēc, ka ir arī intuīcija,
veiksme un neatlaidība. Tā jau ir kā māksla.
Informācijas meklēšanas veidus Internet tīklā var iedalīt divās grupās. Pirmajā
gadījumā Internet lietotājs mērķtiecīgi pieprasa konkrētu (vai iespējami konkrētāku)
informāciju, t.i. gadījumā, kad meklējot jāizskata pēc iespējas lielāks informācijas
apjoms. Otrajā - interneta lietotājs informāciju meklē ar mazāku mērķtiecību un tikai
ilgstošas meklēšanas gadījumā rezultāts ir vēlamais, tātad, tiek izskatīts liels
informācijas apjoms, kas varētu būt interesants, bet ilgstošs un dārgs process.
Vienkāršākais, bet pietiekami efektīvs veids, ir informācijas meklēšana, zinot, kā
sauc vietu (adreses), kur informācija tiek glabāta. Tā kā Internet tīklā ir vienota
informācijas adreses norādīšanas sistēma,

tad

adrešu

izveides noteikumu

pielietošana ir efektīvs meklēšanas līdzeklis. Šīs zināšanas noderēs arī turpinot
apgūt informācijas meklēšanu un pat var teikt, ka zināšanas par Internet adresēm
pieder pie pamatzināšanām par Internet tīklu.
Katram no Internet datoriem un katrai apkopotai informācijas vienībai
(dokumentam, lappusei) ir sava unikāla adrese. Pēc šīs adreses teorētiski var atrast
jebkuru dokumentu. Praktiski dokumenta atrašanu nosaka vairāki nosacījumi,
dažkārt kādu no tiem nav iespējams izpildīt. Tādā gadījumā pat pareizas adreses
norādīšana nepalīdz. Tomēr tā notiek samērā reti.
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Vienkāršākās adreses ir, t.s., mājas lappusēm (home pages), var uzskatīt, ka
mājas lappušu adrese parasti sakrīt ar Internet datora adresi. Piemēram: www.rpv.lv.
Gadījumā, kad mūs interesē informācijas no dažādiem un daudziem Internet
datoriem, piemērotāks nekā iepriekšējais informācijas meklēšanas veids (atsevišķā
Internet datorā vai ierobežotā datu bāzē) ir informācijas meklēšana lielās datu bāzēs
(interneta meklētājos), kuras atrodas speciālos Internet datoros - meklēšanas
datoros (izplatītākais nosaukums angļu valodā - search engines). Norāžu skaits
tādās datu bāzēs ir vairāki desmiti miljonu un kopā ar aprakstiem tie ir vairāki miljardi
vārdu. Meklēšana tādās datu bāzēs ir efektīva tikai gadījumā, kad ir labi apgūti visi
meklēšanas paľēmieni un izpētīti visi papildu servisi, kuri tiek piedāvāti.
Internet datu bāzes nodrošina lietotājam plašu informāciju par Internet datoriem,
ļaujot ātri atrast nepieciešamo. Tā kā informācijas meklēšana notiek nevis starp
Internet datoriem, bet iepriekš savāktā datu bāzē, tad dažkārt informācija jau ir
novecojusi, nepilnīga vai neprecīza. Bet tas ir pagaidām labākais kompromiss starp
ātrumu (nav nepieciešams veikt meklēšanu lielā skaitā Internet datoru), aktualitāti
(dažkārt informācija jau ir novecojusi, bet tādi gadījumi ir mazākumā) un Internet tīkla
noslogošanu (darbs ar datu bāzi noslogos tīklu mazākā mērā nekā meklēšana starp
Internet datoriem).
Kā piemēru var nosaukt šādus Internet meklētājus, kur glabājas datu bāzes un
Internet lietotājam ir pieejams meklēšanas serviss:

www.yahoo.com

www.altavista.digital.com

www.hotbot.com

www.google.com

www.rambler.ru

www.lycos.com

www.live.com

www.search.com

www.opentext.com

Meklēšana speciālās datu bāzēs lielā mērā ir māksla. Meklējot ir jāimprovizē,
jāatkārto mēģinājumi. Meklēšanu speciālās datu bāzēs var iedalīt divos veidos.

4.1.

Meklēšana bez nosacījumiem.

Parasti tādā veidā meklē atsevišķu vārdu, terminu, nosaukumu vai vairākus
vārdus, kuri veido vienu jēdzienu utt. Ja vārds netiek pielietots bieži (piemēram, rets
termins vai mazlietots vārds), tad sameklēto norāžu skaits būs neliels. Pieprasot
informāciju par izplatītām lietām vai parādībām, rezultātā mēs iegūstam ļoti daudzas
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norādes. Protams, ar pacietību var izskatīt arī tādu apjomu norāžu, vienīgi vai to ir
vērts darīt?
Ja mēs izmantojam Infoseek datora (www.infoseek.com) pakalpojumus, tad
daudz norāžu gadījumā mums ir iespējams veikt papildu meklēšanu starp jau
atrastajām norādēm, ierakstot jaunu vārdu un nospiežot pogu ar uzrakstu "Search
These Results". Diemžēl pagaidām tādu iespēju piedāvā ļoti maz datoru, un tāpēc
vairāk izplatīts ir meklēšanas veids ar nosacījumiem.

4.2.

Informācijas meklēšana ar nosacījumiem

Informācijas meklēšanu ar nosacījumiem izmanto, lai ierobežotu no Internet
saľemtās informācijas daudzumu, padarot to konkrētāku.
Šo veidu izmanto, lai meklētu informāciju pēc mūsu izvēlētiem kritērijiem,
piemēram, sasaistot vairākus terminus citu ar citu, mums ir jāpieprasa informācija ar
nosacījumiem.
Meklēšanu ar nosacījumiem var pielietot, ja jāanalizē informācija, kura ir datu
bāzē, piemēram, mainot attiecības starp terminiem mēs labāk varam aptvert, kas
datu bāzē atrodams par mūs interesējošo tēmu, un varam izvērtēt datu bāzes
atbilstību mūsu vajadzībām.
Nosacījumu pamatā ir formālās vai matemātiskās loģikas prasības, bet tas
nenozīmē, ka ir jāapgūst attiecīgā zināšanu nozare. Arī ikdienas saskarsmē mēs
lietojam līdzīgus nosacījumus. Visbiežāk izmanto šādus operatorus:

vai
NOT
+
vai
AND

Lieto gadījumā, kad vēlamies izslēgt Piemēram, ierakstot Skola - datori
no sameklētā vārdu, kurš seko aiz mēs izslēdzam vārdu "datori"
operatora.
Lieto gadījumā, kad vēlamies, lai Piemēram, ierakstot Skola + datori
vārds aiz operatora noteikti būtu mēs

meklējam

"Skola"

sameklētā norāžu sarakstā vai būtu saistībā ar "datori"
tikai saistībā ar pirmo vārdu.
Lieto gadījumā, kad mēs vēlamies Piemēram,

OR

vārdu

ierakstot

Skola

OR

atrast vismaz vienu no norādītajiem datori mēs sameklējam vārdus
vārdiem.

"Skola" vai "datori"
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Ja lietotājs nemeklē ļoti reti izplatītu informāciju, tad atrasto Web lappušu skaits
ir liels. Informācija, kura ir publicēta Web lappusēs, nav līdzvērtīga un lietotājam ir
jāizstrādā informācijas novērtēšanas kritēriju sistēma.
Informāciju var novērtēt ar dažādiem kritērijiem. Pirmkārt, pēc kvantitatīviem
kritērijiem un, otrkārt, pēc kvalitatīviem kritērijiem.
Pēc kvantitatīviem kritērijiem tiek novērtēts atrastais informācijas daudzums, t.i.,
cik Web lappuses ir atrastas par meklējamo tēmu.
Pēc kvalitatīviem vērtē informācijas kvalitāti un ticamību. Ir jāatceras, ka
Internetā publikāciju ir ļoti daudz un dažādas. Dažas no publikācijām ir rūpīgi
pārbaudītas pirms publicēšanas Web tīmeklī, citas - mazāk rūpīgi vai nemaz. Dažkārt
ir gadījumi, kad informācija ir apzināti nepareiza. Novērtējot informāciju, jāpievērš
uzmanība vairākiem faktoriem:


vai atzīmēts informācijas autors kā konkrēta persona vai organizācija.
Informācija no anonīma avota ir jāvērtē kritiskāk nekā informācija, kurai ir
precīzi norādīts autors,



ir jānovērtē informācijas publicēšanas laiks, varbūt informācija jau ir
novecojusi,



ir jāpievērš uzmanība, kā autors pats vērtē informāciju, vai tas ir oficiāls
viedoklis, autora uzskati u.tml.



Informācijas novērtēšanas kritērijus var apvienot vairākās grupās.

Vispārējais informācijas avota raksturojums:


Kāds ir interneta mājas lapas izveides mērķis?



Kāda ir paredzētā auditorija?



Cik daudz informācijas? Cik plaša informācija?



Kāda veida informācija – fakti vai viedokļi?



Vai informācija ir oriģināla vai citāti – saites?



Kāds ir informācijas konteksts? Vai tā ir politiskā, ideoloģiskā vai līdzīgā
veidā virzīta?
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Autoritāte, informācijas autors:


Kas ir informācijas autors? Vai informācijas autoru var skaidri identificēt?



Kāda ir autora kvalifikācija?



Kas ir Web vietas sponsori vai reklāmdevēji? Kāda ir viľu autoritāte?



Vai ir plašāka informācija par autoru vai sponsoriem?



Kāda ir Web vietas adrese URL? Kāds ir vietas domēns?



Kāda ir autora motivācija?



Kādi informācijas avoti ir norādīti?



Vai ir iespējams nosūtīt informāciju autoram (savu viedokli, faktus utt.)?

Informācijas avota struktūra:


Kāda ir Web vietas mājas lappuse, tās kvalitāte?



Kāds ir informācijas noformējums? Vai grafiskie elementi palīdz vai
traucē saprast informāciju?



Vai teksts ir gramatiski pareizs un kāda ir teksta literārā kvalitāte?



Kāda ir iespēja? Kāds ir informācijas attēlošanas veids? Vai ir alternatīvi
attēlošanas veidi, piemēram, teksts un skaľas fails? Vai teksta
izkārtojums ir freimos vai nav freimos?



Cik viegli informācija ir pieejama? Cik saites ir jāizmanto, lai tiktu līdz
vajadzīgai informācijai?



Vai informācija tiek atjaunota un cik bieži? Vai ir pieejami citi avoti
informācijai bez interneta – grāmata vai kompaktdisks?



Vai ir iespējams veikt informācijas meklēšanu Web vietā? Vai ir satura
rādītājs? Vai ir viegli pārvietoties pa Web lappusēm (tai skaitā, atpakaļ)?
Vai ir viegli noteikt, kurā vietā atrodas informācija attiecībā pret sākuma
lapu, satura rādītāju vai meklēšanas rezultātiem?



Kāda ir saišu kvalitāte (izskats, paskaidrojumi)? Vai strādā? Vai izceļas
no pamatteksta vai lapas? Vai lietotājs tiek informēts, kāda informācija
atrodas saites norādītajā vietā (HTML skaľa) un kāds ir informācijas
apjoms?



Kāda ir Web vietas noformējuma kvalitāte? Ārējā dizaina kvalitāte un
teksta dizaina piemērs.
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Precizitāte:


Vai ir palīdzība par informācijas meklēšanu vai meklēšanas sistēmas
pielietošanu?



Vai noformētie elementi palīdz informācijas atrašanai?



Vai lietotājs var viegli saprast informācijas sakārtošanas principus? Vai
tie tiek konkrēti pielietoti?



Vai ir alternatīvie varianti (lietotājs ar ātru pieslēgumu, vidēju vai lēnu)?

Salīdzinājums ar citiem informācijas avotiem:


Cik maksā informācijas saľemšana no interneta salīdzinājumā ar citiem
avotiem?



Vai informācija Web lappusēs ir kvalitatīvāka vai mazāk kvalitatīva, kā
citur?
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5. Drošība internetā

Datoru kļūst arvien vairāk, līdz ar to pieaug arī programmu skaits. Gandrīz visi ir
dzirdējuši par datoru vīrusiem, daudzi lietotāji ir ar tiem saskārušies un zina, cik tas ir
nepatīkami. Tā kā lielākā daļa cilvēku strādā ar personālajiem datoriem, arī vairums
vīrusu ir sarakstīti tieši tiem. Droši vien tikai daži ir domājuši par to, kas notiktu, ja
kāds, pat ne ļaundabīgs, vīruss sāktu aktīvi darboties kādā lielā sistēmā, kādā lielā
tīklā.
ASV ir datorpasaules pamats, valsts, kas var jau sākt uzskatīt sevi par
informatizētu sabiedrību. Taču par visu šajā pasaulē ir jāmaksā, un visvairāk maksā
tas, kurš iet pa priekšu. ASV ir spiestas risināt vairākas problēmas, turklāt ne tikai
zinātniskas un tehniskas, bet arī sociālas:


ar datoriku saistītā noziedzība;



datoru vīrusi;



hakeru subkultūras;



atkarība no aparatūras un programmu pareizas darbības.

Ja sabiedrība ir vadošā kādā jomā, tai jāspēj ātri tikt galā ar problēmām, kurām
nav risinājuma piemēru. Tie, kas seko līderim, mācās no viľa pieredzes, cenšas
nepieļaut viľa kļūdas, lieto labākas metodes. Visi, kas iet vienu ceļu, agri vai vēlu
sastopas ar vienām un tām pašām grūtībām, tāpēc būtu nopietni jāapsver, vai ir vērts
izvēlēties savu attīstības ceļu, ar kuru, protams, saistīti arī kritieni, vai ir vērts vēlreiz
izgudrot velosipēdu.

5.1.

Virusi

Lai cik skumji tas nebūtu, pēdējos gados idejas par informatizētu sabiedrību
aizēnojusi vīrusu problēma. Šo parādību bez pārspīlējuma var nosaukt par
informātikas laikmeta mēri. Daži eksperti uzskata, ka sistēmām kļūstot sarežģītākām,
tās kļūst neaizsargātākas, un atvērto sistēmu ēra var beigties ar to krahu. Tāpēc
datorvīrusi ir nopietns jautājums, kas šobrīd būtiski ietekmē datortehnikas attīstību.
Pēdējā laikā vīrusi kļuvuši pazīstami visdažādākajos sabiedrības slāľos. Speciālisti
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cītīgi pēta šo problēmu. Programmu izstrādātāji lauza galvas, kā radīt labākus
aizsardzības līdzekļus. Programmētāji un sistēmu administratori šķendējoties ķer
vīrusus savās sistēmās. Lielo vairumu lietotāju pārľem šausmas, jau tikai izdzirdot
par kādu vīrusu. Citi cilvēki ar neizpratni vai ar interesi avīzēs un žurnālos lasa
mazus paziľojumus par kārtējo vīrusu, kurš nez no kurienes uzbrucis datoram.
Ar datorvīrusa fenomenu sabiedrība saskārusies jau sen. Pirmais oficiālais
ziľojums par šādu parādību bijis 1978. gadā, kaut arī to nevar uzskatīt par
problēmas rašanās gadu. Uzskata, ka vārdu vīruss datorprogrammu sakarā pirmo
reizi lietojis Freds Koens 1984. gadā datorsistēmu darbībai veltītajā konferencē.
Savu nosaukumu vīrusi ieguvuši pēc līdzības ar dabā sastopamajiem. Tie spēj
patstāvīgi vairoties, tiem piemīt liels izplatīšanās ātrums, tie inficē tikai noteiktas
sistēmas, spēj iekļūt vēl neskartās sistēmās utt. Pēdējā laikā rodas arvien jaunas jau
pazīstamu vīrusu modifikācijas, kā arī jauni vīrusi, kas parādās visās pasaules malās.
Taču, ja bioloģisko vīrusu rašanās un īpašības saistītas ar varenajiem dabas
spēkiem, tad datorvīrusu gadījumā vainojama cilvēku bezatbildība un murgainas
idejas.
Pagaidām datorvīrusu epidēmijas atgadījušās reti. Lielākais vīrusu uzbrukums,
kas jelkad ir skāris nacionālās datorsistēmas, notika 1988. gada 2.novembrī. Pilnīgi
precīzi vētraino notikumu gaitu šodien nav iespējams restaurēt. Laikā, kad tie
risinājās, galvenais uzdevums bija ātrāk lokalizēt un izdzēst vīrusu no datoru
sistēmām, nevis veikt precīzu notikumu gaitas pierakstu. Šis apstāklis vēlāk ļoti
traucēja izmeklēšanas darbu. Turklāt vīruss ātri bloķēja tīklus, kuros nonāca, tādējādi
pārtraucot sakarus starp lietotājiem. Kopumā tika inficētas aptuveni 6000
datorsistēmu. Kā ziľoja Nacionālā datornoziedzības informācijas centra direktors,
vīrusa darbības seku novēršana Losamosas laboratorijai izmaksāja 250’000 ASV
dolārus. Pagāja piecas dienas, kamēr vīruss pilnībā tika pieveikts. Jau 4.novembrī
tika atrasts vainīgais ―dzīru vaininieks‖- 23 gadus vecais Kornela universitātes pēdējā
kursa students Roberts Tapans Moriss. Šis Morisa vīruss bija ―tīkla tārps‖. Līdz pat
šai dienai nav zināms patiesais motīvs, kādēļ Moriss radīja savu vīrusu. Ir daudzas
versijas. Viena no tām ir tāda, ka Moriss gribējis, apejot drošības sistēmas, iekļūt to
tīklā un pēc kāda laika to publiski paziľot. Nav grūti iedomāties, kāds troksnis
saceltos.
Lielākā daļa datorvīrusu epidēmiju bijušas ar vietēju raksturu. Visbiežāk vīrusu
izplatīšanās notiek ar disketēm. Taču plašumā vēršoties datortīkliem un globālajam
tīklam Internet, paplašinās arī infekcijas pārnēsātāju loks, un ar bīstamiem vīrusiem
var aplipt milzums daudz datoru. Lai uz šo situāciju laikus reaģētu, IBM zinātnieki
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izstrādājuši jaunu stratēģiju, kuras pamatā ir masveidīga vakcinēšana un ārstēšana.
Izmantojot datoru imūnsistēmas, ir atklāti vairāk nekā 2.5 tūkstoši vīrusu, kuri spēj
parazitēt IBM datoros.(1991.-1995.g.)
Kopā ar datorvīrusu ķērājprogrammām attīstās arī vīrusi, tie kļūst arvien viltīgāki
un grūtāk pamanāmi un notverami. Katram lietotājam ir jāatceras, ka tikai pēc jauna
vīrusa parādīšanās tiek uztaisīta programma, kas ir spējīga cīnīties ar šo vīrusu.
Tāpēc, kamēr šī programma parādās apritē, šis vīrus datoriem ir bīstams.
Latvijā pastāv vēl viens datorvīrusu izplatīšanās veids - pirātiskie CD-ROM diski.
Bieži vien kopā ar pirātiskām programmām šajos diskos ir arī datorvīrusi.
Kas īstenībā ir datoru vīruss? Viens no vienkāršākajiem datorvīrusu
formulējumiem varētu būt šāds: datorvīruss ir programma, kas datorsistēmā veic
darbības, kuras lietotājam nav vajadzīgas un par kurām viľš nenojauš. Nonākot
datorā, vīruss nokopē savu ķermeni vairākos eksemplāros, pēc tam, vai arī vienā
laikā ar kopēšanu veic izmaiľas sistēmā. Labākajā gadījumā sekas nav
katastrofālas, sliktākajā gadījumā sistēma kļūst darboties nespējīga, zūd dati un
notiek citas nevēlamas lietas.
Pasaulē ir daudz pētījumu, kuru autori centušies klasificēt un aprakstīt vīrusus.
Bieži vien dotā informācija ir nepilnīga, taču, ar to iepazīstoties, lietotāja zināšanas
par vīrusiem ir pietiekamas, lai vīrusu parādīšanos un darbību nesaistītu ar kādu
mistisku spēku ietekmi. Datorvīrusi ir tikai un vienīgi cilvēka prāta darbības rezultāts.
Tos var un vajag pētīt, lai veiksmīgi cīnītos ar tiem.

5.2.

Datorvīrusu veidi

Par vīrusiem visbiežāk sauc jebkuru programmu, kura veic neatļautas un
kaitnieciskas darbības uz datora bez lietotāja ziľas. Tomēr precīzāk būtu šādas
programmas saukt par kaitnieciskām programmām (malware, malicious software).
Par vīrusu (virus) sauc tādu programmu, kas var pati sevi pavairot, izveidojot
sevis kopiju, kas var būt tieši tāda pati vai arī modificēta. Vīrusa pazīme ir tā, ka tas
izplatās ar inficētā (vīrusu saturošā) faila palīdzību. Attiecīgi vīruss var tikt pārnests
uz cita datora tikai tad, ja inficētais fails tur tiek nogādāts, piem., caur internetu, ar
disketēm vai arī tad, ja kaut kādu tīkla failu sistēmu (koplietojamo disku) izmanto
vairāki tīkla datori. Savukārt tārps (worm) ir tāda programma, kas pati māk tikt iekšā
citos dators, piem., caur internetu, e-pastu utt. Tārpam nav nepieciešams, lai kāds to
pārkopētu uz citu datoru – viľš to māk izdarīt pats, bet tas, protams, neizslēdz arī
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manuālo kopēšanu. Faktiski robeža starp vīrusu tā klasiskajā izpratnē un tārpu ir tīri
toerētiska.
Nākošais tips ir “Trojas zirgi” (trojan) – programmas, kas tiek iekopētas upura
datorā un ar kuru palīdzību ir iespējams palaist dažādas komandas un citas
programmas. Tārpu vai vīrusu gadījumā programmas autoram faktiski nav nekādas
iespējas kontrolēt inficētā datora darbu, jo šie softi sāk patstāvīgu dzīvi. Savukārt
trojānis klasiskajā izpratnē patstāvīgi gandrīz neko nedara un tas darbojas pēc tā
radītāja pavēlēm. Trojānis ir aptuveni kaut kas līdzīgs Windows iebūvētajam
servisam ―Remote Desktop‖, caur kuru var pieslēgties citam datoram un veikt
dažādas darbības, ar to atšķirību, ka upuris par šādas programmas esamību nezin.
Visbeidzot eksistē arī spiegu programmas (spyware). To mērķis ir iegūt datus
par lietotāju darbībām – skatīties, kādas interneta lapas tiek apmeklētas, meklēt
paroles, fiksēt nospiestos taustiľus, sekot līdzi e-pasta programmām utt. Šo
programmu mērķis ir iegūt informāciju no kāda lietotāja, kuru normālā gadījumā viľš
nekad neatklās. Protams, šāda neatļauta informācijas iegūšana ir nelegāla vai pat
krimināla.
Atsevišķi ir jāizdala tāds programmas veids kā reklāmas programmas
(adware), kuru mērķis ir lietotājam ik pa laikam parādīt reklāmu, piem., atvērt
interneta pārlūka logu un ielādēt kādu konkrētu adresi.
Bieži vien reklāmas programmas cilvēki uztver kā spiegu programmas un
daudzos gadījumos tā arī ir, lai gan ražotāji vienmēr cenšas to noliegt.
Par piemēru var apskatīt Kazaa P2P tīkla klientu Kazaa Desktop Media
bezmaksas versiju, kura satur reklāmas (spiegu) programmas. Atkarībā no tā, ko
lietotājs dara internetā, viľam interneta pārlūka logā tiek parādīta tematiskā reklāma.
Lieki teikt, ka nekas patīkams tas nav. Bez tam ir tikai viens solis no adware līdz
vīrusiem.
Faktiski robeža starp dažādām kaitnieciskajām programmām ir nosacīta, jo
viena programma var veikt vairākas darbības un apvienot dažādu tipu īpašības,
piemēram, fiksēt apmeklētās interneta lapas un meklēt jaunus datorus, kuros
ieperināties. Šajā gadījumā gan pieaug programmas izmērs un tās darbība kļūst
vieglāk pamanāma, toties tai ir lielāka lietderība.
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5.3.

Antivīrusu programmas

Antivīrusu programmas ir programmas, kas meklē un iznīcina datorā
datorvīrusus. Antivīrusu programmu paketēm tipiski ir tikai pāris veidu, kā meklēt
vīrusus. Visas antivīrusu programmas inficēto failu meklēšanā izmanto datu bāzi ar
vīrusu parakstiem. Tādējādi, lai spētu efektīvi atrast un pārtvert vīrusus, šai datu
bāzei ir jāsatur informācija par visiem cirkulējošiem vīrusiem. Lielākā daļa no
jaunajām antivīrusu programmām ļauj šo datu bāzi paplašināt, izmantojot tīklu vai
disketes ar datu bāzei nepieciešamajiem jaunajiem datiem.
Antivīrusu programmas ir ļoti daudzas dažādas, ir tādas:


kuras meklē un iznīcina tikai vienu konkrētu vīrusu. Šīs programmas
strādā ļoti ātri, bet tās ir nepraktiskas, jo spēj atrast un iznīcināt tikai kādu
konkrētu vīrusu;



kuras meklē konkrētu sugu vīrusus. Tās jau ir mazliet labākas, tomēr tās
nevar atrast visus vīrusus, kas var būt datorā;



kuras meklē visus pazīstamos vīrusus. Tās ir pilnīgākās un efektīvākās
antivīrusu programmas. Tādas pārsvarā ir visas jaunās antivīrusu
programmas.

Agrāk populārākā antivīrusu programma bija AIDSTEST, kā arī DRWEB. Tās
tika uzskatītas par labākajām antivīrusu programmām. Ik pēc laika iznāca jaunas šo
programmu papildinātas versijas. Tās var atrast ļoti daudz vīrusus, tomēr tās nav
pilnīgas un daudzi vīrusi paliek nepamanīti.
Bez šaubām, labākās antivīrusu programmas maksā dargi, bet par šo naudu
saľem maksimālo aizsardzību pret vīrusiem. Gadījumā, ja iespējas samaksāt par
kvalitatīvu produktu nav, pastāv vesela kaudze bezmaksas antivīrusu programmu,
kuras, savukārt, piedāvā diezgan plašas iespējas datora pasargāšanai no lielākas
vīrusu daļas. Labākās bezmaksas antivīrusu programmas ir šādas:
Freeware avast! 4 Home Edition. Ceturtā programmas versija balstās pilnīgi
jaunā kodolā, kurš ir veidots tā, lai nodrošinātu spēju detektēt agresīvos vīrusus un
trojānus, vienlaicīgi maksimāli mēģinot samazināt viltus trauksmju iespējas.
Programmu raksturo vienkāršs lietotāja interfeiss, kuru lietotājs var mainīt ar vizuālo
stilu palīdzību.
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Freeware avast! 4 Home Edition tiek ielādēta sistēmas atmiľā un nodrošina
mūsdienu pretvīrusu programmām raksturīgo patstāvīgo datorsistēmas aizsardzību.
Tā nodrošina, kā e-pasta, tā arī failu sistēmas aizsardzību. Turklāt lietotājs var pats
noteikt, kāda veida datnes skanēt. Runājot par e-pasta aizsardzību, var pieminēt, ka
tai

ir

arī

speciāls

modulis

MS

Outlook

aizsardzībai.

Vīrusu datubāzes un arī pašas programmas atjaunināšanās notiek pilnīgi
automātiskā režīmā.
Īpaša Freeware avast! 4 Home Edition ekstra ir tā saucamā vīrusu lāde – tas ir
īpašs folderis - Virus Chest, kurā lietotājs var droši strādāt ar visādām bīstamām
datnēm.
Freeware avast! 4 Home Edition ir pilnībā integrējams sistēmā – to var palaist no
Windows Explorer, sistēmas skanēšanu var palaist kombinējot to ar ekrāna
saudzētāju vai arī iestartējot operētājsistēmu.
AVG Anti-Virus Free Edition. Arī AVG Anti-Virus Free Edition nodrošina
praktiski visas mūsdienu pretvīrusu programmas funkcijas:


patstāvīgu aizsardzību;



e-pasta skanēšanu;



skanēšanu saskaľā ar lietotāja izvēli;



bezmaksas vīrusu datubāzes atjaunināšanu;



automātisko atjaunināšanu;



automātisku inficēto datľu ārstēšanu;



un arī vīrusu kapenes – vietu, kurā ir iespējamas drošas operācijas ar
inficētajām datnēm.

AntiVir® Personal Edition. Programmas galvenās īpašības ir:


spēja aizsargāt datoru pret aptuveni 70 000 zināmajiem vīrusiem;



patstāvīgās aizsardzības modulis - Virus Guard;



aizsardzību pret makro vīrusiem;



aizsardzību pret nezināmiem vīrusiem;



atjaunināšanas iespēju, izmantojot internetu;



„vācu

kvalitāti‖,

kas

starp

bezmaksas

programmām

ir

retums,

programmas tehnisko atbalstu, izmantojot interneta forumu.
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BitDefender Free Edition v7. Galvenās īpašības:


centralizēta vadības konsole;



maināms programmas vizuālais ietērps;



sistēmas skanēšana;



lietotāja nosacīta skanēšana;



automātiska atjaunināšana;



datľu karantīna, iespēja nosūtīt vīrusus BitDefender Labs speciālistiem,
tālākai to analīzei;



programmas tehniskais atbalsts, izmantojot gan telefonu ( diez vai šo
īpašību būtu prātīgi izmantot Latvijas iedzīvotājiem ), gan arī čatu un epastu.

F-Prot Antivirus for DOS, for personal use. Visiem DOS operētājsistēmas
lietotājiem. Doto programmu noteiktos apstākļos var izmantot, kā sekundāro
pretvīrusu aizsardzības līdzekli. Izmantojot DOS vai Windows emulatoru, to var
palaist pat uz Linux, Unix vai Macintosh datoriem.

Tomēr, lai vai kādu programmu jūs būsiet izvēlējušies, vienmēr atcerieties:


nekad neatveriet nevienu e-pasta vēstules pielikumu, ja neesiet to
skanējis ar pretvīrusu programmu, nekad neatverat nevienu pielikumu,
kuru jūs neesat lūdzis jums nosūtīt;



nekad neatveriet nevienā datu nesējā izvietotās datnes, ja neesiet tās
skanējis ar pretvīrusu programmu ( būtu labi ievērot šo principu arī tad,
kad jūs ievietojiet savā datorā kādu savdabīgas vai dīvainas izcelsmes
kompaktdisku, uz kura dažkārt tāpat, joka pēc, ir rakstīts, ka tas ir brīvs
no vīrusiem );



vienmēr drošības dēļ skenējat arī datnes, kuras jūs sūtiet saviem
draugiem.
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6. Interneta mājas lapas izveide

Pašreizējās Web tehnoloģijas ļauj ievietot Internetā ne tikai statisku informāciju
un attēlus, bet arī katru lapas apmeklētāju uzrunāt personiski, piedāvājot iespēju
pašam izvēlēties interesējošās tēmas un pakalpojumus.
Labai Web lapai ir jābūt interesantam izskatam un saturam, vienkāršai un ērtai
navigācijas sistēmai. Taču svarīgākais, kas nepieciešams jebkurai Web lapai, lai to
regulāri apmeklētu, ir aktuāla informācija un iespēja ar to vienkārši strādāt.
Veiksmīga Web vieta regulāri jāatjaunina, turklāt apmeklētājiem jābūt iespējai
redzēt jaunumu kopsavilkumu, proti, kas ir mainījies šajā lapā. Svarīgi arī laiku pa
laikam (reizi gadā) mainīt Web vietas vizuālo izskatu, informācijas izvietojumu un
navigāciju. Tas veicina apmeklētāju interesi par šo vietu un ļauj izvērtēt un atjaunināt,
kā arī pārkārtot lapā pieejamo informāciju.
Kā novērtēt, cik laba un ērta ir konkrēta Web vieta? Ir izstrādātas vairākas
shēmas, kā noteikt Web vietu kvalitāti. Piemēram, viena no Web vietu vērtēšanas
sistēmām (World Best Websites) ievēro piecus galvenos kritērijus - funkcionalitāti,
dizainu un lietojamību, saturu, oriģinalitāti, kā arī profesionālismu un efektivitāti. Katrs
no šiem kritērijiem sadalīts vēl sīkākos novērtējumos. Vērā ľem gan ekrāna
izšķirtspēju, kurā Web vieta darbosies bez problēmām, gan HTML kvalitāti un
bezmaksas servisu, kas pieejams šajā lapā. Sīkāk iepazīties ar šo sistēmu un
vērtēšanas

kritērijiem

var

izmantojot

interneta

resursu

www.worldbestwebsites.com/criteria.htm.
Interneta mājas lapas (Web site) sākas ar sākumlapu (homepage). Sākumlapā
parasti norāda vispārējo informāciju par mājas lapu un saites uz citām mājas lapas
sadaļām (vai jebkuriem citiem Internet resursiem).
Vietu uz Internet servera mājas lapu izvietošanai sauc par tīmekļa vietu (Web
space).
Tīmekļa vietas adresi, pēc kuras mājas lapu var atrast Internet tīklā, nosaka Internet
pakalpojumu sniedzējs (IPS). Katrs Internet pakalpojumu sniedzējs nosaka savu
noklusētā faila vārdu. Noklusētais fails tiks atvērts, ja attiecīgā tīmekļa adrese tiks
pieprasīta bez faila vārda. Parasti noklusēto failu vārdi ir Default.htm vai index.html.
Šos failu vārdus ir jālieto sākumlapai. Tādā gadījumā jūsu tīmekļa vietas adresē nav
jānorāda sākumlapas faila vārds. To serveris atradīs pats un pārsūtīs klientam.
Tādējādi jūsu tīmekļa vietas adrese kļūst īsāka un pārskatāmāka.
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Mājas lapas adrese beidzas ar jūsu lietotājvārdu, ja lietotāja mape atrodas aiz
domēna vārda (vispārējā gadījumā protokols://resurss.serveris.domēns/lietotājvārds)
vai ar domēna vārdu, ja lietotāja mape atrodas pirms domēna vārda (vispārējā
gadījumā tas ir protokols://resurss.lietotājvārds.serveris.domēns).
Lai veiksmīgi izveidotu mājas lapu (HTML dokumentu kopu), jāpārzina iespējas,
kādas piedāvā Internet tehnoloģijas, un principi, kā šīs iespējas izmantot. Mājas lapa
visvienkāršākajā gadījumā sastāv no viena HTML faila (dokumenta). Mājas lapas
failā izvietotos attēlus glabā atsevišķos JPG vai GIF formāta failos. Par lapas fonu
var derēt kāds attēls, kas atbilst vienam no šiem diviem formātiem.
Par HTML dokumentu sauc vienu HTML formāta failu, kas var būt viena daļa no
mājas lapas. Parasti mājas lapa sastāv no vairākiem šādiem failiem. HTML
dokumentos var izvietot dažādus elementus: caur kuriem notiek navigācija (saites),
kuri palīdz orientēties lapās un kuri veido lapas noformējumu utt.
Par labu uzskata tādu mājas lapas konstrukciju, kuru veidojot, ir ievēroti šādi
principi:


Pirmā (noklusētā) lapa skaidri parāda sākumlapas mērķus, un tās ielāde
nav apgrūtināta ar lielu grafikas daudzumu.



Sākumlapas faila vārds atbilst servera noklusētajam failam.



Atrodoties jebkurā mājas lapas sadaļā, saprotama atrašanās vieta
kopējā mājas lapas struktūrā un ir pieejamas saites vismaz uz mājas
lapas sākumu.



Ja mājas lapa ir vairākās valodās, sākumlapā ir valodas izvēles iespējas,
un to izdarot, valoda nav jāizvēlas atkārtoti.



Mājas lapa ir viegli atpazīstama pēc tās nosaukuma. Mājas lapas adresi
pievienojot pārlūkprogrammu grāmatzīmēm, tajās būs redzams mājas
lapas nosaukums.

Hipersaites ir HTML dokumentā aktīvie elementi vai zonas, noklikšķinot uz
kuriem, var nonākt citos mājas lapas failos (daļās) vai citos Internet resursos. Uz
katru HTML dokumentu var vest viena vai vairākas hipersaites no citiem failiem.
Visas šīs saites kopā veido mājas lapas saišu struktūru.
Hipersaišu, kas ved uz failu, kurā atrodas pati saite, izveidošana dokumentā no
navigācijas viedokļa ir nepareiza. Pieprasot šādu saiti, lapas klients vēlreiz ielādēs to
pašu lapu, kurā viľš jau atrodas. Tādējādi viľš būs tērējis laiku un tīkla trafiku,
nenonākdams pie citas (jaunas) informācijas.
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Veidojot mājas lapu, vispirms izveido lapas skeletu vai struktūru; apzina mājas
lapas failu un saišu struktūru; sadala, kāda informācija tiks publicēta pirmajā lapā
(sākumlapā) un kāda būs pārējo lapu sniegtā informācija. Tāpat noskaidro, kāda būs
mājas lapas dokumentu hierarhija. Vienā mājas lapā ir ieteicams izveidot nemainīgus
navigācijas principus. To nomaiľa esošā mājas lapā apgrūtina klientus, kuri ir
iepazinušies ar bijušajiem mājas lapas navigācijas principiem.

6.1.

Interneta mājas lapas izveides posmi

Web lappušu veidošanu ir lietderīgi sadalīt vairākos posmos:


sagatavošanas posms;



Web lappuses izveide, testēšana;



Web lappušu uzturēšana, pārveidošana un pilnveidošana.

Sagatavošanās posmā ir vēlams izvēlēties Web lappušu veidošanas mērķi,
apzināt nepieciešamos resursus vēlamo Web lappušu izveidei un galvenais –
uzturēšanai, kā arī apzināt Web lappušu izveidei nepieciešamo informāciju.
Sagatavošanās posmā var iekļaut arī līdzīga satura Web lappušu apzināšanu Web
tīmeklī. Sagatavošanās posma kvalitāte lielā mērā nosaka tālāko posmu kvalitāti un
gala rezultātu - Web lappušu kvalitāti. Sagatavošanās posmā arī ir jāveic Web
lappušu uzturēšanas plāna izstrāde. Web lappušu uzturēšanas plānā vajadzētu
iekļaut sadaļu par to, kas no Web lappušu satura un noformējuma tiks izmainīts,
kāda būs izmaiľu regularitāte un izmaiľu laiks. Vēlams arī paredzēt notikumus, kuri
varētu noteikt izmaiľas Web lappusēs neatkarīgi no sākotnējā uzturēšanas plāna.
Piemēram, tādi notikumi varētu būt būtiski papildinājumi publicētajai informācijai,
Web lappušu klausītāju atsauksmes vai līdzīgu Web lappušu publicēšana Web
tīmeklī.
Speciālas lietojumprogrammas sagatavošanās posmam nav paredzētas. Web
lappušu veidotājs varētu izmantot Microsoft Project programmu, kura ir paredzēta
projektu izstrādei un izpildes kontrolei.
Web lappušu izveides un testēšana posmā notiek Web lappušu izveide un
testēšana. Web lappušu veidošanai ir ļoti liels lietojumprogrammu skaits. Daļa no
programmām ir pieejama bez maksas vai par nelielu samaksu Interneta tīklā.
Iesācējam nebūtu lietderīgi dažu Web lappušu izveidei iegādāties dārgu Web
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lappušu veidošanas programmu un izmantot tikai daļu no programmas iespējām.
Veidojot Web lappuses, der atcerēties, ka Web tīmekli lieto ļoti liels ārkārtīgi dažādu
cilvēku skaits. Tāda Web lappuse, kura patiks lappuses autoram, vēl negarantē
popularitāti Web tīmeklī. Veidojot Web lappuses, der atcerēties:
1. Jāpieturas pie vienkārša noformējuma.
2. Nav jālieto nerekomendējamas izmantošanas iespējas.
3. Vēlams izmantot pārrindu grafiku, t.i. grafiku, kura nonāk Web lappuses
lasītāja datorā pakāpeniski.
4. Ekonomiski jāizmanto grafiku, t.i., jāizmanto stilizētu grafiku, samazinātus
attēlus un atkārtojošos grafiku (grafiskos elementus). Daudzas HTML
pārlūkprogrammas var vienreiz ielādējot grafisko attēlu, izmantot to vairākas
reizes un pat dažādās lappusēs. Šī pieeja ļauj operēt ar lielu daudzumu krāsu
lappusē, pie tam ne pārāk zaudējot Web lappušu ielasīšanas ātrumu.
5. Izvēlēties piemērotus izmērus.
6. Neizmantot pārlūkprogrammu mazizplatītās iespējas vai iespējas, kuras uztur
tikai pārlūkprogrammu jaunākās versijas.
7. Piesardzīgi

izmantot

retus

simbolus,

t.i.,

izmantot

tos

tikai

galējas

nepieciešamības gadījumā vai aizstāt reto simbolu ar tā attēlu.
8. Izmantot lineālus.
9. Izmantot loģiskās teksta iezīmes.
10. Izmantot nelielu daudzumu šriftu.
11. Glabāt visas norādes uz citiem dokumentiem vai Web lappusēm vienā vietā.
12. Izmantot nosacītās norādes.
13. Iekļaut norādes uz sākumlapu. Dažreiz lietotāji kļūdas gadījumā vēlas atkal
uzsākt ar mājas lappusi. Līdzīga situācija var veidoties, ja Web lappuses
lasītājs ir nokļuvis garas Web lappuses vidū, vai ja viľš gribēja daudz sīkāk
iepazīties ar to. Ja visām lappusēm būs norāde uz galveno lappusi, lietotājs
bez grūtībām varēs to atrast.
14. Atsaukties uz citām Web tīmekļa lappusēm, kā arī uz citiem Interneta tīkla
resursiem.
15. Parakstīt izveidotās lappuses. Tradicionāli katrā lappusē ir norāde ar autora
vārdu vai viľa pasta adresi.
16. Pirms publicēt interneta lappuses Web tīmeklī, t.i., vairākiem desmitiem
miljonu potenciālo lasītāju, tās ir rūpīgi jāiztestē.
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Pēdējais posms - Web lappušu uzturēšana, pārveidošana un pilnveidošana ir
tikpat atbildīgs, kā abi iepriekšējie. Laika un resursu ziľā šis posms var būt
visgarākais un dārgākais. Tikai Web lappušu veidotājam ar lielu pieredzi izdodas
izveidot lappuses, kurās nav neprecizitāšu, kļūdu vai nepilnību. Pat visrūpīgākās
testēšanas laikā nevar atrast pilnīgi visas nepilnības. Pat gadījumā, ka sākotnējās
Web lappuses bija bez nepilnībām, Interneta tīkls attīstās ļoti strauji un tāpēc ir
vēlams regulāri papildināt izveidotās Web lappuses.

6.2.

Interneta mājas lapu iedalījums

Lapu iedalījums grupās ir atšķirīgs no skatupunkta. Pastāv mājas lapu
klasifikācija, vadoties pēc:


auditorijas;





ārējā jeb vizuālā izskata; 

lapas funkcijām;
struktūras, u. c.

Katrai mājas lapu grupai ir savas īpatnības, kā arī sava sarežģītības vai
viegluma pakāpe pie lapas izstrādes un dizaina veidošanas.
Visbiežāk lapas iedala pēc to funkcijām un mērķiem. Šajā gadījumā var izdalīt
šādas mājas lapas:

6.2.1. Portāli

Prioritāte: piedāvāt lapas lietotājam visu, ko vien tas varētu vēlēties, kā tas
notiek supermārketos, kuros atrodams un nopērkams viss pie vienas reizes.

Kas:

lieli,

daudzpusīgi

elektroniskie

mediji,

piemēram,

www.apollo.lv,

www.delfi.lv, www.tvnet.lv u. c.
Auditorija: plaša sabiedrības daļa, interneta lietotāji, sākot no ābečniekiem, un
beidzot ar vecmāmiľām un vectētiľiem, bieži – biroja darbinieki, kas darba laikā
―urķējas‖ internetā.
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Uzdevumi: vispārējas vai specifiskas informācijas sniegšana atkarībā no
portāla orientācijas, tematikas un auditorijas.
Portāli un katalogi reģistrētiem lietotājiem var automātiski piedāvāt speciālus
pakalpojumus, tādus, kā laika ziľas vai jaunākās ziľas, izkārtotas virsrakstos. Portāli
savā starpā arī bieži sadarbojas un ievieto tiešās saites viens uz otra mājas lapām.
Lielākā daļa portālu izpilda meklētāja funkcijas paši savas datu bāzes ietvaros.
Atšķirībā no lielajām meklētājprogrammām portāli ir ērti lietošanai, jo tie ir
tematiski sakārtoti un tiem ir lokāla nozīme — tu atrodies Latvijā un par kādu
konkrētu lietu vai pasākumu, piemēram, izklaides iespējām nedēļas nogalē, tevi
interesēs pasākumi Latvijā, nevis visā plašā pasaulē. Katalogus ir patīkami lietot arī
tādēļ, ka blakus saitei uz mājas lapu atrodas īss, jēgpilns un saprotams
paskaidrojums par to, kas tajā atrodams, nevis vienkārši juceklīgi ―izmētāti‖ meklētājā
ierakstītie atslēgas vārdi.
Dizaina apsvērumi. Portāli un katalogi ir informācijas monstri, tādēļ tiem jābūt
skaidri strukturētiem, sakārtotiem, pārskatāmiem. Ar vāju navigāciju šāda lapa
vienkārši nedarbosies. Tāpat tajā nav vietas smagiem vizuāliem failiem un dizains
nedrīkst nomākt lapas galveno funkciju — sniegt informāciju, meklēt un vadīt cauri
interneta džungļiem.
Dizainera prasme un labā gaume var izpausties, veidojot lapas uzbūvi
(informācijas izkārtojumu), navigāciju, logotipu, krāsu salikumu, nelielām detaļām,
kas katra atsevišķi var palikt ārpus tiešā uzmanības loka, tai pat laikā par lapu atstāt
pārliecinošu iespaidu.

6.2.2. Ziľu un jaunumu lapas

Prioritāte: sniegt jaunākās ziľas.
Kas: elektroniskie laikraksti, žurnāli, gadās arī pašaizliedzīgi entuziasti, kas
darbojas sabiedrības interesēs.
Auditorija: plašs lasītāju loks, visdažādāko interešu un vecumu pārstāvji.
Uzdevumi: informēt, ātri reaģēt uz vietējiem un pasaules notikumiem,
nodrošināt sev pastāvīgu apmeklētāju loku.
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Ziľu un jaunumu lapu uzdevumi un funkcijas lielā mērā var pārklāties ar portālu
funkcijām.
Dizaina apsvērumi. Ziľu, jaunumu lapas un portāli sniedz lielu informācijas apjomu, kas regulāri tiek papildināts un mainīts, tādēļ galvenā ir informatīvā jeb teksta
daļa, bet dizains ir tai pakārtots. Ir grūti un neatmaksājas regulāri mainīt saturu lapā
ar sarežģītu dizainu. Tādēļ ziľu un jaunumu lapām jābūt pēc iespējas vienkāršākām.
Vienkārša lapa — tas nav slikti.

6.2.3. Biznesa, organizāciju lapas
Prioritāte: kādas organizācijas vai biznesa veicināšana, popularizēšana.
Auditorija: kā esošie, tā iespējamie organizācijas vai uzľēmuma klienti un
pircēji, aArī potenciālie vai esošie investori, uzľēmuma darbinieki, u. c. — masu
mediji, konkurenti utt.

Uzdevumi:


izplatīt informāciju par precēm, pakalpojumiem, kontaktiem;



sniegt

informāciju,

kas

apmeklētājam

palīdzētu

orientēties

preču/pakalpojumu klāstā un efektīvi to izmanot;


uzturēt sakarus ar investoriem jeb naudas devējiem. Informēt par
organizācijas ekonomisko situāciju, nākotnes mērķiem, projektiem un
līdzekļu ieguldīšanas iespējām;



jaunu darbinieku piesaistīšana. Tas attiecas uz sadaļu ―karjera‖ (arī
―vakances‖), kurā tiek ievietota informācija par brīvajām darba vietām un
darba specifiku konkrētajā uzľēmumā;



pārdot preces vai pakalpojumus internetā

(e-veikals),

lai lapas

apmeklētājs varētu iepirkties, neizejot no mājām vai biroja (šo gan bez
programmēšanas zināšanām uzbūvēt neizdosies).
Šādas lapas darbojas uz izdevīguma — tieša vai netieša — principa.
Lapa, kas funkcionē biznesa grupas ietvaros, rosina apmeklētāju nopirkt preci
vai izmantot tās piedāvātos pakalpojumus. Arī lapas vizuālais noformējums ir
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pakārtots šim mērķim — pārliecināt potenciālo pircēju par preces/pakalpojuma
kvalitātēm, ieinteresēt, radīt uzticību un simpātijas pret organizāciju.
Dizaina apsvērumi. Komerclapās dizains spēlē izšķirošo nozīmi — lapa pati
par sevi pilda reklāmas lomu, un, lai tā būtu veiksmīga, tai jābūt izskatīgai un
pārliecinošai. Tai jāspēj pārsteigt apmeklētāju, izklaidēt apmeklētāju un palikt
apmeklētāja atmiľā. Piebilde: taču tai arī nevajadzētu atbaidīt klientus ar pārlieku
uzbāzību.

6.2.4. Izglītojošās lapas
Prioritāte: sabiedrības informēšana.

Kas:

valsts,

izglītojošās

iestādes,

bezpeļľas

organizācijas,

dažādas

sabiedriskās organizācijas.
Auditorija: visdažādākā. Tā lielā mērā ir atkarīga no piedāvātās informācijas
satura un tie var būt kā studenti, tā suľu turētāji, sportisti, dažādu profesiju pārstāvji,
klubu biedri utt. — visi, kuri ir ieinteresēti iepazīties ar lapas piedāvāto informāciju.
Uzdevums: šādu lapu auditorija un mērķi var būt visdažādākie. Kādas
reliģiskas, politiskas vai sabiedriskas grupas mērķis būs jaunu biedru piesaistīšana
vai ziedojumu vākšanu, bet valsts iestādes lapa informēs sabiedrību par izmaiľām
likumdošanā, aicinās pilsoľus būt aktīviem vēlēšanās utt.
Dizaina apsvērumi. Informatīvo lapu dizains lielā mērā ir atkarīgs no lapas
tematikas. Parasti šo lapu prioritāte ir viegli atrodama, saprotama, uztverama
informācija.

6.2.5. Privātās mājas lapas
Prioritāte: pašrealizācija, informācija par sevi, savām interesēm, uzskatiem utt.
Kas: privātpersona, lapas veidotājs, nelielas privātās interešu grupiľas (draugi,
domubiedri), bērni, profesiju pārstāvji, vecmāmiľas un vectēvi.
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Auditorija: draugi, radinieki, skolotāji, potenciālie darba devēji, pircēji, interešu
biedri.
Uzdevums: šādas lapas uzdevums būs atkarīgs no tās autora interesēm un
nodomiem, un tie var būt dažādi — sākot ar treniľu HTML valodā un tās apgūšanā
un beidzot ar vēlmi nodrošināt sev nemirstību kibertelpā.
Savukārt brīvmākslinieks vai vienkārši kāds, kas strādā mājās, ar šādas lapas
palīdzību informēs par sevi, saviem darbiem un piesaistīs jaunus klientus un darbu
pasūtītājus.
Dienasgrāmatas. Par izplatītu personālo lapu veidu ir kļuvusi tā saucamā tīkla
dienasgrāmata jeb žurnāls — weblog, vai vienkārši blog.
Dizaina apsvērumi. Izstrādājot savu mājas lapu, arī publicējot dienasgrāmatu,
pārdomā tās saturu: ko tu vēlies pateikt un vai tas, ko vēlies teikt, tiešām jāsaka.
Publicitāte tīmeklī ir kā skaļa runa uz ielas. Kad strādā pie lapas radīšanas, tev
varbūt liekas, ka tu esi viens, vai ka jūsu ir tikai maza saujiľa, bet patiesībā tu/jūs
uzrunājat jebkuru garāmgājēju, un nekad iepriekš nav zināms, kurš/kas tas būs.
Jebkurā gadījumā — ievēro zināmu piesardzību un privātajā mājas lapā
nepublicē ļoti privātas lietas un datus — savu adresi, visu, kas atrodas tavā mājā, kur
stāv mammas dārglietas, savu un savas ģimenes locekļu personas kodus, durvju
kodu utt. Tas var būt bīstami!

6.2.6. Mākslas lapas
Prioritāte: savu darbu publikācija tīklā.
Kas: mākslinieki, fotogrāfi, rakstnieki, dizaineri, u. c.
Auditorija un uzdevumi: interesenti, publika, izdevēji, iespējamie darbu
pasūtītāji. Piemēram, fotogrāfa mājas lapas mērķauditorija ir esošais un potenciālais
darbu pasūtītājs, kurš, apskatījis mājas lapu, nolems uzaicināt fotogrāfu uz ģimenes
svinībām, utt.
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Dizaina apsvērumi. Šāda lapa var tikt veidota ar subjektīvu — kas-pašampatīk pieeju un mērķi izvietot tīklā savus darbus. Lapas veidotāju var arī neinteresēt,
ko par to domā apmeklētājs, un dizaina izveides ziľā viľš ir pats sev kungs un
noteicējs. Tomēr ieteicams un apsveicami, ja viľu interesētu arī apmeklētāja domas,
it īpaši, ja ar lapas palīdzību iecerēts piesaistīt jaunus klientus un interesentus.
Pārāk lielas brīvības rezultātā mājas lapa var kļūt (mazliet) haotiska, tādēļ
būtiska ir koncepcijas un darba plāna izveide jau pašā mājas lapas izstrādes
sākumā.

6.2.7. Tūrisma lapas
Prioritāte: piesaistīt esošos un nākotnē gaidāmos tūristus.
Kas: tūrisma uzľēmumi un organizācijas, viesnīcas, lauku mājas.
Auditorija: ceļotāji, visi, kas ieinteresēti jebkādas vai konkrētas vietas
apmeklējumā, vāc informāciju par dažādām vietām, utt.
Uzdevumi: sniegt pamata informāciju par uzľēmuma vai organizācijas
pakalpojumiem, apkārtni, dabas un vēsturiskajiem objektiem, atpūtas iespējām.
Šāda lapa var būt orientēta gan uz pašmāju apmeklētājiem, gan uz ārzemju
viesiem. Ja tūrisma mājas lapa tiek veidota ar domu par ārzemju tūristiem, to izstrādā
vairākās valodās. Latvijas tūrisma lapās saturs parasti tiek sastādīts trijās valodās —
latviešu, angļu un krievu.
Tūrisma lapas var būt arī sportiski orientētas — piemēram, kalnu tūrisms, upju
tūrisms, velotūrisms u. c. aktīvā tūrisma veidi. Šādu lapu uzdevums ir informēt
ceļotāju par pasākumiem, nepieciešamo inventāru, organizēt interesentu grupas,
publicēt kartes. Paši ceļotāji bieži publicē pasākumu un ceļojumu dienasgrāmatas, kā
arī dažādas reportāžas — piemēram, kā mēs pirmo reizi braucām ar kanoe laivām
caur krācēm un nevienu reizi neapgāzāmies.
Dizaina apsvērumi. Tūrisma lapas vizuāli var būt gan ieturētas, oficiālas un
vienkāršas, gan krāsainas lapas ar virtuālajām pastaigu vietām tajās. Viss atkarīgs
no tūrisma objekta, tā plašuma un izmēriem, kā arī - cik nopietns ciemiľš tiek gaidīts.
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Vienmēr noder kartes, plāni un shēmas (kaut vai ar roku zīmētas un
ieskanētas).

6.2.8. Izklaides lapas

Prioritāte: apmeklētāja izklaidēšana.
Kas: izklaides lapas bieži pārklājas ar citām lapu grupām. Tās var būt izklaides
un ceļojumu lapas, izklaides un filmu studijas lapas apvienojums vai izklaides saits
portāla/ziľu lapā. Izklaides lapu pasūtītāji var būt kā izklaides industrijas
organizācijas — piemēram, filmu studija, tā arī nelielas organizācijas un uzľēmumi.
To veidotāji — kā profesionāli dizaineri, kuri pilda pasūtījuma darbu, tā arī skolnieki,
kas izstrādājuši skolas izklaides lapu.
Auditorija: tīľi, skolnieki, pārsvarā jauna publika, kurai patīk spēles un
spēlēties, filmas, mūzika, joki un anekdotes.

Uzdevumi:

izklaidēt,

pārdot

patīkamus

pārdzīvojumus

un

virtuālos

piedzīvojumus, piesaistīt uzmanību, pārsteigt ar jaunu, svaigu pieeju.
Dizaina apsvērumi. Stereotipiska, daudz un bieži piedāvāta izklaide draud kļūt
garlaicīga. Tādēļ galvenais ir ―noķert‖ apmeklētāju uz kāda pārsteidzoša, negaidīta
piedāvājuma ―āķa‖ — ne tas vieglākais uzdevums, bet jo svarīgāks, ja apmeklētāju
vēlies labi izklaidēt.

6.3.

Mājas lapas plānošana

Septiľreiz nomēri, pirms vienu reizi griez!
Tas ir - visu rūpīgi pārdomājiet! Tas ietaupīs daudz laika un atrisinās tehniskās
problēmas. Vieglāk ir izdarīt pareizi uzreiz, nekā vēlāk daudzas reizes labot un
pārtaisīt.
Ja viss ir bijis pārdomāts, tas parasti ir redzams gatavajā lapā, tā būs
vienkāršāka un pārskatāmāka.
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Plānot var un vajag ar zīmuli uz papīra, sevišķi jau sākumā. Par mākslas lietām
padomāsiet vēlāk.

Lapas nosaukums
Mājas lapas nosaukumam, kas parādīsies sākumlapā, virsrakstā vai pie
logotipa, respektīvi, tas, kā jūs lapu nosauksiet un stādīsiet priekšā tās
apmeklētājam, jābūt:


atbilstošam mājas lapas saturam;



trāpīgam;



atmiľā paliekošam.

Ir kompānijas, kas nodarbojas tikai ar vārdu došanu mājas lapām,
uzľēmumiem, projektiem, pakalpojumiem, jauniem izgudrojumiem, pat jaunatklātām
zvaigznēm. Tāda, piemēram, ir kompānija, kas tulkojumā sauktos ―simts mērkaķi‖ - ―a
hundred monkeys‖, darbošanās joma — viľi dod un izgudro vārdus.
Savu mājas lapu jūs varat nosaukt arī vispār neeksistējošā vārdā — līdzīgi
jaunlatviešiem — darināt vārdus. Tas var būt aizraujošāks par dzejoļu rakstīšanu
(gadījumā, ja jūs to darāt).
Navigācija
Ar ko atšķiras grāmata no tīmekļa lapas? Ar to, ka tīmekļa lapas nevar pāršķirt
vienu pēc otras. Tās, lai gan savstarpēji saistītas, tai pat laikā pastāv katra atsevišķi.
Interneta lapas tu šķirsti, klikšķinot uz saitēm (hipersaitēm). Saites tīkla lapā ir
domātas, lai lasītājs varētu viegli šķirstīt tīmekļa lapas un nonākt pie viľu
interesējošās informācijas.
Viens no mājas lapas izstrādes uzdevumiem ir izveidot tādu lapas navigāciju,
kas iekļautos kopējā lapas izskatā un uzbūvē. Panākt, lai navigācija būtu ne tikai ērta
un pildītu savas funkcijas, bet arī labi izskatītos.

Pogas un saites.
Vienalga, kāds ir pogu un teksta saišu dizains, tām tik un tā ir jāizskatās pēc
pogām un saitēm, un jābūt atpazīstamām. Tas nenozīmē, ka tekstu saites ir tikai
zilas un pasvītrotas. Ja teksts ir īss un kaut kādā veidā — ar krāsu vai formu, izcelts,
tas jau uzreiz asociējas ar saiti.
47

Tāpat arī pogām nav jābūt obligātajā reljefā vai taisnstūrī. Svarīgi, lai uzreiz ir
skaidrs, ka tā ir poga, no kuras var atvērt citu lapu.
Ja augšējā navigācijas joslā jeb galvenās mājas lapas joslā pogu vai saišu
skaits pārsniedz 7, tas jau ir daudz. Joslā nevajadzētu likt vairāk par 9 un 10 pogām,
pretējā gadījumā to ir grūti ―aptvert‖ vienā acu uzmetienā un tas apmeklētājā var radīt
slinkuma lēkmi doties tālāk.
Īsāk - ideālais pogu un saišu skaits ir 5 – 7.
Navigācija, kā daļa no dizaina.
Navigācijas josla ir daļa no lapas vizuālā dizaina. Ja lapas saturs to pieļauj vai
pat prasa, to var veidot kā simbolu — kāpnes, ķieģeļu sienu, atvilktni, šūnu kopumu
vai vienkārši kā lapas nodaļu sarakstu. Pogas var noformēt kā atsevišķus zīmējumus
vai fotogrāfiju fragmentus. Tajās var izmantot kā abstraktus — līnijas, formas, krāsas,
tā reālistiskus simbolus — roku, aci, otu. Tādas saites temata un izvēlētā simbola
attiecības veidos jaunas, interesantas asociācijas (ota pie saites ―vēsture‖, mākonis
pie saites ―bibliotēka‖ utt.)
Ja josla ir liela, to var sadalīt divās joslās — horizontālajā un vertikālajā.
Horizontālajā jeb ―materiālu‖ joslā būs saites, kas saistītas ar lapas saturu, tekstu,
informāciju, bet vertikālajā jeb ―instrumentu‖ joslā — palīginformācija — lapas karte,
meklētājs, instrukcijas utt.
Tālais kreisais vai tālais labais stūris lapas apakšā parasti tiek atvēlēts pogai
―uz sākumu‖ un saitei uz lapas autora vai īpašnieka e-pasta adresi.
Aktīvās saites.
Jācenšas izvairīties no saites, kas ved pati uz sevi — atvērtās lapas sadaļai
navigācijas joslā ir jābūt kaut kādā veidā iezīmētai. Visērtākais risinājums ir, ja
atvērtā saite ir redzama, bet nav aktīva, t. i., nedarbojas. Ja pogu vai tekstu jūs
vienkārši izdzēsīsiet, tas apmeklētāju ―izsitīs no sliedēm‖ , jo viľš jau būs pieradis pie
noteikta saišu izvietojuma un kārtības.
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Struktūra
Tīmekļa lapas gluži labi pastāv atsevišķi, katra par sevi, ne tikai kontekstā ar
pārējām vienas mājas lapām. Tas nozīmē arī to, ka katrai tās iekšlapai ir jābūt
pabeigtam veselumam — ar sākumu, vidusdaļu, beigām.
Tai pat laikā visa mājas lapa kopumā nevar iztikt bez savas struktūras, kas
līdzīgi lielceļam savieno mazākos ceļus un celiľus vienotā tīklā.
Pastāv divu veidu tīkla lapu struktūras — hierarhiskā jeb koka un lineārā jeb
secīgā.
Hierarhiskās lapas pēc savas struktūras ir līdzīga dzimtas koka zīmējumam, t.i.,
no katra zara izaug jauns atzars, bet visu kopā satur koka stumbrs jeb sākumlapa.
Koka struktūra vislabāk der sarežģītām un plašām informācijas
krātuvēm — katalogiem, rakstu vai saišu arhīviem.

Lineārā

lapas

struktūra

piemērota

informācijai,

kas

izkārtojama līdzīgi grāmatas nodaļām, kad katra nākamā lapa seko iepriekšējai un
izriet viena no otras, t. i., tām nevar ―pārlekt pāri‖. Tādas, piemēram, ir anketas lapas
un tajās, atšķirībā no hierarhiskajām, ir sākums un beigas.

Mājas lapā var kombinēt abas lapu struktūras. Koka struktūras
iekšlapā var atrasties lineāri izvietotas apakšsaites un otrādi.
Lapas sākas ar galveno jeb sākumlapu. Tās nozīme ir līdzvērtīga grāmatas vai
žurnāla vākam. Jo notiek taču tā, ka žurnālu vai grāmatu tu paľem rokās tikai
pateicoties saistošam vāka noformējumam.
Fakts ir arī tas, ka apmeklētājs bieži tā arī neaiziet tālāk par sākumlapu, pat ja
tā viľam ļoti patīk. Tāpēc ir svarīgi atstāt pirmo labo iespaidu, lai apmeklētājam būtu
vēlēšanās kaut kad vēlāk lapā atgriezties.
Sākumlapai jāsniedz galvenā informācija un jārada pabeigtības sajūta — tā
nedrīkst palikt ―karājoties gaisā‖, kad apmeklētājam nav īsti skaidrs, kas tas bija un
kur viľš bija.
Atkarībā no mājas lapas uzdevuma, tās sākumlapa atšķirsies kā pēc blīvuma,
tā satura un dizaina. Ziľu lapas un portāli būs ļoti blīvi — ar ziľu virsrakstiem,
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reklāmkarogiem (banneriem), navigācijas joslām, daudzām saitēm, logotipu un
fotogrāfijām, bet autora lapas sākumlapa var būt tikai tukšs laukums un virsraksts
tajā.

Saites
Ir labi, ja saite lakoniskā un īsā veidā informē par to, uz kurieni tā ved. Ja saitei
tiks izmantota simboliska, asociatīva poga un saites nosaukumam tiks izvēlēts kāds
cits tikpat simbolisks nosaukums, tas apmeklētājā izraisīs vieglu apjukumu. Tātad, ja
poga izskatās pēc simbola, saites nosaukumam tieši pretēji jābūt nepārprotamam.
Lai izvairītos no tehniskām ķibelēm, failu nosaukumos nelietojiet atstarpes,
latviešu mīkstinātos līdzskaľus un garos patskaľus un vairums citu simbolu, kas
redzami uz klaviatūras. Visdrošāk ir izmantot tikai skaitļus un latiľu burtus.

6.4.

Mājas lapas noformējums

Pirms sākt savas mājas lapas dizaina izstrādi, nopietna uzmanība jāpievērš
šādiem aspektiem: mājas lapas kompozīcija, teksta noformējums, pielietojamas
krāsas, attēli, animācija, izmantojamie audio un video faili.
Lapas uzbūves shēma. Pašā darba sākumā izveidojiet lapas uzbūves shēmu
— zīmējumu, kurā shematiski attēlots, kas kurā vietā uz lapas atrodas. Sākumlapas
un iekšlapas uzbūve var atšķirties, tāpat tā var atšķirties arī starp pašām iekšlapām,
tomēr galvenos elementus (piemēram, navigācijas joslu), parasti novieto vienā un
tajā pašā vietā, rēķinoties ar to, ka lasītājs pierod pie noteikta saišu izkārtojuma.
Parūpējieties, lai vismaz sākumlapa ietilpst visā pārlūka logā un nav ―jāvelk‖ uz
sāniem, t. i., horizontāli. Ja tas neizdodas, veiciet lapas ―tīrīšanu‖, kas var būt
noderīgi, jo atsijās visu lieko.
Vienotību lapā var radīt ne tikai ar savstarpēji harmoniskām krāsām un formām,
bet arī ar saskaľotiem objektu izmēriem. Jums nav jāveic matemātiski izmēru
aprēķini — pietiks, ja uzticēsieties savam acumēram un intuīcijai un palūgsiet kādam
no mājiniekam vai draugiem novērtēt jūsu darbu.
Palīdzība no malas. Draugs ar skatu no malas, iespējams, norādīs uz lietām,
kurām jūs nepievēršat pietiekošu uzmanību. Atzīmējiet vērtīgus padomus, tomēr
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ziniet, ka autors, tomēr, esat jūs, un lēmumus pieľemat arī tikai jūs. Jo noformējums
ir tāda lieta, kur viena vienīga pareiza varianta var arī nebūt, un kas vienam liekas
pareizi, citam neliekas it nemaz. Tas ir jocīgi, bet var gadīties, ka visvērtīgākos
padomus dzirdēsi no cilvēkiem, kas, tavā darbā neiedziļinoties, izmetīs kaut ko ―tikai
tā, starp citu‖ vai pat nejauši, bet jūs sapratīsiet, ka - jā, risinājums rokā! Bet par
nepamatotu kritiku un nevērtīgiem padomiem nekreľķējieties, lai tie stiprina jūsu
pārliecību par labi paveikto darbu!
Kontrasts. Visinteresantāk izskatās lapas ar kontrastiem. Kontrastu var
izmantot visur: krāsās, izmēros, baltajos laukumos, u.c. Ja kaut kam ir jāatšķiras,
jātop pamanītam, lieciet tam kontrastēt ar blakus elementiem, kaimiľiem lapā, fonu,
u. c.
Simetrija. Atkāpes no simetrijas var izrādīties īstās lapas ―odziľas‖. Tomēr
pastāv noteikti simetrijas likumi, kurus vēlams ievērot — līdzens teksts, detaļas,
izkārtotas vienā līmenī un lielumā — nekas lapā nav tik uzkrītošs kā sīkas vizuālās
kļūmes un kaut neliela, bet nevīžīga starpība starp blakus stāvošiem līdzīgiem
objektiem.
Tai pat laikā, ja ģeometriski pareizā lapā tiks iekļauta kāda ―anarhistiska‖ detaļa,
lapas izskats patīkami atdzīvosies. Šī nebūs kļūme, bet efekts, un piesaistīs
apmeklētāja uzmanību.
Vienotība. Kompozīcijas atslēgvārds ir vienotība. Tas ir tas, kas jāpanāk mājas
lapas dizainā — tam jāpievērš ļoti liela uzmanība. Ja lapa veido vienotu veselumu ,
tad viss ir kārtībā.
Pārejot no lapas uz lapu, šai vienotībai jābūt saglabātai.
Fokusa objekts. Lietas, kuras lapā uzreiz ―iekrīt acīs‖ ir fokusa objekti. Fokusa
objekts var būt jebkas — virsraksts, attēls, izcelts pirmais burts, kurš lasītājam
norāda: lasīt jāsāk šeit, u.c..
Virsraksts – viena no svarīgākajām lapas kompozīcijas daļām. Šeit nepastāv
stingru likumu un noteikumu, izľemot to, ka ideālam virsrakstam nevar paiet garām.
Virsrakstā ―spēlē‖ gan teksts, gan noformējums — labiem un piemērotiem jābūt gan
vienam, gan otram.
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Virsrakstu noformējums. Nosaukums, pat ja tas piesaista lasītāja uzmanību,
vēl nav viss. Nosaukums ir arī jānoformē — ―noslīpē‖, izlīdzini, izvēlies krāsu utt.
Jums ir dota brīva vaļa.
Lapās ar vairākām dažādām nodaļām atkal ir par ko padomāt: virsraksti var būt
vienādi, vienkārši izcelti un viegli lasāmi, vai katrai lapai atsevišķi sagatavots
―mākslas darbs‖, kas pastiprina un ievada attiecīgās lapas tekstu.
Dizaineri

virsrakstus

mēdz veidot

arī

neuzkrītošus,

pieklusinātos,

pat

―puscaurspīdīgos‖ toľos, uzsvaru liekot uz kādu attēlu vai ilustrāciju. Tomēr
virsraksts ir un paliek virsraksts un tam ir pietiekoši jākontrastē ar pamattekstu.
Teksts. Ja jūs domājiet publicēt daudz teksta, tad labāk to sadaliet — lasītājam
būs vieglāk orientēties tematiskās rindkopās un viľi izlasīs tieši to, kas viľus
interesēs. Pretējā gadījumā viľi nepūlēsies tikt galā ar tādu informācijas apjomu un
dosies prom.
Milzīgs teksta „blāķis‖ uzreiz pirmajā lapā atbaidīs lasītāju. Iedomājieties, ka
lasītājs ir jūsu draugs, kas atnācis pie jums ciemos, bet jūs viľam visu iznesat
koridorā — televizoru, divriteni, pusdienas un sekciju ar grāmatām… Ļaujiet viľam
pašam izvēlēties, ko jūsu ―informācijas dzīvoklī‖ viľš gribēs redzēt un uz kurieni
doties. Uzaiciniet pastaigā pa visām istabām!
Tekstu

sadaliet

pa

lapām

atbilstoši

tematiem.

Te

vienmēr

noderēs

apakšvirsraksti, numerācija, teikumu izcelšana ar simbolu palīdzību, izkārtošana
nelielos sarakstos u. c. paľēmieni.
Apakšvirsraksti. Apakšvirsraksti ļauj orientēties tekstā un veikt dabīgo
informācijas atlasi, ko lasīt un ko — nē. Pietiks ar to, ka izcelsiet tos vienā stilā —
apakšvirsrakstiem savā starpā nevajadzētu atšķirties. Atšķirības var izmantot lielajos
lapu virsrakstos, bet arī ar mēru.
Burti. Ievietojot mājas lapā tekstu vienmēr rodas jautājums par burtu izmēru,
krāsu, veidolu, utt.
Nav ieteicams lapā izmantot vairāk par diviem burtu veidiem, un, ja ir vēlēšanās
izmantot divus, tad neaizmirsti, ka pastāv burtu saimes — piemēram, vairāki
„Verdana‖ vai „Times‖ burtveidoli. Izvēlieties divus vai vairāk burtus no vienas saimes
— tā rezultātā teksts būs viegli pārskatāms un harmonisks. Nevajadzētu izvēlēties
divas līdzīgas burtu saimes, (piemēram, Georgia un Times), bet gan atšķirīgas
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(piemēram, Times un Arial). Dažādas nozīmes burtiem savā starpā ir jākontrastē,
pretējā gadījumā tiem jābūt vienādiem.
Nekad nav iespējams prognozēt, vai apmeklētāja pārlūkprogramma atpazīs
jūsu mājas lapas fontu un vai viľa ekrānam būs tāda pati izšķirtspēja. Tādēļ labāk
izstrādājiet lapu tā, lai tā labi izskatītos gan 800x600, gan 1024x768, gan 1280x1024
pikseļu izšķirtspējā– uz doto brīdi tās ir populārākās.
Burtu lielums ir atkarīgs arī no fona. Rīkojieties pēc principa — jo raibāks fons,
jo lielāki burti!
Bet parasti no liela raibuma mazs labums. Un, ja ir, tad ―obligātajam‖ tekstam
jābūt salasāmam un kontrastējošā krāsā.
Teksts kā attēls. Ir veids, kā bez riska mājas lapā ievietot jebkura izmēra un
veida burtus. Jūs varat uzrakstīt tekstu un saglabāt to kā GIF formāta attēlu. Tā
rezultātā jebkurš lietotājs redzēs tekstu tieši tādu, kādu jūs to esat iecerējis. Parasti šī
metode tiek izmantota, izstrādājot lielus un krāšľus virsrakstus.
Bet šādai metodei ir divi mīnusi — pirmkārt, uzrakstīto tekstu vairs nevarēs
rediģēt un, otrkārt, interneta meklētāji to neuztvers kā tekstu un virsrakstā ietvertā
informācija meklēšanas procesā internetā nekur neparādīsies.
Krāsas. Krāsa ir spēcīgs izteiksmes līdzeklis, un dažkārt iespaida radīšanai nav
vajadzīgs nekas vairāk kā tikai krāsa. Emocionālās reakcijas uz konkrētām krāsām ir
gandrīz iepriekšparedzamas. Tā, piemēram, stabila, uzticama firma ar senām
tradīcijām savā krāsu paletē biežāk izvēlēsies piesātinātus, bet ne kliedzošus toľus.
Un, tieši pretēji, jaunas produkcijas, kas domāta jauniešiem, dizainā dominēs
spilgtas, pat sintētiskas krāsas. Savukārt zaļās operāciju zāles sienas nomierina un
relaksē, bet zaļš biljarda galds koncentrē spēlētāja uzmanību. Par krāsu emocionālo
iespaidu var runāt ilgi, var tam veltīt veselu grāmatu, pie tam katras atsevišķas
krāsas robežās sastopamas visplašākās nianses, kur katrai no tām ir atkal sava
emocionālā īpatnība.
Tomēr galvenais ir atcerēties, ka krāsa ir viens no izšķirošajiem instrumentiem
dizainera darbā. Tādēļ svarīga ir prasmīga krāsu un to savstarpējo attiecību izvēle —
tas rada vajadzīgo noskaľojumu.
Krāsu aplis. Krāsu apļa 12 segmenti sastāv no pamata, sekundārajām un
trešās pakāpes krāsām. Pieľemts uzskatīt, ka krāsu aplis sākas ar sarkano, kas ir
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viena no pamata krāsām — pārējās divas ir dzeltenā un zilā. Visas citas krāsas rodas
šo trīs pamata krāsu jaukšanas rezultātā.
Sajaucot sarkano un dzelteno, rodas oranžā, kas ir sekundārā. Nākamās divas
sekundārās krāsas ir zaļā (dzeltens plus zils) un violetā (zils plus sarkans).
Trešās pakāpes krāsas ir tās, kas rodas, jaucot pamata un sekundārās krāsas
— sarkani-oranžais, dzeltenzaļais, zilganzaļais, utt.
Katra no pamata, sekundārajām un trešās pakāpes krāsām pārstāv sevi visā
pilnībā, t.i., tās ir tīras, bez baltā, melnā vai pelēkā piejaukuma.
Vēl viena svarīga nianse - baltais, melnais un pelēkais nav krāsas, lai gan
ikdienā par tādām tiek dēvētas.

Krāsu vērtība. Krāsas tiek aprakstītas pēc to vērtības. Vērtību nosaka krāsas
tīrība vai pretējais – sajaukums ar balto, melno vai pelēko. Jebkurai no krāsu apļa
krāsām pievienojot balto, tiek panākts gaišāks efekts jeb vērtība. Tā rodas tonis. Tā,
piemēram, rozā krāsa ir sarkanās pamata krāsas tonis.
Pievienojot krāsai melno, rodas nokrāsa. Sarkanbrūnais ir sarkanās krāsas
nokrāsa.

Darbs ar krāsām.
 Izlemiet un nosakiet, kādu efektu vēlaties panākt ar krāsu palīdzību!
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 Izvēlēties galveno krāsu, kas atbilst jūsu iecerei un tās realizēšanai!
 Par pamatu ľemot vienu centrālo krāsu jeb ―otrā soļa‖ krāsu, izvēlēties
pārējo krāsu shēmu!
 Bagātiniet un noslīpējiet krāsu kombināciju, līdz esiet apmierināti ar panākto
un rezultāts atbilst jūsu iecerei vai projektam!
Krāsu aspekti. Krāsu aspekti — tas ir krāsas un krāsu kombinācijas, kas
izraisa noteiktas emocijas un noskaľojumu. Lai gan kombināciju ir daudz un
visdažādākās, krāsas, pirmkārt, var iedalīt gaišajās un tumšajās.
Krāsa ir reizē vienkārša un sarežģīta. Dažādās kultūrās ir dažāda krāsu uztvere
un to nozīme. Viskrasākās atšķirības krāsu uztverē ir starp rietumu un austrumu
kultūrām — tā, piemēram, Japānā balts nozīmē sēras, kas ir pretstatā ar baltā nozīmi
rietumu pasaulē (atceries kaut vai mūsu pašu tautumeitu, kas nāk balta apsnigusi,
viľa nesēro, viľai balts ir tikumiľš).
Atšķiras arī katra cilvēka individuāla patika/nepatika pret krāsām, toľiem un
nokrāsām. Tādēļ par krāsām var teikt, ka to uztvere un nozīme ir vienlaicīgi gan ļoti
privāta, gan universāla. Pie tam to variācijas ir gandrīz bezgalīgas.
KARSTS. Tā, pirmkārt, ir tīra sarkanā krāsa — pati ―spēcīgākā‖ krāsa.
Karstā krāsa pievērš uzmanību, ir stipra un agresīva, tādēļ grafiskajā dizainā un
zīmju valodā tieši sarkanā ir viena no biežāk izmantotajām krāsām.
Ir noskaidrots, ka autosadursmes visbiežāk izraisa tieši sarkanās krāsas
mašīnas. Tai pat laikā sarkano krāsu iesaka asinsspiediena paaugstināšanai. Un,
atrodoties sarkanā telpā pat pie izslēgtas gaismas, jūs jutīsiet sarkanā klātbūtni un
temperatūras sajūta būs par četriem grādiem augstāka kā citas krāsas tajā pašā
telpā.
AUKSTS. Aukstais attiecināms uz tīro zilo krāsu, un tā, tāpat kā karstās krāsas,
ir efektīva un stipra.
Aukstās krāsas atgādina ledu un sniegu. Auksto krāsu — zilās, zaļās un
zilganzaļās — radītais efekts ir diametrāli pretējs karsto krāsu radītajam efektam.
Zilais nomierina. Ja viena otrai blakus atrodas karstās un aukstās krāsas, to radītais
efekts ir kā uguns un ledus savienojums.
SILTS. Visi sarkanā un dzeltenā sajaukumi. Silts — tas ir apelsīns, mandarīns,
greipfrūts (atceries, oranžs ir sarkans plus dzeltens).
55

Silto krāsu emociju spektrs ir plašs — no priecīga un ―pārlaimīga‖, līdz ērtam,
komfortablam un sildošam, kā viesmīlīgas mājas pavardam.
Siltā krāsa — tā ir arī impulsivitāte un spontānums.
VĒSS. Vēso krāsu pamatā ir zilā krāsa, vēss – tas ir zilā un dzeltenā
sajaukums. Tātad vēsās ir visas dzeltenzaļās, zaļās, zilganzaļās krāsas.
Dabā šādas krāsas sastopamas pavasarī, tādēļ tās rada asociāciju ar
svaigumu, jaunību, augšanu.
Vēsās krāsas nomierina un vienlaicīgi rada komforta sajūtu.
GAIŠS. Gaišās krāsas ir visi bālie pasteļtoľi. Gaišo efektu rada krāsu
caurspīdība, tās ir gandrīz neredzamas. Gaišuma pakāpei samazinoties, krāsas, to
toľi un gradācijas kļūst redzamākas.
Gaišās krāsas rada gaisīgu, relaksējošu efektu.
TUMŠS. Tumšās ir krāsas, kuru sastāvā ir melnais. Tās it kā noslēdz telpu un
padara to mazāku. Tās ir koncentrētas un nopietnas. Dabā un gadalaikos tumšajām
krāsām atbilst rudens un ziema. Ar gaišajām un tumšajām krāsām bieži atspoguļo
kontrastus dabā, piemēram dienu un nakti.
BĀLS. Bālās krāsas ir paši maigākie pasteļtoľi. Tajos ir vismaz 65% baltās
krāsas. Krāsu intensitāte un atšķirības ir samazinātas līdz minimumam (taču tās nav
tik ―neredzamas‖ kā gaišās) un tas asociējas ar maigumu un romantismu.
Bālās krāsas — ziloľkauls, gaiši zilais, rozā, parasti tiek uztvertas kā maigas
krāsas — kā mākoľi, kā pienenes, kā agrs un miglains rīts. Tās ir nomierinošas,
tādēļ bieži tiek izmantotas iekštelpu dizainā.
KOŠS. Krāsas tīrība nosaka tās košumu. Košajās krāsās pelēkās un melnā
klātbūtne ir izslēgta pilnībā.
Zils, sarkans, dzeltens un oranžs ir košās krāsas.
Košās krāsas ir ļoti redzamas, tās pievērš uzmanību. Dzeltens autobuss Rīgā
vai sarkans autobuss Londonā — abi ir pamanāmi jau pa gabalu.
Košās krāsas tiek plaši izmantotas iepakojumos, modē un reklāmā, jo ir
uzmundrinošas un priecīgas.
Neatkarībā no tā, kāds krāsu aspekts ir sākumlapas pamatā, daudzie web –
dizaineri bieži izmanto tikai tās krāsas, kuras ir pieľemtas par „standarta
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pārlūkprogrammu krāsām‖. To vēl sauc par drošām interneta krāsām (web safe
colors). To skaits ir 216 (skat. 1.pielikumāu). 2. pielikumā var arī aplūkot
pārlūkprogrammām pieejamos krāsu nosaukumus angļu valodā un to kodus.
Krāsu kodu veido 6 sešpadsmitnieku sistēmas cipari. Ciparu vērtības var būt: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Desmitu sistēmā tie būtu skaitļi ar vērtībām no
1 līdz 16. Kodā pirmie divi cipari atbilst sarkanās krāsas komponentei (red - R), otrie
divi- zaļās krāsas komponentei (green- G), bet trešie divi- zilās krāsas komponentei
(blue- B) krāsas kodā . Krāsu apzīmējošo kodu sauc arī par RGB kodu. Jo lielāka
vērtība krāsas komponentei, jo krāsa spilgtāka. Tā, piemēram, baltās krāsas kods ir
FFFFFF, melnās krāsas- 000000, zilās krāsas- 0000FF, zaļās krāsas- 00FF00,
sarkanās krāsas- FF0000. Ja visu trīs krāsu komponentes ir vienlielas, veidojas
pelēku krāsu toľi, piemēram- E1E1E1. Kodam FFFF00 atbilst dzeltena krāsa, kodam
FF00FF- violeta, kodam 00FFFF- gaiši zila krāsa. Krāsu toľus iegūst, norādot
sarkanās, zilās un zaļās komponentes daudzumu krāsā. Decimālajā skaitīšanas
sistēmā katras krāsu komponentes lielums var būt robežās no 0 līdz 255.
Drošu interneta krāsu kodi sastāv tikai no šādu sešpadsmitnieku sistēmas
ciparu kombinācijām: 0, 3, 6, 9, C un F.
Attēlu formāts. Ieskenētas fotogrāfijas vai fotogrāfijas no digitālajām
fotokamerām var būt ļoti detalizētas un lielas. Taču ātrākai mājas lapas darbībai
bildes jāsamazina līdz minimālajam, aplūkošanai ekrānā nepieciešamajam izmēram.
Sīktēli. Likt lapā lielus attēlus ir slikts stils, jo, pirmkārt, tie novērš uzmanību no
galvenajām lietām (ja vien, protams, attēls pats par sevi nav galvenā lieta) un,
otrkārt, lietotājam ar lēnāku pieslēguma ātrumu ir jānīkst pie monitora, gaidot, kamēr
attēls lejupielādējas. Tādēļ attēlus mājas lapā ir vērts ievietot divās apskates versijās
— mazajā un lielajā. To panāk ar sīktēlu palīdzību (sīktēls — neliela izmēra attēls ar
hipersaiti uz lielo attēlu). Rezultātā, ar peli noklikšķinot uz sīktēla, atveras jauns logs
ar attēlu lielākā izmērā.
Atcerieties, ka attēlus, tāpat kā jebkurus citus objektus lapā, var izmanot arī kā
pogas.
Fotogalerijas. Ja attēlu ir daudz, tie tiek izvietoti attēlu galerijās. Ir vairāki veidi,
kā izkārtot attēlus fotogalerijās.
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– Sīktēlu kopas ar nelielu aprakstu, uz kurām uzklikšķinot, tiek atvērta jauna
lapa ar to pašu attēlu, vai detalizētāku, izvērstāku un lielāku attēlu kopu un to
aprakstiem. Šāds risinājums piemērots preču un pakalpojuma lapām.
– Attēlu izvietojums vienā lapā, bez iespējas uzklikšķināt uz katru atsevišķi.
Šādā gadījumā sīktēlus neizmanto.
– Ja bilžu ir daudz un tematiski atšķirīgas, lapas apmeklētājam piedāvā tematos
izkārtotu sīktēlu sarakstu uz kuru uzklikšķinot, atveras fiksēta izmēra logs ar vienu
lielu attēlu tajā un saitēm uz nākamajiem (arī iepriekšējiem) attēliem.
Animācija. Interneta aizsākumos tīmekļa lapas bija statiski dokumenti ar,
augstākais, diviem attēliem tajos. Pieaugot interneta popularitātei, it īpaši, biznesa
mājas lapu skaitam un reklāmām tajās, interneta dizaineri sāka meklēt veidus, kā
objektam lapā likt kustēties. Beigu beigās – datora monitors taču ir līdzīgs TV
ekrānam!
Zināmas animācijas ir viegli izstrādājamas, turpretī citas ir sarežģītākas, to
izstrādē tiek izmantoti kodi.
Ievietojot mājas lapā animāciju, ľemiet vērā, ka tā kļūs par vienu no lapas
fokusa objektiem, un tai jābūt tā vērtai! Jautri lēkājošs zilonītis izskatās piemīlīgs tikai
pirmajā lapas apmeklējumā — pēc trešās reizes zilonītis sāk jau kaitināt.
Animācijai jāpilda konkrēts uzdevums — informējošs, tāds, kas piesaista
uzmanību, utt.
Tāpat, kā tas ir ar jebkuru mājas lapas attēlu – jo mazāks ir animācijas izmērs,
jo labāk. Nekas nav tik kaitinoši kā nīkt pie datora, gaidot, līdz kaut kas
lejupielādēsies.
Animēti GIF attēli. Vienkāršākais animācijas veids. Animācijas process šeit ir
tikai jautājums par vairāku vienkāršu GIF formāta attēlu izvietošanu noteiktā kārtībā
GIF animācijas programmā.
Javascript animācijas. Javascript programmēšanas valodā var radīt animētu
GIF attēlu efektu. Šādas animācijas priekšrocība ir tās interaktivitāte – populāra
javascript animācija ir nelielas izmaiľas tekstā (piemēram, tas maina krāsu), kad uz
tā novietota kursora bultiľa. Šāds efekts parasti tiek pielietots izvēlľu joslās. Lai
animācija darbotos, HTML lapā noteiktās vietās nepieciešams ierakstīt noteiktus
kodus.
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Spraudņu jeb plug-in animācijas. Lai apskatītu animāciju, kas izstrādātas citā
programmatūrā,

pārlūkprogramma

izmanto

spraudni

jeb

plug-in.

Viens

no

populārākajiem spraudľiem ir Shockwave. Tā instalācija pārlūkprogrammā ļauj
apmeklētājam apskatīt animāciju, kas radīta Macromedia Director programmā, kurā
tiek izstrādāti interaktīvie CD. Cits spraudnis ir RealPlayer īpaši kodētu video klipu
apskatei.
Skaņu etiķete. Skaľa ir piemērota ievadiem vai atsevišķām prezentācijām,
tāpat interneta lapā var ievietot lejupielādējamus skaľas failus, piemēram, jūsu pirmo
mēģinājumu spēlēt ģitāru. Parastām lapām fona mūzika nav nepieciešama.
Labi, ja pie saites uz lejupielādējamu skaľas vai video failu ir norādīts tā ilgums,
izmērs kilobaitos vai megabaitos un faila formāts.
Bet vai skaľas efekts mājas lapā vispār nepieciešams? Dažās lapās saites uz
skaľu klipiem var būt gan izklaidējošas, gan vērtīgas, un atsevišķas mouseover
skaľas – kas skan tikai konkrētā vietā lapā, kad virs tās atrodas kursors, padarīs
lapu interaktīvāku. Diemžēl lielākā daļa tādu efektu darbojas tikai pēdējās
pārlūkprogrammu versijās.
Vai jūsu lapai nepieciešams muzikāls/skaľas fons? Iespējams, nemaz arī ne.
Mūzika ir dinamiska, tai ir savs konteksts, saturs, nozīme, un kā tādai tai
nepieciešams arī dinamisks, kontekstam atbilstošs medijs. Ja mājas lapa būtu tas
pats, kas filma vai TV raidījums, savs skaľu celiľš jeb soundtrack tajā būtu obligāts.
Taču ľemiet vērā, ka šobrīd lielākā daļa mājas lapu vairāk līdzinās preses
materiāliem, un laikraksta lasīšanai parasti nav vajadzīgs muzikālais pavadījums.
Visādi citādi, ja vien tā nav daļa no lapā publicētās informācijas, piešūt lapai skaľu
neliekas sevišķi pamatoti vai loģiski.
Video. Vienkāršas, internetam piemērotas filmiľas var uzľemt ar parastu
digitālo fotokameru. Publicēšanai internetā nerediģētā veidā šīs filmiľas ir gatavas
uzreiz, nokopējot tās no kameras, jo tās tiks saspiestas uzreiz.
Ja jūs apsverat video ievietošanu mājas lapā, atceraties, ka tas nav piemērots
visiem interneta pieslēguma ātrumiem, tādēļ garākos gabalus labāk sadalīt vairākos
mazākos — tādās kā filmas sērijās.
Video materiāli var būt ne tikai izklaidējoša rakstura klipi un filmiľas, bet
informatīvs un izglītojošs materiāls — seminārs, lekcija, runas fragments vai intervija.
Visbiežāk lietotie formāti video failu demonstrēšanai ir Windows Media un
QuickTime. Arī populārā Flash formātā var iekļaut video.
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7. HTML valoda

HTML (Hypertext Markup Language) jeb hiperteksta iezīmēšanas valoda ir
visizplatītākā valoda Interneta publiski pieejamajā daļā, ko sauc par WWW.
HTML dokumenta struktūras pamats ir elementi (virsraksti, tabulas, rindkopas,
saraksti). Elementam ir trīs sastāvdaļas: sākuma tags, saturs, un beigu tags. Tags ir
īpašs teksts – "iezīmējums", kuru ietver simboli "<" un ">". Beigu tags satur "/" pēc
simbola "<". Piemēram, i elementam ir sākuma tags, <i>, un beigu tags, </i>.
Sākuma un beigu tagi iekļauj i elementa saturu:
<i>Šis teksts ir kursīvs</i>
HTML tagus izmanto, lai norādītu interneta pārlūkprogrammai, kā šos objektus
parādīt.
Dažiem elementiem sākuma vai beigu tagu var izlaist. Piemēram, LI elementam
(saraksta punktam) beigu tags ir neobligāts, jo uz elementa beigām norāda nākošais
LI elements vai saraksta beigas:
<UL>
<LI> Pirmais saraksta punkts, beigu taga nav,
<LI> Otrais saraksta punkts, ierakstīts neobligātais beigu
tags </LI>
<LI> Trešais saraksta punkts, beigu taga nav.
</UL>
Dažiem elementiem nav beigu taga, jo tiem nav satura. Šos elementus,
piemēram, BR elementu pārejai jaunā rindā, attēlo tikai sākuma tags. Šādus
elementus sauc par tukšiem.
Daudzie tagi var saturēt atribūtus (parametrus), kuri norāda papildu informāciju,
un tie atrodas sākuma taga iekšienē:
<link REL="Home" title=“Mana mājaslapa" href="index.html">
HTML tagus var ievadīt gan ar lielajiem, gan ar mazajiem burtiem.
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HTML dokuments – viss teksts sākot ar tagu <html> un beidzot ar </html>.
Tas dalās 2 daļās: dokumenta galvas daļa un dokumenta ķermenis.
HTML dokumenta galvas daļa (head) – satur lappuses virsrakstu. Sākas ar tagu
<head> un beidzas ar </head>. Tagam <title> (lappuses virsraksts) obligāti jābūt
galvas daļā.
HTML dokumenta ķermenis (body) – izvadāmais saturs un tā noformējums. Tas
sākas ar tagu <body> un beidzas ar </body>.
Ne visas interneta pārlūkprogrammas atpazīst visus tagus. Ja pārlūkprogramma
tagu nespēj interpretēt, tas tiek ignorēts. Jebkurš teksts, kurš ievietots starp
neatpazītajiem tagiem, tiek izvadīts kā parasts teksts.

7.1.

Galvas daļas tagi

<head> - norāda galvas daļas sākumu un beigu. Tas ir konteiners tagiem, kas
satur tehnisko informāciju. Piemēram: (TITLE, BASE, STYLE, LINK, META).

<title> - norāda visa HTML dokumenta nosaukumu. Parasti, nosaukums tiek
attēlots pārlūkprogrammas virsraksta logā. Šis tags ir obligāts jebkurā HTML
dokumentā un to norāda tikai vienu reizi.

<base> - norāda tekošā dokumenta bāzes adresi (URL), kurš ir citu adrešu
aprēķinu sākumpunkts. Tagam nav beigu taga, bet jāsatur vismaz viens no
parametriem:
HREF - uzdod tekošā dokumenta bāzes adresi (URL).
TARGET

– uzdod freima nosaukumu, kuru

izmanto hipersaitēs pēc

noklusēšanas.
<base> taga piemērs:
<html>
<HEAD>
<BASE HREF="http://www.delfi.lv/news/national/">
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<TITLE>Ziņas</TITLE>
</HEAD>
<body>
<A HREF="../..">Delfi</A>
</body>
</html>

<style> - izmanto, lai pievienotu dokumentam stilu.
Piemērs:
<html>
<HEAD>
<TITLE>Stilu lapa</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
P {color : blue; font-size : 12pt; font-family : Arial;}
H1 {color : red; font-size : 18pt;}
</STYLE>
</HEAD>
<body>
<h1>RED</h1>
<p>blue</p>
</body>
</html>

<style> taga parametri:
TYPE – obligāts parametrs, kas norāda ievietojamā stilu bloka MIME1–tipu.
Parasti šī parametra vērtība ir "text/css".

1 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - dažādu failu tipu
identifikācijas standarts, kas izveidots, lai apstrādātu pierakstītos Windows reģistrā
failu paplašinājumus ar attiecīgajām programmām. Piemēram, MIME – tips: text/html
apzīmē *.htm,* .html failus.
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TITLE – norāda izvietojamās stilu tabulas nosaukumu. Izmanto gadījumā, ja
dokumentā ir vairāki <style> tagi. Šajā gadījumā lietotājam jāizvēlas viens no stiliem,
kurus piedāvās pārlūkprogramma. Pašlaik šo parametru pārlūkprogrammas ignorē!

<link> - norāda dokumenta kopsakarību ar citiem dokumentiem hierarhiskajā
veidā. Nav beigu taga, var saturēt vairākus parametrus.
Tagu <link> izmanto ļoti reti, pārsvarā gadījumos, kad ir nepieciešams pievienot
CSS lapu no cita faila. Praktiski visas pārlūkprogrammas ignorē informāciju par
dokumenta izvietošanu web-lapas struktūrā.

<meta> - satur tehnisko informāciju par dokumentu. Šī informācija ir
neredzama lietotājam, bet palīdz pareizi indeksēt web-lapu meklēšanas serveros.
Nav beigu taga.

<meta> - taga parametri:
NAME – norāda meta-taga nosaukumu. Piemēram: "description―, "keywords―,
―refresh‖, ‖expires‖, ‖author‖, ―generator‖
HTTP-EQUIV – praktiski analogs NAME parametram.
CONTENT – piešķir meta-tagam vērtību, atbilstošu tā nosaukumam.
Piemēri:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1257">
<meta http-equiv="Content-Language" content="lv">
<meta http-equiv="Keywords" content="web, HTML, FrontPage">
<meta http-equiv="Description" content="web-lapa par
FrontPage">
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7.2.

Ķermeņa daļas tagi

<body> - norāda HTML dokumenta sākumu un beigu. Šajā tagā tiek izvietots
viss dokumenta teksts, bildes, tabulas, hipersaites.

Parametri:
MARGINHEIGHT – norāda dokumenta augšējā un apakšējā laukumu platumu
(pikseļos).
TOPMARGIN - norāda dokumenta augšējā un apakšējā laukumu platumu
(pikseļos).
MARGINWIDTH - norāda dokumenta sānu laukumu platumu.
LEFTMARGIN - norāda dokumenta sānu laukumu platumu.
BACKGROUND – norāda web-lapas fona attēla pilnu URL adresi vai grafiskā
faila nosaukumu.
BGCOLOR – norāda fona krāsu.
TEXT – norāda dokumenta teksta krāsu.
LINK – norāda dokumenta hipersaišu krāsu.
ALINK - norāda dokumenta hipersaišu krāsu nospiešanas brīdī.
VLINK - norāda dokumenta aplūkotu hipersaišu krāsu.

Parametru BGCOLOR, TEXT, LINK, ALINK un VLINK vērtības uzdod ar RGBheksadecimālās notācijas palīdzību, vai izmantojot 16 pamatkrāsu nosaukumus
angļu valodā:
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Black (melna krāsa)

Navy (tumšzila krāsa)

Gray (pelēka krāsa)

Blue (zila krāsa)

Silver (sudraba krāsa)

Aqua (gaišzila krasa)

White (balta krāsa)

Green (zaļa krāsa)

Red (sarkana krāsa)

Lime (laima krāsa)

Fuchsia (fuksijas krāsa)

Teal (zaļganzila krāsa)

Maroon (sarkanbrūna krāsa)

Yellow (dzeltena krasa)

Purple (violeta krāsa)

Olive (olīvkrāsa)

Piemērs:
<body background="images/bg.jpg" bgcolor="202020"
text="FFFFFF" link="FF0000" vlink=“yellow" marginheight="30"
topmargin="30" leftmargin="40" marginwidth="40">

<a> - hipersaite.
Parametri:
HREF – apzīmē tekstu starp <a> un </a> kā hipersaiti uz to adresi, kura ir
noradīta šajā parametrā. Pastāv šādi HREV parametra veidi:
http://... – izveido saiti uz www-adresi.
ftp://... – izveido saiti uz ftp-adresi vai uz failu, kurš ir izvietots pēc šīs ftpadreses.
mailto:... – palaiž pasta programmu ar aizpildītu saľēmēja laukumu.
news:.. – izveido saiti uz ziľu servera konferenci.
Ja pilna adrese nav noradīta, tad par sākotnējo punktu tiek uzskatīta tekošā
dokumenta adrese.
Piemērs:
<a href="docs/atskaite.doc">Atskaite</a>
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NAME – apzīmē tekstu starp <name> un </name> ka iespējamo hipersaiti,
kuras adrese ir noradīta šajā parametrā.
Piemēri:
<a name="part1">1.Nodaļa: saturs...</a>
<a

href="document1.html#part1">

1.Nodaļa</a> - norāda uz nodaļu

"part1" failā document1.html
<a href="#bottom">Uz apakšu</a> - norāda uz tekošā dokumenta nodaļu
―bottom‖.
TARGET – norāda logu (freimu), uz kuru attiecas hipersaite. Šo parametru
izmanto tikai kopā ar parametru HREF. Par parametra vērtību var būt kāds no
esošiem freimiem, vai viens no šādiem ierezervētiem vārdiem:
_self – norāda, ka aprakstīts parametrā HREF dokuments jāattēlo tekošajā
freimā.
_parent – norāda, ka dokuments jāattēlo tekošā freima vecāku freimā. (norāda
uz logu, kas satur FRAMESET ar pašreizējo freimu).
_top – norāda, ka dokuments jāattēlo visas tekošās freimu struktūras vecāku
logā.
_blank – norāda, ka dokuments jāattēlo jaunajā logā.
Piemērs:
<a href="ftp://ftp.cdrom.com" target="_blank">FTP-site</a>

<h1>,<h2>, … ,<h6> - Izmanto teksta virsrakstu izveidošanai. Pastāv 6 virsrakstu
līmeľi, kuri atšķiras ar fonta izmēru (<h1> - lielākā izmēra virsraksts, bet <h6> mazākā izmēra virsraksts). Ar to palīdzību veido web-lapas loģisko sadalījumu
nodaļās un apakšnodaļās.
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Parametri:
ALIGN – norāda virsraksta izlīdzināšanas veidu.
Iespējamās vērtības: left, right, center.
Piemēri:
<h1 align="center">Lielākais virsraksts</h1>
<h6>Mazākais virsraksts</h6>

<p> - Izmanto rindkopu apzīmējumiem.
Parametri:
ALIGN - norāda rindkopas izlīdzināšanas veidu.
Iespējamās vērtības: left, right, center, justify.
Piemērs:
<p align="center">Rindkopas teksts.</p>

<div> - Izmanto dokumenta bloka izdalīšanai no pārējās dokumenta daļas. Izdalīts
teksts un HTML objekti attēlojas, kā atsevišķa rindkopa.

Parametri:
ALIGN - norāda <div> taga satura izlīdzināšanas veidu.
Iespējamās vērtības: left, right, center, justify.
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Piemērs:
<div align="center">Teksts, tabulas, utml </div>

<address> - atzīmē tekstu kā pasta adresi (parasti atzīmēts teksts attēlojas ar
kursīvu fontu).
Piemērs:
<address>
Rīga, Brīvības iela 100,
LV 1050
</address>

<br> - veic pārvietošanu jaunajā rindā. Nav beigu taga.
Piemērs:
Pirmā teksta rinda<br>Otrā teksta rinda

<hr> - ievieto dokumentā horizontālo atdalošo līniju. Nav beigu taga.
Parametri:
WIDTH – norāda līnijas garumu pikseļos vai procentos no pārlūkprogrammas loga
platuma.
SIZE – norāda līnijas biezumu pikseļos.
ALIGN – norāda līnijas izlīdzināšanas veidu (left, right, center).
NOSHADE – norāda līnijas aizkrāsošanas veidu. Parametram nav vērtību. To
izmanto, lai attēlotu līniju kā nepārtrauktu (vienkrāsainu). Bez šī parametra līnija būs
apjomīga.
COLOR – norāda līnijas krāsu.
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Piemērs:
<hr size="10" noshade width="90%" color="FF0000"
align="center">

<pre> - ievieto dokumentā iepriekš noformētu tekstu. Attēlojot šī taga saturu,
pārlūkprogrammas saglabā visas atkāpes rindu sākuma un rindu beigas simbolus.
Piemērs:
<pre>
Hello!
Hello!
Hello!
</pre>

<basefont> - norāda dokumenta teksta pamatfontu. Tas neietekmē tabulās
iekļauto tekstu. Nav beigu taga.

Parametri:
SIZE – obligāts parametrs, kurš norāda fonta izmēru (no 1 līdz 7)
FACE – norāda pielietojamo fontu. Piemēram: Arial, Tahoma u.c.
Piemērs:
<basefont size="5" face=“courier">

<font> - norāda teksta fonta tipu, izmēru un krāsu starp tagiem <font> un </font>.
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Parametri:
SIZE – norāda fonta izmēru. Iespējamās vērtības:


Vesels skaitlis no 1 līdz 7;



Skaitlis ar zīmi + vai - priekšā, kuru pārlūkprogramma summē ar
<basefont> izmēru. Iegūto izmēru pielieto iezīmētā teksta apgabalam.

COLOR – norāda fonta krāsu.
FACE - norāda pielietojamo fontu
Piemēri:
<font size="+2">...Teksts...</font>
<font size="4" face="Arial" color="Red">...Teksts...</font>

<i> - kursīvs (italic) fonts.
<em> - taga <i> analogs. Apzīmē loģisko akcentu.
<b> - treknais (bold) fonts.
<strong> - taga <b> analogs.
<u> - pasvītrots (underline) fonts.
<s> - pārsvītrots fonts.
<strike> - taga <s> analogs.
<big> - teksta fonta palielinājums.
Taga <font size="+1"> analogs.
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<small> - teksta fonta samazinājums.
Taga <font size=―-1"> analogs.

<sup> - izdala iezīmēto tekstu, kā augšējo indeksu.
Piemērs: Microsoft <sup>TM</sup>

<sub> - izdala iezīmēto tekstu, kā apakšējo indeksu.
Piemērs: X<sub>i</sub> = B<sub>i</sub> + C<sub>i</sub>

<ul> - nesakārtots saraksts. Starp tagiem <ul> un </ul> jāizveido viens vai vairāki
saraksta punkti.

<ol> - sakārtots saraksts. Starp tagiem <ol> un </ol> jāizveido viens vai vairāki
saraksta punkti.

Parametri:
START – norāda pirmo skaitli, ar kuru sākas saraksta punktu numerācija.
TYPE – norāda numerācijas stilu.
Iespējamās TYPE parametra vērtības:


"A" – lielie burti A, B, C ...



"a" – mazie burti a, b, c ...



"I" – lielie romiešu cipari I, II, III ...



"i" – mazie romiešu cipari i, ii, iii ...



"1" – arābu cipari 1, 2, 3 ...

Nesakārtota saraksta piemērs:
<ul>
<li> Pirmais punkts
<li> Otrais punkts
<li> Trešais punkts
</ul>
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Sakārtota saraksta piemērs:
<ol type="I" start="2">
<li> Divi
<li> Trīs
<li> Četri
</ol>

<li> - izveido jaunu punktu sarakstā. Izmanto tikai tagu <ul> un <ol> iekšā.
Parametri:
VALUE – nomaina numerācijas kartību. Izmanto tikai sakārtotos sarakstos <ol>.
Iespējamās vērtības: elementa kārtas numurs (vesels skaitlis).
Piemērs:
<ol type="A" start="2">
<li> saraksta punkts B.
<li value="6"> saraksta punkts

F.

<li> saraksta punkts G.
</ol>

<img> - pievieno HTML dokumentam grafisko attēlu (GIF, JPG, PNG vai BMP
formātā). Nav beigu taga.

Parametri:
SRC – obligāts parametrs. Norāda grafiska faila adresi (URL).
HEIGHT - attēla augstums.
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WIDTH – attēla platums.
HSPACE – horizontālā atkāpe pikseļos no citiem dokumenta objektiem.
VSPACE – vertikālā atkāpe.
ALIGN - norāda attēla izlīdzināšanas veidu.
ALT – norāda tekstu, kuru pārlūkprogramma ievieto attēla vietā gadījumā, ja šis attēls
nav atrasts.
BORDER – norāda rāmja biezumu pikseļos apkārt attēlam. Izmanto, kad attēls ir
hipersaite.
LOWSRC – norāda grafiskā faila adresi uz alternatīvu (zemākas kvalitātes) attēlu.
Pārlūkprogramma no sākuma ielādē attēlu no LOWSRC parametra un pēc tam
nomaina to pret attēlu no SRC parametra.
Piemēri:
<a href="C:/Doc1.htm">
<img border="3" src="C:/attels1.jpg" width="75" height="50">
</a></p>
<img src="/img/picture.gif" width="45" height="45"
alt="Dators" hspace="10" align="left">

<table> - tabula. Izmanto kopā ar tagiem <tr>, <td>, <th> un <caption>.
Parametri:
ALIGN – tabulas izlīdzināšana (left, center, right).

73

BORDER – norāda tabulas arējā rāmja biezumu pikseļos.
Pie BORDER="0" rāmis neattēlosies.
CELLPADDING – norāda attālumu starp šūnas robežām un ievietoto tekstu.
CELLSPACING – norāda attālumu pikseļos starp šūnām.
WIDTH – norāda tabulas platumu pikseļos vai procentos.
HEIGHT – norāda tabulas augstumu.
BGCOLOR – norāda šūnu fona krāsu.
BACKGROUND – izmanto noradīto attēlu kā tabulas fonu.

<caption> - tabulas virsraksts. Var saturēt parametru ALIGN
<tr> - izveido jaunu tabulas rindu. Var saturēt parametrus ALIGN, BGCOLOR, u.c.
<td> - izveido jaunu šūnu ar datiem dotajā rindā.
Var saturēt parametrus ALIGN, WIDTH, HEIGHT, BGCOLOR, BACKGROUND, u.c.
Piemērs:
<table border="2" width="30%" cellspacing="1" cellpadding="4"
bgcolor="Red">
<caption align=left>Tabula 1</caption>
<tr> <td width="25">1</td>
<td width="50">2</td>

</tr>

<tr> <td width="25">3</td>
<td width="50">4</td>

</tr>

</table>
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8. CSS stilu lapas

CSS (Cascading Style Sheet) izveidota 1995. gadā. CSS nosaukums izsaka to,
ka vairākas stilu lapas var "kaskadēt" kopā, lai veidotu dokumenta galīgo izskatu.
Stilu lapas ļauj kontrolēt fontus, krāsu, virsrakstus, robežas un citas Web lapu
elementu īpašības. CSS kodu ērti iekļaut HTML dokumentā, nejaucot tā struktūru.
Tādejādi CSS priekšrocība ir tā, ka iespējams visu īpašību sarakstu uzdot vienā
vietā. Tas savukārt ļauj lapas sagatavot vienotā stilā un padarīt tās ērti labojamas.

CSS priekšrocības:


Iespējams precīzāk kontrolēt noformējuma elementus: fontu, krāsu, fonu u.c.



Var ērtāk veikt izmaiľas.



Pietiekama neatkarība no pārlūkprogrammas.



Īsāks Web lapas kods, ātrāka lapas ielāde.

8.1.

CSS jēdzieni, iespēju apraksts, piemēri

CSS balstās uz relatīvi vienkāršu sintaksi — ir jānosaka, kā HTML elements tiks
attēlots, pievienojot tam īpašību sarakstu, piemēram:
P {
font-size: 13pt;
color: green;
}
CSS sinakse ir atšķirīga no HTML sintakses.
P

selektors, aiz kura figūriekavās seko deklarācija

font-size

atribūts jeb īpašība

13pt

vērtība

font-size:13pt

šo kombināciju sauc par deklarāciju
Viss kopā veido likumu
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Atribūtu (īpašību) no vērtības atdala ar kolu, bet vairākas deklarācijas (piemērā
font-size:13pt; color:green) savā starpā atdala ar semikolu.
Ja kaut kādas īpašības ir kopīgas vairākiem selektoriem, tad selektorus savā
starpā atdala ar komatu, piemēram:
H1, H2, H3 {color: green}
Vēl ir iespējams kontekstuālais selektors, piemēram:
H1 EM {color: green}
H1 teksts būs zaļš tikai tanī gadījumā ja tas būs slīps, ko HTML dokumentā norāda
ar <EM>.
Ar CSS stilu īpašību specifikāciju var iepazīties tuvāk, apmeklējot interneta resursu:
http://www.w3.org/TR/REC-CSS1
Var uzdot, ka viss pamatteksts (Body) būs ar 13 izmēra fontu zaļā krāsā un visi
1., 2. un 3. līmeľa virsraksti (H1, H2, H3) būs zaļā krāsā. Bet var būt nepieciešams
noteiktu stilu uzdot tikai konkrētiem teksta fragmentiem. Tad ir lietderīgi definēt
klases.
Stilu var piešķirt ne tikai vienam konkrētam elementam (P, Body, H1 utt.). Starp
STYLE tagiem iespējams uzdot vairākus likumus, veidot veselas stilu lapas, grupēt
daudzu stilu īpašības . Apskatīsim piemēru:
<STYLE>
H1, H2, H3 {color: green}
.brunsbold {
color: brown;
font-size: 11pt;
font-weight: bold;
}
</STYLE>
Šī stilu lapa satur

īpašību grupu – brunsbold, kas ir ievietota starp

atverošajām un aizverošajām figūriekavām. Šīs grupas vārds veido klasi. Klases
nosaukuma priekšā jāliek punkts.
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Tā var uzdot vairākas klases. Ja ir nodefinētas klases stilu lapā, tad tās var tikt
pielietotas jebkuram HTML elementam, izmantojot atribūtu CLASS un norādot stila
klasi. Klasi izsauc HTML dokumenta ķermeľa daļā, piemēram:
<P CLASS="brunsbold">Brūns teksts</P>
vai izmantojot DIV tagus.
<DIV CLASS="brunsbold">Brūns teksts</DIV>
Ir iespējams ne vien noteikt stilu tagu iekšpusē ar atribūta CLASS palīdzību, bet
nodefinēt stilu jau eksistējošiem tagiem:
<STYLE>
A { color: brown;
text-decoration: none;
font size: 20pt;}
</STYLE>
Šajā gadījumā visās vietās dokumentā, kur ir saites, būs brūns, 20 punktu,
nepasvītrots teksts.

8.2.

Definēšanas metodes

8.2.1. CSS koda iekļaušana HTML dokumenta galvas daļā

Stila lapas var uzdot pēc dažādiem likumiem kā pārlūkprogrammai parādīt
dokumentu. Ir dažādi veidi, kā šos likumus iekļaut HTML dokumentā, bet ir viena
visvienkāršākā metode - lietot HTML elementu STYLE. Šis elements atrodas galvas
(HEAD) daļā un satur lapas stila parametrus.
Katrs parametrs (likums) satur selektoru, piemēram: BODY, P, EM u.tml. un
stilu, kas uzdots blakus selektoram.
Stila parametri (likums) tiek uzdoti šādi:
selector { property: value }
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Daudzu stilu deklarācijas var tikt uzdotas vienā selektorā, tās atdalot ar
semikolu:
selector { property1: value1; property2: value2 }
Stila definēšanas paņēmieni

Stila
definēšanas

Pieraksts

Paskaidrojums

paņēmieni
Likuma uzdošana
Selektoru grupēšana

H1 {...}

Vienam elementam uzdotās īpašības.

H1, H2, H3

Ja vairākiem elementiem ir kāda kopīga

{...}

īpašība, tad var veikt grupēšanu.
Visiem BODY elementiem (P, H1, H2, ...)

Elementu klase

H1.Green {...} var būt uzdotas klases, kuru stils ir
uzdots stilu lapā.
.Green {...}

Klase

Kontekstuālie

identifikatoram
definētais stils

neatkarīgas stilu klases.
Tā iespējams pateikt, ka, piemēram, H1

H1 EM {...}

selektori
Elementa

Iespējams nodefinēt arī no elementiem

teksts būs ar uzdotajām īpašībām tikai
tanī gadījumā, ja tas būs slīps.

#Identifikators
{...}

HTML dokumentā var tikt izmantots ID
atribūts,

kurš

garantē

elementiem

unikālas vērtības.

8.2.2. CSS koda saglabāšana atsevišķā failā un importēšanas veidi

Ja vairākiem HTML dokumentiem nepieciešams izmantot vienu un to pašu stilu,
tad ir lietderīgi sagatavot CSS kodu atsevišķā failā un pēc tam to izsaukt. Stila failu
jāsaglabā ar paplašinājumu .css, piemēram: default.css
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Stila faila izsaukšanas paņēmieni
Sagatavo CSS kodu atsevišķā
Stila faila
importēšanas

<link href="default.css"
rel=Stylesheet>

veids:

failā (sagatavo stila lapu) un
saglabā ar paplašinājumu .css
Tad

šo

stila

failu

iespējams

izsaukt.
Stila faila
importēšanas

<STYLE TYPE="text/css" >

paveids no

@import:

<style>

url(default.css)</STYLE>

Stilu var izsaukt no cita faila,
piemēram, faila default.css

elementiem:

Piemēri:
Šis kods definē krāsu un fonta izmēru H1 elementam un H2 elementa klasei
Blue.
<html>
<head>
<style TYPE="text/css">
H1 { font-size: x-large; color: brown }
H2.Blue { font-size: large; color: blue }
</style>
</head>
<body>
<h1>virsraksts HA</h1>
<h2 CLASS="Blue">apakšvirsraksts HA-HA</h2>
...
</body>
</html>
Piemērā redzami divi veidi, kā tiek izsaukts stils:


konkrētā elementa (H1) stils;



elementu klasei (H1.Blue) nodefinētā stila izsaukšana.
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Papildināts iepriekšējais piemērs:
<html>
<head>
<style TYPE="text/css">
H1 { font-size: x-large; color: brown }
H2 { font-size: large; color: blue }
P {
font-size: 12pt;
color: brown;
}
P EM{
font-size: 12pt;
color: blue;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>HA</h1>
<h2>HA-HA</h2>
<p>Smejies <EM>biežāk</EM> !</p>
<p STYLE="color: green;
font: bold 10pt">Vismaz pasmaidi!</p>
...
</body>
</html>
Vispirms piemērā var redzēt, kā tiek uzdots un izsaukts kontekstuālais
selektors. Vēl iespējams uzdot stilu arī BODY daļā. Ja konkrētam tekstam
nepieciešams atšķirīgs stils, izmanto STYLE. Tas arī ir trešais veids, kā uzdot ar CSS
kodu nodefinētu stilu.
Nākošajā piemērā ir redzams, kā ir iespējams nodefinēt stilus, kas nav
piesaistīti konkrētiem elementiem. Piemērā nodefinētas stilu klases teksc un virsr.
Stilu klases izsaukšanu veic līdzīgi kā elementu klases izsaukšanu (skat. iepriekš),
vai izmantojot DIV tagus.
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<html>
<head>
<html>
<STYLE type="text/css">
.teksc { FONT: bold 12px Arial Baltic;
MARGIN-LEFT: 10%;
MARGIN-RIGHT: 10% }
.virsr { BACKGROUND-COLOR: pink;
BORDER-BOTTOM:brown 0.02in solid; BORDER-LEFT: brown 0.02in
solid;
BORDER-RIGHT:yellow 0.02in solid; BORDER-TOP: yellow 0.02in
solid;
COLOR: green; FONT: bold 16px Arial Baltic;
LETTER-SPACING: 0.5em; MARGIN-LEFT:
10%; MARGIN-RIGHT: 10%; TEXT-ALIGN: center }
</STYLE>
</head>
<body>
<p class="virsr">(atbilst. virsraksts)</p>
<DIV class="teksc">(atbilst. teksts)</DIV>
...
</body>
</html>

8.3.

Teksta, fona, saites stila uzdošana

Iepriekšējās nodaļās aprakstīts, kā vispār izmantot CSS kodu, kur to pierakstīt.
Šajā nodaļā vispirms pievērsīsim uzmanību iespējamiem stila parametriem un to
pierakstam.

Teksta fonts
.stila_klase
{
font-weight: bold;
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font-size: 12pt;
line-height: 14pt;
font-family: helvetica;
font-variant: normal;
font-style: normal;
}

Ekvivalents ir pieraksts:
.stila_klase { font: bold 12pt/14pt helvetica }

Īpašība

Vērtīb

Citi varianti (piemēri)

a piemērā

Paskaidrojums

normal, bolder, lighter, 100,
font-weight:

bold

200, 300, 400, 500, 600, 700, burtu platums, biezums
800, 900
100% (u.c. ar %), xx-small, x-

font-size:

12pt

small, small, medium, large,
x-large,

xx-large,

larger,

burtu lielums

smaller, 1.5em (u.c ar em)
teksta rindas augstums;
line-height:

piemērā 1 pt virs un 1

14pt

pt zem rindas
font-family: helvetica

(citi fonti) vai serif, sans-serif,
cursive, fantasy, monospace

font-variant:

normal

small-caps

font-style:

normal

italic, oblique

fonts vai fontu grupa

Teksta izvietojums, dekorācijas, atstarpes starp vārdiem un burtiem,
teksta transformācijas:
P { font-size:8pt; text-indent: 3em; text-align:left; textdecoration: underline; letter-spacing:0.2em; word-spacing:1em;
text-transform: uppercase }
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Vērt
Īpašība

ība

Citi varianti (piemēri)

Skaidrojums

piemērā
3em
text-indent:

(konkrēts

2% (procentuāli)

rindkopas atkāpe

right, center, justify

teksta nolīdzinājums

attālums)
text-align:

left

textoverline

decoration:
letterspacing:
word-spacing:

none, underline, line-

dekorācijas

through, blink

0.2em

(konkrēts attālums), normal

attālums starp burtiem

1em

(konkrēts attālums), normal

attālums starp vārdiem
teksta transformācijas

texttransform:

uppercase capitalize, lowercase, none

(pirmais burts lielais, lielie
vai mazie burti, bez
pārveidojumiem)

Teksta krāsa, fona krāsa vai attēls
P { color: red; background: rgb(255,255,150) }

Īpašība

Vērtīb
a piemērā

Citi varianti (piemēri)

red
color:

(krāsas

rgb(255,0,0)

nosaukums)
yellow
background:

(krāsas
nosaukums)

rgb(255,255,150),
url("http://...")

Skaidrojums

piemērā pamatteksta
krāsa
fona krāsa vai attēls,
kuram jānorāda adrese
tīklā (URL)

Fonam iespējams uzdot ne tikai krāsu, bet arī: fona attēlu, attēla atkārtošanos,
fiksāciju jeb piestiprinājumu dokumentam, novietojumu.
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Pseido klases un pseido elementi

CSS selektoros var lietot pseido klases un pseido elementus. Pseido elementi ir
ar noteiktu tipu (elementu daļa). Pseido klasēs uzdod šo elementu īpašības.
Saites stila uzdošana
Arī saitei iespējams uzdot stilu. Iespējams uzdot, kādā krāsā ir neapmeklētā
saite (link), kādā - apmeklētā (visited), kādā - aktīvā (active) un kādā, kad uz saites
uzbrauc ar peles kursoru (hover), piemēram:
A:link { color: red }

/* neapmeklēta saite */

A:visited { color: blue }

/* apmeklēta saite */

A:active { color: lime }

/* aktīvā saite */

A:hover {color:pink}

/* saite, uz kuras uzbrauc ar peles kursoru*/

Dinamiskie stili
Apskatīsim piemēru, kurā starp DIV tagiem ar CLASS atribūta palīdzību norāda
uz stilu lapu klasi bigred:
<DIV ID="Elements1"
CLASS="bigred">Teksts ir sarkans un liels</DIV>
Tā kā HTML elementam ir dots unikāls vārds ar ID atribūta palīdzību, tagad var
piekļūt šī objekta īpašībām un kontrolēt tās. Piemēram, lai nomainītu font-size
īpašību, jāpiekļūst elementa style īpašībai un tālāk fontSize īpašībai:
document.all.Elements1.style.fontSize = 12
Lai nomainītu šim elementam krāsu, atliek nomainīt fontSize ar color:
document.all.Elements1.style.color = "green"
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8.4.

Parametru uzdošana. Saraksti. Rāmējumi. Tabulas

Saraksti
HTML dokumentos izmantotajiem sarakstiem arī var nodefinēt stilu, izmantojot
CSS.
<STYLE TYPE="text/css">
UL{ list-style-position: outside; list-style-type: decimal }
</STYLE>
...
<UL>
<LI>pirmais saraksta elements nāk pirmais
<LI>otrais saraksta elements nāk otrais
</UL>
vai arī to pašu pierakstot šādi:
<STYLE TYPE="text/css">
UL { list-style: decimal outside }
</STYLE>
Īpašība
list-style:

Vērt
ība
piemērā
('list-style-

Citi varianti (piemēri)

('list-style-type'parametri,

uzskaitījuma (bullet)

position'

'list-style-image' parametri)

stils

inside

uzskaitījuma (bullet)

Skaidrojums

parametrs
'outside')
list-style-

outside

position:
list-styletype:

zīmes atrašanās
decimal

(disc, circle, square,)

numerācijas stils

decimal-leading-zero, lowerroman, upper-roman, lower85

greek, lower-alpha, lowerlatin, upper-alpha, upperlatin, hebrew, armenian,
georgian, cjk-ideographic,
hiragana, katakana,
hiragana-iroha, katakanairoha, none
list-style-

none, url("... ")

image:

uzskaitījuma (bullet)
zīmes vietā ir (uzrādīta
tīkla adrese url("...") vai
nav (none) attēls

Rāmējumi
Iespējams uzdot teksta attālumu no rāmīša - padding, rāmējuma līniju - border,
rāmja fona robežu - margin (transparent).
Katram no šiem parametriem var uzdot:
1) attālumu no augšas - top margin, top border, top padding;
2) attālumu no labās malas - right margin, right border, right padding;
3) no apakšas - bottom margin, bottom border, bottom padding;
4) no kreisās malas - left margin, left border, left padding.
Tādā pašā secībā tos uzdod definējot stilu - vispirms attālumu no augšas, tad labās malas, tad - apakšas, tad - kreisās malas.
Piemērs:
<STYLE TYPE="text/css">
UL {
background: pink;
margin: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;
padding: 0.5em 1em 0.5em 1em;
}
LI {
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list-style: outside decimal;
color: white;
background: #bb88bb; /* šeit ir balts teksts uz lillā fona */
margin: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;
padding: 0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;
}
</STYLE>
...
<UL>
<LI><b> Nežēlojies! </b> (, ka nekā nesaproti)
<LI><b> Esi iecietīgs! </b> (, es arī te nekā nesapratu); <b>
:))) </b>
</UL>

Tabulas
Dati var tikt attēloti tabulās. Tad dati tiek sakārtoti rindās un kolonnās. Rindas
un kolonnas var būt sagrupētas. Ar CSS var uzdot tabulām rāmju biezumu (robežas
šūnām), krāsu, datu novietojumu šūnās u.c
Piemērs:
<STYLE type="text/css">
TABLE { border-collapse: collapse }
TH { border-top: 2px solid yellow; text-align: center; fontweight: bold }
TD { border-top: 2px solid brown; border-left: 2px solid green
}
</style>
...
<TABLE>
<CAPTION>Esmu 3X3 tabula</CAPTION>
<TR>
<TH>Virsraksts 1 <TD>šūna 1 <TD>šūna 2 <TR>
<TH>Virsraksts 2 <TD>šūna 3 <TD>šūna 4 <TR>
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<TH>Virsraksts 3 <TD>šūna 5 <TD>šūna 6
</TABLE>
Tabulā var būt gan teksts, gan attēli. Var uzdot konkrētu noformējumu visai
tabulai (visām tabulas šūnām) uzreiz. Var uzdot noformējumu noteiktām rindām,
kolonnām vai šūnām. Iespējams uzdot arī:


teksta attālumu no rāmīša - padding;



rāmējuma līniju - border, border-top, border-left, border-right, border-bottom;



visas tabulas vai konkrētu šūnu (rindu, kolonnu) fona krāsu - background.

8.5.

Elementu pozicionēšana

Absolūtā pozicionēšana
Iepriekš jau noskaidrojām, kā piekļūt objekta īpašībām un kontrolēt tās.
Apskatīsim piemēru, kurā starp DIV tagiem ar CLASS atribūta palīdzību norāda uz
stilu lapu klasi bigred.
<DIV ID="Elements1"
CLASS="bigred">Teksts ir sarkans un liels</DIV>
CSS ir īpašības, kas atļauj absolūti pozicionēt HTML elementus, novietojot to
saturu noteiktās X, Y un Z koordinātās. Absolūti pozicionēti elementi ir neatkarīgi
viens no otra. Ja vairāki HTML elementi ir novietoti vienās un tajās pašās x un y
koordinātās, tad izvietošanas kārtību nosaka Z-indekss, elements ar vislielāko
negatīvo Z-indeksu tiks novietots aizmugurē, elements, kurš būs pašā augšpusē būs
redzams uz lapas.
Piemērā stilu lapas klase bigred ir definēta kā absolūti pozicionēta klase, tās
position īpašības vērtība ir definēta kā absolute nevis relative. Top un left īpašības
nosaka elementa atrašanās vietu lapā, cik pikseļu no lapas augšējās malas, cik - no
kreisās malas, kā arī nosaka ar īpašībām width un height laukuma izmērus, kurus
aizľems šī HTML elementa saturs. Īpašība visibility nosaka, vai objekts ir slēpts, vai
redzams, kā arī Z-Index nosaka atrašanās vietu. Ja gadītos vairākiem elementiem
pārklāties, elements ar augstāku Z-Index atrastos virspusē.
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Piemērs:
<STYLE TYPE="text/css">;
.bigred { position: absolute;
top: 100px;
left: 50px;
height: 130px;
width: 130px;
visibility:visible;
z-index:1;
color: red;
font-size: 50px;
}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<DIV
CLASS = "bigred">Sarkans teksts</DIV>
</BODY>

Relatīvā pozicionēšana
Elementi var būt arī relatīvi pozicionēti. Tas nozīmē, ka elementa atrašanās
vieta lapā nav uzrādīta attiecībā pret lapas kreiso augšējo stūri, bet gan attiecībā
(relatīvi) pret citiem elementiem.
Nedaudz mainīts iepriekšējais piemērs:
.bigbrown { position: relative;
top: -50px;
left: 50px;
...
}
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Relatīvi pozicionētus elementus iespējams dinamiski pārvietot. Tas, savukārt,
ļauj ērtāk radīt pat animācijas efektus, bet tad vēlams izmantot ne tikai CSS kodu,
bet piekombinēt arī Java Script dotās iespējas.
Teksta sakārtošana slejās
Izmantojot elementu pozicionēšanu, iespējams rindkopas novietot vienu blakus
otrai.

Piemērs:
<DIV style="float: left; width: 50%">Pirmā rinkopa</DIV>
<DIV style="float: left; width: 50%">Otrā rindkopa</DIV>
vai arī:
<SPAN STYLE="position: relative; left: 50%; width: 50%">
<SPAN STYLE="position: absolute; left: -100%; width: 100%">
Pirmā rinkopa</SPAN>
Otrā rindkopa</SPAN>
Rezultātā katra rindkopa platumā aizľem 50% no ekrāna:

8.6.

Filtri

Sākot ar Internet Explorer 4. versiju, Web lapas iespējams papildināt ar
vizuālajiem un dinamiskajiem filtriem. Filtri palīdz lapā radīt dažādus efektus,
piemēram, attēlam. Tā var iegūt arī multimedija efektus.
Ar vizuālo filtru palīdzību var iegūt, piemēram, ēnojumu, pagriezšanu un citus
efektus. Par dinamiskajiem filtriem varētu teikt, ka tie ir mainīgi vizuālie filtri. Tādejādi
iegūst arī kustīgus efektus. Ar filtriem var iegūt arī dažus efektus, ko parasti iegūst ar
skriptu palīdzību.
Vizuālie filtri
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Izmantojot vizuālos filtrus Web lapās iespējams uzdot dažādus noformējuma
efektus. Filtru uzdod definējot stilu. Filtrs ir kā viena no stila īpašībām un tā
uzdošanas sintakse ir šāda:
{filter:filtername(parameters)}
Piemērs:
Ľemot vērā CSS dažādas definēšanas metodes vajadzīgais stils varēja būt
izsaukts arī BODY daļā:
<img src="sample.jpg" style="filter:blur(strength=50)
flipv()">

Objektu pagriešana:
Īpašība

Vērtība piemērā

Cita vērtība

filter:

flipV()

flipH()

Skaidrojums
Objekta pagriešana, ko
uzdod bez parametriem

Objektu vizuālie efekti:
Īpašība

Efekts

filter:

blur

Parametri
add, direction,

Piemērs (fragments)
blur(strength=50)

strength
opacity,

filter:

Alpha

finishopacity, ,

Alpha(opacity=50)

startX, startY,
finishX, finishY

filter:

Chroma

filter: DropShadow

filter:

color
color, offX, offY,
positive

Chroma(Color=blue)
DropShadow(Color=#aa22cc,
OffX=3, OffY=5,
Positive=1)
Glow(strength=50,

Glow

filter: Grayscale

color, strength
Gray

Color=red)
Gray
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filter:

Invert

Invert

Invert

filter:

Light

Light

Light

filter:

Mask

color

Mask(Color=red)

filter:

Shadow

color, direction

Shadow(Color=red,
Direction=45)

add, freq,
filter:

Wave

strength, phase,

Wave(strength=3)

strength
filter:

XRay

Xray

XRay

Ne visiem efektiem var redzēt to pielietojumu. Dažiem to darbības rezultāts
redzams konkrētā situācijā vai pie citiem parametriem.
Vēl piemērs, kur izmanto filtru ar īpašību "Alpha":
<DIV style="position:absolute; top:20;
left:15; width:50%; height:35; background-color: black;
filter: alpha(opacity=50)"></DIV>
<DIV style="color:red; position:absolute; top:20; width:50%;
height:100; margin-top:5; margin-left:5;"><P style="fontsize:14pt;
font-weight:bold; text-align:center">VIRSRAKSTS</P></DIV>
<IMG src="sample.jpg">
Rezultātā attēls pārklājās ar fonu.

Dinamiskie filtri
Dinamisku efektu iegūst, mainot vizuālo efektu. Izmaiľas var notikt pēc noteikta
laika vai uzbraucot objektam ar peli.
Var uzdot laikā mainīgu filtru, kura parametrs ir Duration - ilgums. Ilgumu
pieraksta sekundēs.milisekundēs:
{ filter: blendTrans(Duration=ilgums)}
Vēl var izmantot dinamisko filtru, ar kuru iespējams uzlikt vai "paslēpt" vizuālos
objektus, izmantojot dažādas parametru vērtības:
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{ filter: revealtrans(duration=ilgums, transition=tipa
skaitlis no 1 līdz 23)}

8.7.

CSS kontrolēšana

HTML elementiem, to īpašībām, iespējams dot unikālu vārdu ar atribūta ID
palīdzību. Tas ļauj kontrolēt šos elementus, piekļūt to īpašībām, izmantojot arī Java
Script skriptus.
Var viena un tā paša nosaukuma ID uzdot dažādiem HTML elementiem, katram
veicot savas korekcijas.
Piemērs:
#z98y { letter-spacing: 0.3em }
H1#z98y { color:brown; letter-spacing: 0.5em }
...
<H1 ID=z98y>Neatliec ...</H1>
<P ID=z98y>teksts</P>
Tā var nodefinēt un izmantot īpašību sarakstu līdzīgi, kā tas tika darīts uzdodot
stilu klases. ID pielietošana ir ērtāka kā stila klases pielietojums tajos gadījumos, kad
vieniem un tiem pašiem HTML elementiem (P, H1, H2 u.tml.) jāuzdod atšķirīgs stils.
Varēja, protams, izmantot arī iespēju labot stilu konkrētam teksta fragmentam jau
pazīstamajā veidā, piemēram:
<p STYLE="letter-spacing: 0.3em">teksts</p>
bet ID pielietojums ir ērtāks, ja stila izsaukšana notiek vairakkārt, ja jāveic tā izmaiľas
(ērtāk labot HEAD daļā vai CSS stila failā), ja veic CSS kontrolēšanu ar skriptiem.
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8.8.

CSS koda realizācija dažādās pārlūkprogrammās

Diemžēl CSS koda realizācija dažādās pārlūkprogrammās var būt ierobežota.
Piemēram, šajā materiālā aprakstītie likumi ir pārbaudīti, izmantojot Internet Explorer
5.00. Ir vēl vairāki likumi, kas aprakstā nav iekļauti, bet tos var realizēt ar Netscape
Navigator.
Problēma parādās, izmantojot citu vai vecākas versijas pārlūkprogrammu, kas
vienkārši ignorē nepazīstamos (tai nezināmos) tagus.
Ko pārlūkprogramma dara, kad sastop nepazīstamus elementus?


Nezināmā īpašība tiek ignorēta, piemēram:
H1 { color: red; rotation: 70deg }
vietā izmanto:
H1 { color: red; }



Nepareizi uzdotās vērtības ignorē reizē ar visu deklarāciju, piemēram:
IMG { float: left }
IMG { float: left top }
IMG { background: "red" }
IMG { border-width: 3 }
kļūdu dēļ izpilda tikai:
IMG { float: left }
IMG { }
IMG { }
IMG { }
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9. Populārākās programmas sākumlapu izveidei

MS FrontPage
Šī maksas programma darbojas saskaľā ar metodi WYSIWYG ("what you see
is what you get") un ir paredzēta Web lapu veidošanai HTML valodā ar JavaScript
lietojumu, jaunākajā versijā- arī ASP, XML. Tai ir HTML jeb koda režīms un ērts
atvieglotā darba jeb normālais režīms.
MS FrontPage lietderīga īpašība ir labā sadarbība ar MS Office programmām.
Pirmā versija - MS FrontPage 97 iemantoja sliktu slavu, jo veidoja lieki garu lapas
kodu tā, it kā tā būtu veidota MS Word, savukārt FrontPage 98 jau bija labāks un
sākot ar FrontPage 2000/2002 un it īpaši MS FrontPage 2003 tas ir tiešām labi
lietojams produkts, kas veido pareizu (atbilstoši prasībām uz savu izlaides gadu)
HTML kodu, un it īpaši noder tiem, kas grib atvieglot savu dzīvi, pēc iespējas mazāk
iedziļinoties koda rakstīšanā ar rokām.

Macromedia Dreamweaver
Ir MS FrontPage konkurējošas maksas produkts ir paredzēts Web lapu
veidošanai HTML valodā ar JavaScript lietojumu, jaunākajās versijās (Macromedia
Dreamweaver MX 2004) saprot arī PHP un XML tagus. Abām ir HTML jeb koda
režīms un ērts atvieglotā darba jeb normālais režīms. Macromedia Dreamweaver ir
labs JavaScript atbalsts, bet var būt grūtības ar latviešu valodas iestādīšanu un pie
MS Office pieradušam lietotājam tas var likties grūtāk pārskatāms.

HTMLPad
Tas ir piemērots tieši darbam HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, SSI,
ASP and Perl valodās, ar daudzām iebūvētām iespējām. HTMLPad ir Latvijā tapis
produkts, un sekojot sauklim ―Izvēlies Latvijas preci!‖, to var lejupielādēt no
http://www.blumentals.net, tas ir maksas produkts, un to par brīvu var lietot tikai
ierobežotu skaitu palaišanas reizes.
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EditPlus
EditPlus ir samērā mūsdienīgs HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java un
JavaScript lapu redaktors, taču tas ir maksas, par brīvu tas datorā strādās 30 dienas.
Tā instalācijas failu var lejuplādēt no http://www.editplus.com/download.html.
Izveidoto lapu pārskatīšana attiecas tikai uz klienta puses lappusēm, kā HTML.
EditPlus ir ērti rīki HTML lapas koda automātiskai veidošanai, bet nav izstrādāts rīks
servera puses lapu ērtai pārskatīšanai, tās jāskata pārlūkprogrammā pārlādējot.

Citi Web lapu redaktori

Crimson Editor: http://www.crimsoneditor.com/
Macromedia HomeSite: http://www.macromedia.com/software/homesite/
Multi-Edit: http://www.multiedit.com/
PHPEdit: http://www.phpedit.net/
SciTE: http://www.scintilla.org/SciTE.html
CofeeCup HTML Editor: http://www.coffeecup.com/software/
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10.

MS FrontPage 2003

Programma FrontPage 2003 nodrošina līdzekļus, elastību un funkcionalitāti, kas
palīdz izveidot labākas Web vietas. Tajā ir iekļauti profesionāla noformējuma,
autorēšanas, datu un publicēšanas rīki, kas nepieciešami dinamisku un mūsdienīgu
Web vietu izveidei.
FrontPage 2003 pilnveido Web materiālu izstrādi trīs galvenajos virzienos:


Noformēšana: izmantojiet uzlabotos noformēšanas rīkus, lai panāktu labāku
Web vietu izskatu. Jaunie izkārtojuma un grafikas rīki ļauj ērti izveidot tieši
tādu vietu, kādu vēlaties.



Kodēšana: izmantojiet noformēšanas rīkus, lai ģenerētu labāku kodu vai
papildinātu savas kodēšanas iemaľas. Interaktīvu rezultātu var iegūt,
izmantojot iebūvētos skriptu izveides rīkus. Ar profesionālajiem kodēšanas
rīkiem kodu var uzrakstīt ātrāk, efektīvāk un precīzāk.



Paplašināšana:

Ar

jauniem

paľēmieniem

savienojiet

cilvēkus

un

informāciju — izstrādājiet ar paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) datiem
vadāmas Web vietas, izmantojot pirmo pārdošanā pieejamo, saskaľā ar
metodi WYSIWYG ("what you see is what you get") pilnībā izstrādātu
izvēršamā stila lapu valodas transformāciju (XSLT) redaktoru. Papildinātie
publicēšanas līdzekļi un opcijas palīdz ātrāk panākt, lai Web lappuses būtu
pieejamas

tiešsaistē.
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Labāka izskata Web vietu izveide
Programmā FrontPage 2003 ir iekļauti tādi rīki un izkārtojuma un grafiskie
līdzekļi, kas paātrina darbu un palīdz izveidot profesionālas Web vietas.
Darbs ar grafiku, kas veidota citās lietojumprogrammās, sniedz lielāku kontroli
par to, kā tiek parādīti un saglabāti attēli.
Izmanto dinamiskās Web veidnes, lai modificētu veselas Web vietas sadaļas.
Atjauninot pamatveidni, izmaiľas automātiski tiek veiktas visās ar šo veidni
saistītajās lappusēs.
Izstrādā lappuses noteiktām pārlūkprogrammām vai izšķirtspējai, izmantojot
pārlūkprogrammas un izšķirtspējas saskaľošanas iespējas. Var arī apskatīt, kā Web
vieta izskatīsies dažādos pārlūkprogrammu un izšķirtspēju gadījumos.
Izveido izkārtojuma izveides tabulas un strādā ar tām, lai pārraudzītu
izkārtojumu ar pikseļa precizitāti.
Izmanto vadības rīkus, kas atvieglo darbu ar vairākiem vienā vietā esošiem
attēliem un saturu, kā arī ļauj izveidot vizuālos efektus, piemēram, uznirstošās
izvēlnes.
Ātrāka un vieglāka koda ģenerēšana
Programmā FrontPage 2003 iekļautie noformējuma rīki ģenerē efektīvu un tīru
hiperteksta iezīmēšanas valodu (HTML) un sniedz lielāku kontroli pār šo kodu. Var
arī likt lietā savas kodēšanas iemaľas, izmantojot profesionālu kodēšanas rīku
priekšrocības. Ar skriptu izveides rīkiem savai auditorijai var izveidot interaktīvu
saturu. Tā kā ar šiem kodēšanas rīkiem ir viegli strādāt, var tos izmantot pat valodas
HTML apgūšanai.
Kodēšanas rīki
Izmanto sadalīto skatu, lai skatītu noformējuma skatā veiktās un koda skatā
automātiski atjauninātās izmaiľas.
Ērti izvēlieties, modificējiet tagus un strādājiet ar tiem, izmantojot rīkus Quick
Tag Selector un Quick Tag Editor.
Izmantojot Microsoft tehnoloģiju IntelliSense®, vienkāršojiet koda rakstīšanu un
samaziniet koda kļūdu iespējas. Šī tehnoloģija ir pieejama valodai HTML,
kaskadētajām stilu lapām, XSLT, Microsoft JScript® un Microsoft ASP.NET.
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Atbrīvojieties no liekā koda, ko ģenerē programma Microsoft Word un citas Web
autorēšanas programmas.
Web vietas iespēju un sasniedzamības paplašināšana

Izmantojot Microsoft Windows SharePoint pakalpojumus (US) un Windows
Server 2003 savienojumu ar FrontPage 2003, var modificēt un rādīt tiešos datus, kas
tiek ľemti no dažādiem avotiem, ieskaitot XML, un WYSIWYG redaktorā izveidot
bagātīgas interaktīvas datu vadītas Web vietas. Lietotāji Web vietā var izlikt ziľas,
izmantojot tikai savas pārlūkprogrammas, un vienlaikus izvēloties kādu no
daudzajām publicēšanas opcijām.
Ar Windows SharePoint pakalpojumiem iespējotas datu vadītas Web
vietas
Ļaujiet lietotājiem savā Web vietā izlikt ziľas, izmantojot tikai pārlūkprogrammu.
Ar dažu klikšķu palīdzību var izveidot Web žurnālus, jautājumu izsekošanas
sarakstus, kā arī ziľu un recenziju vietas.
Iekļaujiet datu skatus un konfigurējiet datu avotus — ieskaitot XML paveidus,
Windows® SharePoint™ pakalpojumu datus, Web pakalpojumus un OLE datu bāzes
(OLEDB) datu avotus.
Lai izveidotu XML datu vadītas Web vietas, apstrādājiet XML datus un veiciet
autorēšanu un XSLT formatēšanu tieši programmas FrontPage metodes WYSIWYG
noformējuma skatā.
Izmantojot dinamisko nosacījumformatēšanu, atkarībā no datu vērtībām vai
pozīcijas datu skatā parādiet vai paslēpiet vienumus vai formatējuma izmaiľas.
Publicēšanas tehnoloģijas
Ērti pārvietojiet failus no lokālajām uz attālajām atrašanās vietām un pretēji un
publicējiet abos virzienos.
Ērti veidojiet savienojumus ar attālajām vietām, izmantojot Web importēšanas
dialogu, kas vienkāršo savienojumu veidus un darbu ar standartu SSL.
Izmantojot jauno attālās Web vietas zīmni, publicējiet savas Web vietas failu
pārsūtīšanas protokola (FTP) un Web izplatītās autorizēšanas un versiju kontroles
(WebDAV) serveros.
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10.1.

FrontPage 2003 aktivizēšana

Programmu MS FrontPage 2003 var palaist šādi:

1. Ar komandu Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Office
FrontPage 2003
2. Ar konteksta komandu Edit atverot labošanai kādu HTML dokumentu.
3. Programmas Microsoft Internet Explorer logā atvērot lappusi ar pogu Edit
Microsoft FrontPage vai komandu File / Edit with FrontPage
4. Izmantojot MS FrontPage ikonu
Gadījumos,

kad

tiek

atvērta

lappuse,

kura

nav

veidota

programmā

MS FrontPage, atverot lappusi, uz ekrāna var tikt izvadīts paziľojuma logs:

Pirmoreiz atverot programmu, uz ekrāna atvērsies paziľojuma logs par to, ka
MS FrontPage programma pašlaik nav izvēlēta kā web lappušu rediģēšanas
programma pēc noklusēšanas:

Ja Jūs vēlāties, lai FrontPage kļūtu par web lappušu rediģēšanas programmu,
jānospiež poga „Yes‖.
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FrontPage 2003 programmas logs:

Pēc noklusējuma, tiks atvērta jauna tukša web lapa, kura uzreiz ir gatava
rediģēšanai. Darbs, atšķirībā no citiem Microsoft produktiem, ir iespējams ne tikai
pamatā (Design) rediģēšanas režīmā, bet arī dažos citos.

10.2. FrontPage skatu režīmi (Views)

Sākumlapas izstrāde FrontPage 2003 vidē notiek, izmantojot šādus skatu
režīmus:
Page – lappušu režīms
Folders – mapju režīms
Reports – atskaišu režīms
Navigation – navigācijas režīms
Hyperlinks – hipersaišu režīms
Tasks – uzdevumu režīms
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Pārslēgties starp skatu režīmiem var caur galvenās izvēlnes punktu View
Folders (mapju režīms). Šajā režīmā var apskatīt web-projekta struktūru (failus
un mapes) un veikt līdzīgas darbības kā failu pārlūkprogrammā MS Windows
Explorer.
Reports (atskaišu režīms). Piedāvā vairāk nekā desmit dažādu atskaišu formu,
kuras satur informāciju par MS FrontPage atvērto web-projektu.
Navigation (navigācijas režīms). Ļauj shematiskā veidā apskatīt projekta
struktūru un organizēt saites starp lappusēm;
Hyperlinks (hipersaišu režīms). Demonstrē to hipersaišu sistēmu, kādā webprojekta lappuses ir saistītas savā starpā. Dod iespēju pārbaudīt, kā saites strādā,
pastāv iespēja tās labot.
Tasks

(uzdevumu

režīms).

Paredzēts

projekta

uzdevumu

vadībai

(pievienošanai, izmešanai, izpildes, izpildes prioritātes noteikšanai, kā arī uzdevumu
stāvokļa sekošanai).
Page (lappušu režīms). Šajā režīmā veic lappušu veidošanu un rediģēšanu.
Šeit var veidot kā tukšas, tā arī uz šabloniem bāzētas lappuses, izvēlēties lappušu
tēmas, ievadīt un noformēt tekstu, noformēt pašas lappuses, pievienot grafiskos un
videoattēlus un skaľu pavadījumu, informāciju ievietot tabulās, rāmjos un formās, kā
arī veidot saites starp lappusēm.
Page režīms, savukārt, ietver šādus:


Design – vizuālais konstruēšanas režīms, kurš ir pamata darba režīms.
Šajā režīmā notiek pamata darbs ar FrontPage.



Code – režīms, kas paredzēts, lai varētu apskatīt un rediģēt HTML kodu.
Šo režīmu izmanto, lai ievietotu kādu skriptu vai HTML fragmentu.



Split – režīms, kas apvieno Design un Code režīmu vienā logā.



Preview – lapas apskates režīms, kuru izmanto, lai pārbaudītu, kā
lappuse varētu izskatīties interneta pārlūkprogrammas logā un pārbaudīt
tās darbību.

Vēl viens režīms (Remote Web Site) ļauj veikt darbības ar attālināto web
projektu.
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10.3. Lappuses izveidošana un saglabāšana

Tīmekļa vietu var veidot divējādi:


izveido galveno lappusi jeb sākumlapu (home page) un tad pamazām
veido visas tai pakārtotās lappuses;



izveido atsevišķas lappuses un tad veido galveno apkopojošo.

Parasti izmanto pirmo paľēmienu, taču iesācējiem apgūt lappušu veidošanas
iemaľas ir vieglāk, izmantojot otro paľēmienu. Lappušu veidošanai izmanto
programmas skatu režīmu Page. Pēc programmas aktivizēšanas tajā ir redzama vai
nu tukša lappuse, vai arī lappuse, kura atvērta rediģēšanai. Tekstu ievada tāpat kā
teksta redaktorā MS Word. Lai redzētu pārejas simbolus jaunā rindā, izmanto
standartrīku joslas pogu
Katra taustiľa

ENTER

(Show All).
nospiešana starp rindkopām izveido lielāku atstarpi, nekā

tas ir MS Word tekstā. Lai šāda atstarpe neveidotos, pāreju veido ar taustiľu
kombināciju SHIFT + ENTER.
Ja kāds no vārdiem ir pasvītrots ar sarkanu viļľotu līniju, tad tie visticamāk ir
uzrakstīti nepareizi, jo nav atrasti attiecīgās valodas pareizrakstības vārdnīcā.
Ar pareizrakstību saistītos uzstādījumus veic komandas Tools / Page Options
dialoga loga lapiľas General sadaļā Spelling.

Pārbaudīt kļūdas teksta
ievadīšanas laikā

Nerādīt kļūdas ne vienā
no lapām

Izvēlētā pareizrakstības
pārbaudes valoda

10.3.1.

Lappuses parametri

Dialoga logā Page Properties var norādīt parametrus, kuri attiecas uz visu
lappusi kopumā. Šo dialoga logu var atvērt:


ar komandu File / Properties;



konteksta programmu Page Properties.
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Lapiľā General var norādīt šādus lappuses parametrus:

Faila izvietojums lokālajā diskā
Lappuses nosaukums
Lappuses apraksts
Atslēgu vārdi
Faila adrese serverī
Lappuses parādīšanas vietas izvēle
Fona skaľas fails
Fona skaľas atkārtojumu reižu skaits
Nepārtraukti atkārtot fona skaľu

Lapiľā Background var izvēlēties lappuses fonu un hipersaišu krāsas:

Fona attēla parametri

Fona krāsa
Teksta krāsa
Hipersaites krāsa
Apmeklētās hipersaites krāsa
Pašreiz izvēlētās hipersaites krāsa

Lapiľā Advanced var norādīt atkāpes lielumu punktos no lappuses malas līdz
tekstam.
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Lapiľā Custom var apskatīties un/vai izmainīt META tagu sarakstus. Šajos
sarakstos esošo informāciju izmanto pārlūkprogrammas, taču uz ekrāna tā izvadīta
netiek. Meta tagu nosaukumi atrodas HTML teksta sākumā un tos iespējams apskatīt
arī lappuses Code režīmā.
Lapiľā Language var izvēlēties lappuses valodu un kodēšanas tabulas. Lai
interneta pārlūkprogrammā, aplūkojot tīmekļa lappuses ar tekstu latviešu valodā,
būtu pareizi redzami arī burti ar diakritiskajām zīmēm, tad sarakstā Save the
document as izvēlas kodēšanas tabulu Baltic.

10.3.2.

Jaunas lappuses izveidošana

Jaunu lappusi var izveidot:
 aktivizējot MS FrontPage programmas logu, neatverot izveidotu lappusi;
 ar standartrīku joslas pogu Create a new normal page;
 ar komandu File / New, Task Pane izvēlnes sadaļas New punktu Blank page;
 ar taustiľu kombināciju CTRL + N.
Jauno lappusi var izveidot arī ar Task Pane izvēlnes sadaļas New punktu More
page template:
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Lapiľā General var izvēlēties tukšu lappusi (Normal Page) vai noteikta tipa
lappusi, kurā jau ir izvietoti virsraksti, teksts un/vai attēli. Lappuses izskatu var
novērtēt logā Preview. Visus vai daļu šo elementu var nomainīt ar sev vajadzīgajiem.
Ja vēlāties veidot lappusi ar rāmjiem, tad to izvēlas lapiľā Frames Pages.
Sadaļā Preview var redzēt rāmju skaitu un izvietojumu.
Lapiľā Style Sheets tiek piedāvātas lappuses ar noteiktu teksta noformējuma
stilu, kura apraksts redzams sadaļā Description.

10.3.3.

Lappuses atvēršana labošanai

Lappusi rediģēšanai var atvērt vairākos veidos:
 failu pārlūkprogrammas logā ar konteksta komandu Edit;
 ar standartrīku joslas pogu Open;
 ar komandu File / Open;
 programmas MS FrontPage logā ar komandu File / Recent Files, kurā redzami
pēdējo astoľu rediģēto failu nosaukumi un atrašanās vietas;
 ar taustiľu kombināciju CTRL + O.

10.3.4.

Lappuses saglabāšana

Tīmekļa lappusi var saglabāt:


ar komandu File / Save



standartrīku joslas pogu Save



ar taustiľu kombināciju CTRL + S.

Lappusi saglabājot pirmo reizi, atveras dialoga logs Save As.
Saglabājot tīmekļa lappuses, faila nosaukumos nelietojiet latīľu valodas
alfabētā neietilpstošus burtus, piemēram, š, ā, ю, ч, jo ne visas operētājsistēmas failu
nosaukumos pieļauj no latīľu alfabēta atšķirīgu burtu lietošanu.
Saglabājot tīmekļa lappusi, tiek saglabāts arī lappuses nosaukums. Lappuses
nosaukums ir redzams izmantotās interneta pārlūkprogrammas virsraksta joslā.
Pēc noklusēšanas lappuses virsraksta un faila nosaukumam programma MS
FrontPage izmanto lappuses teksta sākumu. Ja lappuses virsrakstu ir nepieciešams
mainīt, to var izdarīt dialoga loga Save As pogas Change title... dialoga logā Set
Page Title.
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10.4. Teksta noformēšana

10.4.1.

Teksta iezīmēšana

Lai noformētu vai veiktu kādas citas darbības ar tekstu, tas vispirms ir jāiezīmē.
Daļa teksta iezīmēšanas paľēmienu ir tādi paši kā programmā MS Word:


lai iezīmētu vienu vārdu, ar peli izpilda dubultklikšķi uz vārda;



lai iezīmētu vienu rindu, peli novieto iezīmēšanas zonā pa kreisi no teksta un
pretī vajadzīgajai rindai izpilda klikšķi;
lai iezīmētu vienu rindkopu, peli novieto iezīmēšanas zonā un izpilda



dubultklikšķi pretī šai rindkopai;
lai iezīmētu patvaļīgi garu teksta apgabalu, novieto peles rādītāju



iezīmējamā teksta sākumā, turot nospiestu peles kreiso pogu, pārvieto
rādītāju uz iezīmējamā teksta beigām.
Visu tekstu var iezīmēt:


ar komandu Edit / Select All;



ar tastatūras taustiľu kombināciju CTRL + A.

10.4.2.

Formatēšanas rīku josla

Teksta noformēšanas rīki atrodas formatēšanas rīku joslā:

Noklusēto fontu (default font) nosaka izvēlētais stils. Fontus var izvēlēties:


komandas Format / Font lapiľas Font sarakstā Font



formatēšanas rīku joslas sarakstā Font
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Viens no populārākajiem fontiem internetā ir Arial. Vēl populāri ir fonti
Verdana, Tahoma, Times New Roman.

10.4.3.

Lappusēs

Rakstzīmju lieluma izvēle

izmanto

septiľus

rakstzīmju

lielumus.

Iekavās doti to izmēri punktos. Noklusēto rakstzīmju lielumu
(normal) nosaka izvēlētā stila uzstādījumi. Parasti tas ir 3
Burtu lielumu var izvēlēties:


formatēšanas rīku joslā sarakstā Font Size



komandas Format/Font lapiľas Font sarakstā Size

Burtu attēlošanas lielumu interneta pārlūkprogramma nosaka pēc numura.
Iekavās dotajam rakstzīmju lielumam punktos ir tikai informatīva nozīme lappuses
veidošanas laikā.

10.4.4.

Fona noformēšana

Lappuses fonu (background) var izvēlēties:


ar komandu Format / Background;



komandas File / Properties;



komandas Format / Theme dialoga logā, izvēloties konkrētu tēmu;



konteksta izvēlnes komandas Page Properties;

Lappuses fonam var izvēlēties kā noteiktu krāsu, tā arī attēlu.
Dialoga loga Page Properties lapiľā Advanced var uzstādīt lapas atkāpes, stilu
un hipersaišu dinamisko efektu.
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Simetriskās lapas
atkāpes
Lapas atkāpes
Atļaut efektu

Stila izveide

Noformējuma izvēle

10.4.5.

Virsraksti

Pastāv 6 virsrakstu līmeľi, ar kuru palīdzību izdala
visus web-lapas virsrakstus atkarībā no to svarīguma. Par
virsrakstu

var

norādīt

jebkuru

iezīmētu

tekstu

ar

noformēšanas rīku joslas loga Normal palīdzību:
Katra dokumenta pirmajam virsrakstam vajadzētu būt
pirmā līmeľa virsrakstam (Heading 1). Nav ieteicams izlaist
kādu no virsrakstu līmeľiem, piemēram, sākot dokumentu
ar pirmā līmeľa virsrakstu (Heading 1), kā nākamo lietot
trešo līmeni (Heading 3).

10.5. Atdalošās līnijas
Ar ievietoto horizontālo līniju var atdalīt kādas
lappuses teksta daļas. Līniju lappusē ievieto ar
komandu
Insert / Horizontal Line. Līnija ir visas lappuses
platumā.
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Līnijas parametrus var mainīt dialoga logā Horizontal Line Properties, kuru var
atvērt:


ar dubultklikšķi uz līnijas;



komandu Format Properties, ja ir iezīmēta
līnija;



ar

konteksta

komandu

Horizontal

Line

Properties.

Atdalošās līnijas parametru maiľas dialoga logs satur šādus punktus:

Atdalošās līnijas
izmērs

Līnijas garums

Līnijas platums

Atdalošās līnijas
platums procentos no loga platuma
vai pikseļos

Izlīdzināšanas veids (pēc kreisās
malas, centrā, pēc labās malas)

Krāsa
Stila izvēle

Bez ēnojuma

Līnijai var būt divi veidi:


vienkrāsaina līnija (atzīmēta izvēles rūtiľa Solid line);



līnija ar ēnojumu (nav atzīmēta izvēles rūtiľa Solid line).

10.6. Saraksti

Saraksta parametrus var norediģēt logā List Properties, kuru var izsaukt caur
komandu Format / Bullets and Numbering...
Lapiľā Picture Bullets var izvēlēties marķēšanas veidu ar attēliem. Pirms
pielietot šo marķēšanas veidu, vēlams attēlu vispirms sameklēt un apskatīt ar kādiem
citiem līdzekļiem, jo attēla izvēles dialoga logā Browse to nav iespējams izdarīt.
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Izmantot tēmā noteiktus attēlus
Izvēlēties attēlu
Attēla faila adrese
Atrast attēlu
Paraugs
Vairāklīmeľu saraksta tips
Stila izvēle

Marķēta saraksta izveidošanai vai
tās atcelšanai var izmantot:



formatēšanas rīku joslas pogu



komandu Format / Bullets and Numbering…

(Bullets)

Lapiľā Plain Bullets var izvēlēties vienu no trim marķēšanas veidiem.

Izvēlētais veids

Atcelt marķēšanu

Vairāklīmeľu saraksta tips

Stila izvēle

Numurēta saraksta izveidošanai vai numerācijas atcelšanai var izmantot:


formatēšanas rīku joslas pogu



komandu Format / Bullets and Numbering…

(Numbering)
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Komanda Format / Bullets and Numbering… atver dialoga logu List Properties,
kura lapiľā Numbers var izvēlēties vienu no pieciem numerācijas veidiem.
Lodziľā Start at: iespējams izvēlēties, kāds numurs piešķirams pirmajai
saraksta rindkopai.
Numerācijas veidu var nomainīt, izvēloties citu numerācijas veidu.

Izvēlētais veids

Sākt numurēt ar

Atcelt marķēšanu

Vairāklīmeľu saraksta tips

Stila izvēle

10.7. Tabulas

Tabulas ļauj sakārtot informāciju, tādējādi padarot to uzskatāmāku. Tabulās var
ievietot gan tekstu, gan grafiskus elementus.
Tabulas var izmantot arī lappuses objektus izvietošanai. Dažkārt visa lappuse
tiek veidota kā neregulāras formas tabula bez robežlīnijām. Šādu paľēmienu
izmanto, lai objekti lappusē nemainītu savu savstarpējo izvietojumu un būtu
neatkarīgi no interneta pārlūkprogrammas loga lieluma, monitora ekrāna lieluma un
izšķirtspējas utt.
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10.7.1.

Tabulas izveidošana ar komandu Table / Insert / Table

Pēc komandas izvēles uz ekrāna atveras dialoga logs Insert Table.

Tabulas rindu un
kolonnu skaits
Maketēšanas (noformējumu)
iespēju aktivizēšana.
Teksta novietojums
šūnās
Noteikts tabulas platums
Teksta aptece apkārt
tabulai
Tabulas platums pikseļos vai
procentos
Teksta novietojums
šūnās
Noteikts tabulas augstums
Attālums starp

šūnām
Kreisas un augšējas robežu
krāsa

Tabulas līniju platums

Labas un apakšējas robežu
krāsa

Tabulas līniju krāsa
Tabulas fona krāsa

Saspiest tabulas līnijas

Fona attēla pievienošana
Izmantot tabulas
parametrus priekš citām
tabulām

10.7.2.

Tabulas uzzīmēšana ar rīku joslu Tables

Maketa (skices)
tabulas uzzīmēšana

Zīmēt tabulas līnijas
Dzēst tabulas līnijas

Tabulas autoformatēšana

Šūnu aizpilde
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10.7.3.

Tabulas izveidošana ar pogu Insert Table

Veidojot

tabulu

ar

pogu

Insert

Table,

jāiezīmē

tabulai

nepieciešamais rindu un kolonnu skaits. Pārējos tabulas parametrus
nosaka komandas Table/Insert/Table dialoga loga Insert Table
parametri.

10.7.4.

Tabulas virsraksta pievienošana

Tabulas virsrakstu var pievienot caur komandu Table/Insert/Caption:

Virs tabulas

Zem tabulas

Stila izveide

10.7.5.

Tabulas elementu iezīmēšana

Tabulas elementu iezīmēšana notiek caur šādām komandām:

Maketa tabula

Visa tabula
Kolonna
Rinda
Šūna
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Lai iezīmētu rindu vai kolonnu, peles rādītāju jānovieto uz kolonnas
augšējās vai rindas kreisās līnijas tā, lai tas pārveidotos par mazu melnu
bultiľu, un jāizpilda klikšķi. Ja jāiezīmē vairākas blakus esošas rindas vai
kolonnas, tad turot nospiestu pogu, peli jāpārvieto vajadzīgajā virzienā.

10.7.6.

Tabulas rediģēšana

Tabulas teksta noformēšanai var izmantot iezīmētā teksta un rindkopas
noformēšanas iespējas. Tabulā papildu teksta noformēšanas veids ir teksta vertikālā
izlīdzināšana. Šim nolūkam izmanto trīs rīku joslas Tables pogas:

Pie augšējās malas

Vidū

Pie apakšējās malas

Vēlamo tabulas kolonnas platumu var iegūt, novietojot peles rādītāju uz šūnu
atdalošās līnijas (kolonnai – labās, rindai – apakšējās), līdz tas iegūst abpusējas
bultiľas formu

. Ar nospiestu peles pogu pavelk līniju līdz rinda/kolonna iegūst

vēlamo platumu/augstumu.
Kolonnas platumu pielāgot garākā teksta platumam var:


ar dubultklikšķi uz šūnu atdalošās labās kolonnas līnijas, kad peles rādītājs
saľem formu

;



ar komandu Table / AutoFit to Contents



ar Tables rīku rindas pogu AutoFit to Content.

Rindas augstumu pielāgot tekstam var ar dubultklikšķi uz šūnu atdalošās
apakšējās rindas līnijas, kad peles rādītājam ir abpusējas bultiľas forma ↕.
Vairākām iezīmētajām rindām vai kolonnām, ja to ļauj tajās esošais teksts un
tabulas platums, var novienādot platumu, izmantojot:


komandas Table / Distribute Rows Evenly (rindām) un Table / Distribute
Columns Evenly (kolonnām);
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konteksta komandkartes komandas Distribute Rows Evenly un Distribute
Columns Evenly



rīku joslas Tables pogas Distribute Rows Evenly un Distribute Columns
Evenly.

Izlīdzināt: vienāda augstuma rindas

Visas kolonnas pēc garākā
teksta
Vienāda platuma kolonnas

Jaunas rindas, kolonnas un šūnas var pievienot vairākos veidos:


ar komandkartes Table / Insert komandām;



ar konteksta komandkartes komandām Insert Row (rindu) un Insert Column
(kolonnu);



ar rīku joslas Tables pogām.

Lai izmestu nevajadzīgas rindas/kolonnas, jāizmanto kādu no paľēmieniem:


komandu Table / Delete Cells;



konteksta komandkartes komandu Table / Delete Cells;



rīku joslas Tables pogu Delete Cells.

Lai apvienotu vairākas iezīmētās šūnas vienā, var izmantot vairākus
paľēmienus:


komandu Table / Merge Cells;



konteksta komandkartes komandu Merge Cells;



rīku joslas Tables pogu Merge Cells;



rīku joslas Tables instrumentu Draw Erase (nevajadzīgās līnijas izdzēš).

Lai sadalītu izvēlēto vai iezīmēto šūnu vairākās, var izmantot vairākus
paľēmienus:


komandu Table / Split Cells;
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konteksta komandkartes komandu Split Cells;



rīku joslas Tables pogu Split Cells

Tabulas noformēšanu veic dialoga logā Table Properties. Pirms izmantot šo
dialoga logu, tabula nav jāiezīmē, bet tajā ir jāatrodas teksta kursoram. Tabulas
parametru dialoga logu Table Properties var atvērt:


ar komandu Table / Table Properties / Table;



ar konteksta izvēlnes komandu Table Properties…

Šūnas parametru dialoga logs Cell Properties ir līdzīgs tabulas parametru
logam. To var atvērt:


ar komandu Table / Table Properties / Cell;



ar konteksta izvēlnes komandu Cell Properties…

Teksta izvietojums
horizontāli
Teksta izvietojums
vertikāli

Noteikts šūnas
platums

Pārveidot tabulu
Noteikts šūnas
augstums
Nosaukumu rinda
Nepārnest tekstu

Kreisās un augšējās
robežu krāsa

Šūnas līniju krāsa

Šūnas fona krāsa

Labās un apakšējās
robežu krāsa

Fona attēla
pievienošana
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10.8. Hipersaites

Hipersaites (hyperlinks) ir speciāli izveidotas vietas interneta lapās, ar kuru
palīdzību notiek pāreja uz citu lapu, failu vai e-pastu. Par hipersaiti var būt teksts,
teksta rinda, attēls vai piktogramma.
Lai redzētu, uz kādu adresi norāda izvēlētā saite, uz tās ir jānovieto peles
rādītājs. Adrese, uz kuru norāda saite, ir redzama pārlūkprogrammas informācijas
joslā.
Pēc norādes veida hipersaites var iedalīt šādi:


saites, kuras norāda uz vietu lappusē, kas atzīmēta kā grāmatzīme
(bookmark);



saites, kuras norāda uz citu tekošās mājas lapas lappusi;



saites, kuras norāda uz citu interneta adresi;



saites, kuras aktivizē jauna e-pasta ziľojuma sūtīšanu, aizpildot adresāta
adresi;



saites, kuras norāda uz kādu failu (piemēram, teksta dokumentiem,
arhivētiem failiem u. c.).

Saiti veido dialoga logā Insert Hyperlink, kuru var atvērt:


ar standartrīku joslas pogu (Insert Hyperlink);



ar komandu Insert / Hyperlink;



ar taustiľu kombināciju CTRL + K;



ar konteksta komandkartes komandu Hyperlink.
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Dialoga logs Insert Hyperlink:

Hipersaites
teksts

Lapas meklēšana
internetā

Palīguzraksta (hint)
maiľa

Eksistējošā lapa vai
fails

Izvelēties
grāmatzīmi

Eksistējošā
grāmatzīme

Rāmis, kurā
atvērt lapu

Izveidot jaunu
dokumentu

E-pasta adrese

Hipersaites adrese

Lai izveidotu saiti tekstam, tas ir jāiezīmē un jānospiež poga

. Pēc saites

izveidošanas teksts tiks pasvītrots un iegūs krāsu, kādā redzamas neapmeklētās
hipersaites.
Bieži saites veido ar grafisku objektu palīdzību, kuri noformēti dažādu pogu
veidā.
Lai izveidotu saiti grafiskam objektam, tas ir jāizvēlas. Pēc tam,
kad saite ir izveidota, objekts ne ar ko vizuāli neatšķiras no tāda,
kuram saite nav veidota.

Lai saiti izveidotu nevis visam grafiskajam elementam kopumā, bet gan
atsevišķām tā daļām, jāveido saišu laukumi (hotspots).
Hipersaišu veidošanai, izmantojot atsevišķas attēla daļas, lieto trīs paneļa
Pictures pogas:


Rectangular Hotspot



Circular Hotspot



Polygonal Hotspot
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Rectangular Hotspot
Circular Hotspot
Polygonal Hotspot
Highlight Hotspot

Rectangular Hotspot izmanto taisnstūrveida saites laukuma izveidošanai.
Laukumu zīmē kā taisnstūri, velkot pa diagonāli no viena tā stūra līdz otram.
Circular Hotspot izmanto apaļa saites laukuma izveidošanai. Laukumu zīmē,
velkot ar peli no centra pa riľķa rādiusu.
Polygonal Hotspot izmanto neregulāras formas saites laukuma izveidošanai.
Laukumu zīmē kā daudzstūri, klikšķinot punktos, kuros līnijai jāmaina virziens. Ja
nepieciešams, izveidotā laukuma izmērus var mainīt.
Pogu Highlight Hotspots izmanto tikai izveidoto saišu izgaismošanai.
Ja saite vairs nav vajadzīga, uz tās uzklikšķina un dzēš.

10.8.1.

Pilnās un relatīvās adreses

Veidojot mājas lapu ar failiem, jāsaglabā ne tikai faila nosaukums, bet arī tā
atrašanās vieta jeb adrese.
Mājas lapa var glabāties gan tajā pašā datorā, kur tā bija izveidota, gan citā
datorā.
Ja mājas lapa būs izmantojama citā datorā, tad pastāv divas iespējas:


izveidot dotajā datorā tieši tādu pašu mājas lapu;



glabāt tikai relatīvās atrašanās vietas adreses.

Pilnā faila atrašanās adrese ietver disku un visu mapju struktūru, kā arī paša
faila nosaukumu.
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Relatīvajai adresei var būt vairāki veidi:


ja fails, uz kuru norāda saite, atrodas tajā pašā mapē, kur lappuse, kurā šī
saite tiek veidota, tad jāsaglabā tikai faila nosaukums, piemēram:

weblapa1.htm


ja fails, uz kuru norāda saite, atrodas lappuses mapes apakšmapē, tad
jāsaglabā formā: apakšmape\faila nosaukums, piemēram:

Folder2\weblapa2.htm


ja fails, uz kuru norāda saite, atrodas lappuses mapes vecāku mapē, tad
jāsaglabā formā: divi punkti\mape\faila nosaukums, piemēram:

..\weblapa3.htm

10.8.2.

Grāmatzīmju veidošana

Grāmatzīmes parasti veido šādi: lappuses sākumā veido satura rādītāju un tā
rindas satur saites uz tām vietām lappusē, kurās atrodas attiecīgās tēmas izklāsts.
Grāmatzīmi izveido ar komandu Insert / Bookmark….

Jaunas grāmatzīmes
nosaukums
Nodzēst grāmatzīmi

Eksistējošas
grāmatzīmes

Pāriet uz noradīto
grāmatzīmi
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Katrai grāmatzīmei vienā lappusē jābūt savam atšķirīgam nosaukumam.
Vēlams, lai grāmatzīmes nosaukums būtu atbilstošs termins vai īsa raksturojoša
frāze. Grāmatzīmes nosaukums var saturēt atstarpes.
Grāmatzīmes izveidošanas vieta Design režīmā tiek apzīmēta ar karodziľu.
Veidojot saiti uz grāmatzīmi, dialoga logā Insert Hyperlink tās nosaukums
jāizvēlas no saraksta Bookmark... .
Pēc grāmatzīmes izvēles Address lodziľā pirms tās nosaukuma tiek pievienots
simbols #:

10.8.3.

Hipersaite uz interneta lapu

Saiti uz noteiktu vietu internetā var izveidot šādi:
sameklējot to internetā

ievadot tās adresi no tastatūras
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10.8.4.

Hipersaite uz failu

Saite, kura norāda uz failu, parasti norāda uz kādu cita tipa failu, (teksta
dokumentu, arhivētu failu u. c.).
Atkarībā no faila, noklikšķinot uz šādu saiti, fails tiks atvērts, vai aktivizēsies
lejupielādes process.

Noklikšķinot uz Create New Document, var izveidot jaunu failu un hipersaiti uz
to.
Mainīt faila atrašanas vietu

Pilns faila nosaukums

Rediģēt failu vēlāk
Rediģēt failu tagad
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10.8.5.

Hipersaite e-pasta vēstules nosūtīšanai.

Hipersaiti e-pasta vēstules nosūtīšanai izmanto, lai automātiski būtu aktivizēta
e-pasta programma (Outlook, The Bat u.c.), kurā automātiski jau ir aizpildīts vēstules
adresāta lauks. Lai izveidotu šādu hipersaiti, logā Insert Hyperlink jāizvēlas poga
E-Mail Address

E-pasta adrese

Temats

Nesen izmantotas adreses

10.9. Darbs ar grafiskajiem objektiem

10.9.1.

Sagatavoto attēlu ievietošana

Lappusēs ievietojamos failus var iegūt vairākos veidos:


izveidot kādā no zīmēšanas programmām;



ieskenēt ar skeneri, digitālo foto vai video kameru;



izmantot

atrastos

internetā

vai

kādā

attēlu

galerijā,

piemēram,

kompaktdiskā.

124

Sagatavotos attēlus var ievietot:


ar komandu Insert / Picture / From File…;



ar zīmēšanas rīku joslas Drawing pogu



ar attēlu rīku joslas Pictures pogu

(Insert Picture From File);

(Insert Picture From File).

Komanda atver dialoga logu Select File, kurā izvēlas vajadzīgo failu. Failam pēc
ievietošanas nedrīkst mainīt tā atrašanās vietu vai nosaukumu, jo šī informācija tiek
saglabāta pašā lappusē un vēlāk izmantota, lai atrastu failu un pārsūtītu internetā.
Ja kādu iemeslu dēļ atrašanās vietu vai nosaukumu nākas mainīt, attēls no
lappuses jāizmet un jāievieto no jauna.

10.9.2.

Attēlu izvietojums

Attēla novietojuma veidu lappusē var nomainīt dialoga logā Position, kuru
izsauc ar komandu Format / Position palīdzību.

Attēla un apkārtējo
objektu savstarpējais
novietojums

Attēla novietošanas veids

Attēla koordinātas

Attēla platums

Attēla augstums

Attēla līmeľa indekss
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Wrapping style


None – nav piesaistes pie labās un kreisās malām.



Left – izlīdzinājums pēc kreisās malas.



Right – izlīdzinājums pēc labās malas.

Position style


None – attēls ievietots lappusē kā parasts objekts atsevišķajā rindā.



Absolute – attēls ieľem noteiktu vietu lappusē, kuru nosāka parametri Left,
Right, Top un Bottom.



Relative – attiecībā pret pārējiem elementiem lappusē. Novietojuma
koordinātas nosaka lodziľā Z-Order.

Tekstlodziľā Z-Order novietojuma veidam Absolute var norādīt attēla atrašanās
veidu attiecībā pret citiem objektiem. Ja vērtība ir pozitīva, attēls atradīsies virs citiem
objektiem. Ja vērtība ir negatīva, attēls atradīsies zem citiem objektiem.

10.9.3.

Grafiskā objekta saglabāšana

Ja lappusē ir ievietots ClipArt objekts vai kāds cits grafisks elements, lappusi
saglabājot, atveras logs grafisko elementu saglabāšanas apstiprināšanai.
Faila nosaukums

Mape, kurā tas tiks
saglabāts

Darbības veids

Mainīt faila datu tipu

Mainīt darbības veidu

Mainīt faila nosaukumu

Mainīt saglabāšanas
vietu
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Sarakstā būs redzami visi kopš lappuses pēdējās saglabāšanas reizes
ievietotie attēli.
Izvēlētā objekta nosaukumu var mainīt, ja:


izvēlas pogu Rename;



izpilda klikšķi uz nosaukuma.

Izvēlētā objekta saglabāšanas vietu var izvēlēties ar pogas Change Folder…
dialoga logā Browse for Folder.
Ja attēlā ir veiktas kādas izmaiľas, tad, saglabājot lappusi, jāapstiprina arī šo
attēlu saglabāšana. Tādā gadījumā mainītajiem attēliem stabiľā Action redzams
darbības veids Overwrite (nomainīt iepriekšējo). Ja vēlas saglabāt abas attēla
versijas, jaunajam attēlam var mainīt nosaukumu (poga Rename). Pēc nosaukuma
maiľas Action stabiľā ir redzama vērtība Save.
Poga Set Action… piedāvā izvēlēties vienu no diviem darbības veidiem:

Saglabāt failu

Failu nesaglabāt, bet
izmantot pašreizējo failu
diskā

10.9.4.

Attēlu formāti

Tīmeklī visbiežāk tiek izmantoti trīs attēlu formāti – JPEG, GIF un PNG. Visus
šos formātus vieno tas, ka attēli šajos formātos nav vektoru formā, bet gan rasterizēti
– tas nozīmē, ka mainot attēla izmērus, kvalitāte zudīs.

JPEG
JPEG formātā esošajiem attēliem parasti ir faila paplašinājums .jpg, bet var būt
arī .jpeg. JPEG formātā visbiežāk saglabā krāsainus attēlus, kuros ir redzamas
dažādas krāsu pārejas, jo JPEG formāts ļauj izmantot līdz pat 16 miljoniem krāsu
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toľiem. Tāpēc visbiežāk šajā formātā ir redzami fotoattēli. Saglabājot attēlus JPEG
formātā ir iespējams norādīt kompresijas līmeni procentos. Protams, jo vairāk tiks
saspiests attēls, jo nekvalitatīvāks tas būs. Tieši JPEG saspiestos attēlus raksturo
kompresijas radītie defekti, kuri tiek saukti par JPEG artefaktiem.
Pastāv progresīvais attēlošanas režīms „progressive passes‖. Šajā režīmā
pārlūkprogramma attēlo failu kā atsevišķus kvadrātus, to skaits sākumā ir pavisam
mazs, bet ar katru gājienu (pass – gājiens) divreiz palielinās, līdz kvadrāta izmērs ir
viens pikselis un attēls pieľem savu oriģinālo izskatu.

GIF
GIF formāta attēliem faila paplašinājums parasti ir .gif. GIF formāta
ierobežojums ir 256 krāsu toľi – tātad kvalitatīvu fotogrāfiju šajā formātā nevar
saglabāt. Ja nu vienīgi kādu melnbaltu fotogrāfiju izmantojot 256 melnbaltos toľus.
GIF attēlā var norādīt, cik un kādas krāsas izmantot attēlā. Šī informācija tiek saukta
par attēla krāsu paleti un tā tiek saglabāta kopā ar attēlu. Jo mazāk krāsas tiks
izmantotas, jo mazāks būs faila izmērs. Vēl viena GIF formāta īpašība ir tāda, ka var
norādīt krāsu paletē, kura krāsa būs caurspīdīgā krāsa – tātad attēlā var iekrāsot
vēlamās vietās ar „caurspīdīgu‖ krāsu.
Nākamā pozitīvā īpašība ir tāda, ka GIF formātā vienā failā var saglabāt
vairākus attēlus, kuri tiks rādīti pēc kārtas ar norādītu laika intervālu. Šādus animētus
attēlus parasti sauc par „animētajiem‖ GIF failiem‖. Pašlaik šādu animēto attēlu
nozīme interneta sākumlapu noformēšanā ir stipri sarukusi, jo arvien biežāk izmanto
Flash tehnoloģijas, kas ir daudz mūsdienīgāks risinājums, ielādējas ātrāk un arī
attēlojas kvalitatīvāk, jo atbalsta vektorgrafiku.
Vēl GIF failiem ir iespēja norādīt rindpārlēces režīmu „Interlaced‖ – tas nozīmē
to, ka liels GIF fails ielādējoties netiks ielādēts kā parasti no augšas līdz apakšai, bet
gan tas tiks ielādēts vienmērīgi – tādā veidā vēl nepilnīgi ielādētā GIF attēlā var jau
saskatīt gaidāmā attēla aprises. Tomēr pie mūsdienu tīmekļa ātrumiem un
tendencēm (CSS izmantošana noformējumā, minimālisms dizainā) arī šī GIF attēlu
īpašība praktiski ir zaudējusi savu nozīmi.
GIF attēlus parasti izmanto dažādu grafiku, shēmu zīmēšanai, kā arī lapu
dizaina elementiem, kur pietiek ar dažiem krāsu toľiem un nav daudz krāsu pāreju.
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PNG
PNG attēli tiek izmantoti retāk (ar faila paplašinājumu .png), lai gan tie bieži vien
ir stipri efektīvāki par citiem. PNG formāts tika veidots kā GIF formāta aizstājējs, taču,
diemžēl, tas netika pietiekoši atbalstīts, lai gūtu pietiekošu savu īpašību atbalstu no
pārlūkprogrammu veidotājiem. Tāpēc sākumlapu veidotāji to tā arī nesāka masveidā
izmantot,

nezinot,

kā

kura

pārlūkprogramma

tos

attēlos.

PNG attēli praktiski nezaudē savu kvalitāti pie kompresijas, kā arī tie gandrīz vienmēr
saspiežas labāk, kā GIF attēli par apmēram 5-25%. Arī PNG attēli var būt ar
rindpārlēces režīmu, pie tam tie atbalsta līdz pat 48 bitu krāsu dziļumu, no kā,
savukārt, ir atkarīgs kopējais krāsu skaits.
Atšķirībā no GIF failiem, PNG failos, līdzīgi kā JPEG failos nevar saglabāt
vairākus attēlus un veidot no tiem animācijas. Toties, PNG attēlos var norādīt ne tikai
vienu caurspīdīgu krāsu, bet var pat norādīt dažādus caurspīdības līmeľus –
piemēram, vienam attēla stūrim norādīt 10% caurspīdīgumu un otram stūrim 90%
caurspīdīgumu.
Diemžēl dažas pārlūkprogrammas nekorekti atbalsta PNG caurspīdīgumu,
tāpēc šis formāts nav pārāk izplatīts, lai gan praktiski ar dažādiem paľēmieniem ir
iespējams panākt šī formāta korektu caurspīdīgumu uz visām populārākajām
pārlūkprogrammām.

10.10. Interneta mājas lapas testēšana
Pirms nopublicēt savu mājas lapu internetā, tā rūpīgi jātestē. Laiks šajā ziľā ir
svarīgākais testēšanas kritērijs: jo vairāk laika Jūs veltīsiet mājas lapas testēšanai, jo
lielāka varbūtība, ka Jūsu lapu bez jebkādiem traucējumiem varēs apskatīt praktiski
visi interneta lietotāji.
Lai efektīvi notestētu mājas lapu, ir nepieciešamas 3 lietas:


Pieslēgums internetam;



Dažādas pārlūkprogrammas;



Dažādas operētājsistēmas.
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Testējot mājas lapu, vēlams, lai tā būtu „nopublicēta‖ kaut kur „pagaidu‖ serverī.
Tas nozīmē, ka mājas lapa darbojas un ir pieejama lietošanai tikai izstrādātajam
(testētajam). Pārējie interneta lietotāji nevar piekļūt šādai mājas lapai. Šim nolūkam
izmanto kādu laicīgo serveri, kurš ir gatavs uzturēt mājas lapu testēšanas laikā, pie
tam nav obligāti, lai šis serveris būtu pieslēgts internetam. Pietiek ar lokālo tīklu, lai
lietotu doto mājas lapu.
Lai veiktu mājas lapu testēšanu, jāpievērš uzmanība šādiem aspektiem:
1. Dizaina vienotība – mājas lapas izvēlētā krāsu gamma un atsevišķu lapas
elementu krasu kombinācija (fona krāsa vai attēls, hipersaišu un citu elementu
krāsas vai krāsu kombinācijas). Lai izveidotu projektu ar vienotu dizainu:


jānovērtē pielietojamo fontu izmēri un izskats attiecībā uz dažāda līmeľa
virsrakstiem, piezīmēm, hipersaitēm u.t.t.;



jānovērtē animācijas un attēlu savienojamība ar lapas dizainu;



attēlošanas vienotība pie dažādām ekrāna izšķirtspējām un krāsu
dziļumiem (16 un 32 bitu krāsas).

2. Navigācija – pārvietošanās ērtība starp projekta lapām. Nepieciešams, lai
lietotājs varētu viegli atrast vajadzīgo nodaļu, neatkarībā no izvēlnes
realizācijas. Jāpārbauda pārvietošanas loģiskums starp projekta lapām,
pogām un citiem elementiem ar TAB un kursora pogu palīdzību.
3. Projekta funkcionalitāte, kura ietver šādus punktus:


Hipersaites (darbspēja, lapas atvēršana jaunajā vai tajā pašā logā);



Formas (teksta un skaitļu ievads, masku pielietojums, darbs ar
neaizpildītājiem laukiem, rindas garuma ierobežojums, uzstādījumu ―pēc
noklusējuma‖ loģiskums);



Datu bāzes (meklēšana, informācijas ievads, rediģēšana, dzēšana,
dublētas informācijas pārbaude);



Slepenība (darbs ar parolēm, datu pārraide, drošība);



Pārlūkprogrammas (logu izmēru maiľa, kodēšanas tabulas izvēle,
ritināšana, pogas „uz priekšu‖ un „atpakaļ‖);



Kadri (lapu ielāde, ritināšana);



Animācija (esamība, izmēru maiľa, ielāde);
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Audio un video (esamība, izvietojums, kvalitāte);



ActiveX ( vai darbojas ActiveX komponenti).

4. Savienojamība ar pārlūkprogrammām: - jāpārbauda web – projekts visās
populārākās pārlūkprogrammās (IE, Mozilla, Firefox, Opera).
5. Savienojamība

ar

operētājsistēmām:

-

jāpārbauda

mājas

lapa

visās

iespējamās operētājsistēmās.
6. ―Lietotājdraudzīgums‖

–

intuitīvi

saprotams

interfeiss,

ērta

navigācija,

informācijas pieejamība, hipersaišu nosaukumu atbilstība saturam u.t.t..
7. ―Darbspēja‖ – visas lapas un atsevišķu elementu ielādes ātrums, attēlu, audio
un video failu izmēru atbilstība dažādu tipu pieslēgumam.
Jo vairāk laika tiks atvelēts testēšanai, jo mazāka varbūtība būs satikt kļūmi
mājas lapā. Tikai pēc testēšanas izstrādāto projektu var publicēt internetā publiskajai
pieejai.

131

Informācijas avotu saraksts
http://imis21.us.lv/index.php?id=369&idx=arhivs
http://web.hc.lv/
http://web.hc.lv/dizains/raksti/par-attelu-formatiem-jpeg-gif-un-png/
http://www.colorsontheweb.com/
http://www.dreamweaver4.ru/
http://www.education.lv/internet/basics.htm
http://www.liis.lv/mspamati/6.gramata/106.htm
http://www.liis.lv/wba/laba_lapa.htm
http://www.liis.lv/webgramata/temas/index.html
http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/
http://www.microsoft.com/latvija/office/frontpage/prodinfo/overview.mspx
http://www.microsoft.com/latvija/office/frontpage/prodinfo/overview.asp
http://www.ppf.lu.lv/ig/konspekti.php?id=HTML-Kit
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1. Pielikums
Drošās interneta krāsas (web safe colors):
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2. Pielikums.
Pārlūkprogrammu attēlojamo krāsu nosaukumi un kodi:
Krāsas
kods

Krāsas
nosaukums
angļu valodā

Krāsas nosaukums latviešu
valodā

FFFFFF

White

Balta

FFFFF0

Ivory

Ziloľkaula krāsa

FFFFE0

Light Yellow

Gaiši dzeltena

FFFF00

Yellow Green

Dzeltena

FFFBF0

Cream

Krēmkrāsa

FFFAFA

Snow

Sniegbalta

FFFACD

Lemon Chiffon

Gaiši citrondzeltena

FFF8DC

Cornsilk

Graudu krāsa

FFF5EE

Seashell

Perlamutra krāsa

FFF0F5

Lavender Blush

Lavandas sārta

FFEC8B

Light Goldenrod

Gaiši zeltaina

FFE4E1

Misty Rose

Blāvi rozā

FFDAB9

Peachpuff

Persiku krāsa

FFDEAD

Navajo White

Navaho balta

FFD700

Gold

Zeltaina

FFC0CB

Pink

Rozā

FFB6C1

Light Pink

Silti rozā

FFA500

Orange

Oranža

FFA07A

Light Salmon

Gaiša lašu krāsa

FF7F50

Coral

Koraļlu krāsa

FF69B4

Hot Pink

Silti tumši rozā

FF4500

Orange Red

Oranžsarkana

FF00FF

Magenta

Violeta

FF0000

Red

Sarkana

FAFAD2

Light Goldenrod

Gaiši zeltaini dzeltena

FAEBD7

Antique White

Antīkbalta

FA8072

Salmon

Lašu krāsa

F8F8FF

Ghostwhite

Auksti balta

F5F5DC

Beige

Bēša

F5DEB3

Wheat

Kviešu krāsa

F0FFFF

Azure

Gaiši debesszila

F0FFF0

Honeydew

Melones krāsa

F08080

Light Coral

Gaiša koraļļu krāsa

EEE8AA

Pale Goldenrod

Blāvi zeltaina

EE82EE

Violet Red

Gaiši violeti sarkana

Krāsa
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E6E6FA

Lavender

Blāvi violeta

E0FFFF

Light Cyan

Gaiši pelēkzila

DEB887

Burly Wood

Smilšukrāsa

DDA0DD

Plum

Maigi violeta

DB7093

Pale Violet Red

Blāvi violeti sarkana

DAA520

Goldenrod

Zeltaini ruda

DA70D6

Orchid

Orhideju krāsa

D2B48C

Tan

Gaiši pelēkbrūna

D2691E

Chocolate

Gaiši brūna

D02090

Violet Red

Violeti sarkana

C0DCC0

Medium Green

Gaiši pelēkzaļa

C0C0C0

Light Gray

Gaiši pelēka

BEBEBE

Gray

Pelēka

BC8F8F

Rosy Brown

Rozīgi brūna

B22222

Firebrick

Ķieģeļkrāsa

B0E0E6

Powder Blue

Zilpelēka

B0C4DE

Light Steel Blue

Gaiši tēraudzila

B03060

Maroon

Violeti sarkana

AFEEEE

Pale Turquoise

Gaiši zilzaļa

ADFF2F

Green Yellow

Zaļi dzeltena

A6CAF0

Light Blue

Gaiši zila

A52A2A

Brown

Sarkanbrūna

A0A0A4

Medium Gray

Neitrāli pelēka

A0522D

Sienna

Gaiši brūna

A020F0

Purple

Violeta

9ACD32

Yellow Green

Gaiši zāleszaļa

98FB98

Pale Green

Blāvi zaļa

8B4513

Saddle Brown

Brūna

8A2BE2

Blue Violet

Zili violeta

87CEFA

Light Sky Blue

Gaiši debesszila

87CEEB

Sky Blue

Debesszila

8470FF

Light Slate Blue

Gaiši violeti zila

808080

Dark Gray

Tumši pelēka

808000

Dark Yellow

Sinepju dzeltena

800080

Dark Magenta

Tumši violeta

800000

Dark Red

Tumši sarkana

7FFFD4

Aquamarine

Gaiši jūraszaļa

7FFF00

Chartreuse

Gaiši dzeltenzaļa

7CFC00

Lawn Green

Dzeltenzaļa

778899

Light Slate Gray

Gaiši zili pelēka

708090

Slate Gray

Zili pelēka
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6A5ACD

Slate Blue

Violeti zila

696969

Dim Gray

Dūmakaini pelēka

645ACD

Cornflover

Rudzupuķuzila

5F9EA0

Cadet Blue

Zaļganzila

54FF9F

Seagreen

Jūraszaļa

4682B4

Steel Blue

Tēraudzila

4169E1

Royal Blue

Spilgti zila

40E0D0

Turquoise

Zilzaļa

32CD32

Lime Green

Zāleszaļa

228B22

Forest Green

Tumši zāleszaļa

20B2AA

Light Seagreen

Gaiši jūras zaļa

191970

Midnight Blue

Nakts zila

00FFFF

Cyan

Gaiši zila

00FF7F

Spring Green

Gaiši zaļa

00FF00

Green

Zaļa

008080

Dark Cyan

Tumši zilazaļa

008000

Dark Green

Tumši zaļa

0000FF

Blue

Zila

000080

Dark Blue

Tumši zila

000000

Black

Melna

136

