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Ievads 

Mācību līdzeklis paredzēts izglītības programmas „Datorsistēmas” izglītojamajiem, 
apgūstot mācību priekšmetu „Operētājsistēmas”. 

Mācību līdzeklis sastāv no septiņām nodaļām. Pirmajā nodaļā sniegta informācija par 
jēdzieniem, saistītiem ar operētājsistēmām, par operētājsistēmu klasifikāciju, izvēles kritērijiem un 
iegādes iespējām. Otrajā nodaļā aprakstīta BIOS sistēma. Pārējās nodaļās tiek dota informācija par 
tādam operētājsistēmām, kā MS-DOS, Windows 9X, Windows 2000, Windows XP un Linux. 

Katras nodaļas beigās ir uzdevumi praktiskam darbam, kas dod iespēju izglītojamiem labāk 
apgūt mācību priekšmetu. 
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1. Operētājsistēmas (OS) jēdzieni 

Pamatjēdzieni: 
Operētājsistēma – programmu komplekss, kas vada datu organizēšanu un programmu 

izpildi datorā, nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību, resursu racionālu izmantošanu, 
kā arī sadarbību ar lietotāju. 

Programma – instrukciju kopa, kas nosaka operāciju secību, ko izpilda dators datu 
apstrādes procesā. Programma tiek rakstīta kādā no programmēšanas valodām. Programmas parasti 
iedala: sistēmprogrammās, palīgprogrammās un lietojumprogrammās. 

Procedūra – darbību secība, kas jāveic, lai atrisinātu kādu uzdevumu. Šo terminu bieži 
lieto, lai apzīmētu augsta līmeņa programmēšanas valodā uzrakstītās programmas daļu, kura veic 
kādu specifisku uzdevumu šīs programmas izpildes gaitā. 

Uzdevums – programmas daļa, kuru izpilda tekošā momentā. 
Uzdevumi savukārt var sastāvēt no vairākām plūsmām, kuru izpildīšana var būt neatkarīga. 
Plūsma – tas ir programmas daļa, kuras izpildīšanai OS izdala laiku, tā tiek nodrošināta 

vairāku paralēlo plūsmu izpilde. 
Daudzuzdevumu sistēma sadala uzdevumu, kas ir saistīts ar procesu, uz vairākām 

plūsmām. 
Viena no plūsmām var atbalstīt video izvadu, cita plūsma ievadu no peles, trešā atbild par 

printera darbu. 
Utilītprogramma – neliela programma vai šādu programmu kopa, kas nodrošina 

papildpakalpojumus, ko nesniedz operētājsistēma. 
Rezidentprogramma – programma, kura datu apstrādes procesa laikā pastāvīgi atrodas 

kādā noteiktā operatīvās atmiņas apgabalā.  

1.1. OS klasifikācija 

Salīdzinot ar lietojumprogrammām, kuru skaits ir ļoti liels, operētājsistēmu skaits ir 
pavisam mazs. 

Izplatītāko operētājsistēmu piemēri: 
 Pašos pirmsākumos (no 1981. g.) IBM personālos datorus komplektēja ar 

operētājsistēmu DOS (Disk Operating System); 
 Vēlāk firma Microsoft ieviesa operētājsistēmu Windows, kura šodien ir kļuvusi par 

izplatītāko IBM tipa personālo datoru operētājsistēmu. Pēc izskata un lietošanas veida 
Windows versijas ir viena otrai samērā līdzīgas, tādējādi atvieglojot lietotāja darbu ar 
tām; 

 Operētājsistēmu Linux var izmantot dažāda tipa datoros. Tās veidošanas aizsācējs ir 
Linuss Torvalds, kurš pagājušā gadsimta 90. gados internetā publicēja pirmo Linux 
versiju un aicināja citus programmētājus iesaistīties tās uzlabošanā. Šī ir atvērtā 
pirmkoda programmatūra; 

 Apple Macintosh tipa datoros izmanto operētājsistēmas Mac OS. 
 operētājsistēma OS/2; 
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 Novell Netware ir lokālo tīklu operētājsistēma; 
 operētājsistēma UNIX. 
OS var klasificēt: 

pēc datora resursu vadības algoritmiem: 
1. Vienuzdevumu sistēmas – vienlaikus var strādāt tikai ar vienu uzdevumu.  

Ir divi režīmi: 
1. Pakešu apstrādes režīms – Operētājsistēma izpilda vienu programmu līdz 

tās pabeigšanai. 
2. Interaktīvais režīms – Programmu var mainīt ievadot datus. 

2. Daudzuzdevumu sistēmas – vienlaikus tiek izpildīti vairāki uzdevumi. 
Daudzuzdevumu režīmu var organizēt šādi: 

1. Daudzlietotāju; 
2. Daudzuzdevumu; 
3. Daudz procesoru. 

Pēc izmantojamo aparātlīdzekļu īpatnībām: 
1. Personālie datori; 
2. Mini datori; 
3. Tīkla datori. 

Pēc izmantošanas sfēras daudzuzdevumu OS dalās: 
1. Pakešu apstrādes sistēmas; 
2. Laika sadales sistēmas; 
3. Reāla laika sistēmas. 

1.2. OS izvēles kritēriji un iegādes iespējas 

Plašāk izplatītākās operētājsistēmas ir firmas Microsoft Windows saimes un atklātā koda 
GNU/Linux operētājsistēmas.  

1.2.1. Microsoft licences 

Microsoft piedāvā vairākus licences veidus, kuras dot lietotājiem iespēju izvēlēties sev 
piemērotāko variantu.  

Programmatūras produkta iegāde ir tā lietošanas tiesību (licences) iegāde. Licence 
nepieciešama katrai programmai, kura tiek lietota. Licencēšanas noteikumi ir noteikti gala lietotāja 
licencēšanas līgumā (EULA — End User Licence Agreement). 

Programmatūras licence - lietotāja un programmatūras izstrādātāja juridiska vienošanās, 
kas nosaka programmatūras lietotāja tiesības un pienākumus, kā arī programmatūras izplatītāja 
atbildību. 

Licencēšanas tiesības dažādu kategoriju produktiem ir atšķirīgas: 
Personālās operētājsistēmas, galddatoru lietojumprogrammas, spēles, multimediju 

programmas tiek licencētas pēc principa — viena licence vienam datoram. Nav svarīgi, cik fizisko 
personu lieto šo datoru.  

Serveru produktiem parasti tiek piedāvātas divas licencēšanas shēmas: servera/klienta 
licencēšana (servera licence uzstādīšanai serverī plus klientu licences ierīcēm vai lietotājiem, kuri 
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izmanto servera pakalpojumus) vai procesora licencēšana (procesora licence katram servera 
procesoram). 

Programmatūras izmantošanas tiesības var vienreiz nodot citai personai pastāvīgai 
lietošanai ar noteikumu, ka programmatūras produkts tiek nodots pilnībā (ieskaitot visas 
iepriekšējās produkta versijas, ja jaunās versijas ir iegādātas kā atjauninājumi). Turklāt jaunajam 
produkta lietotājam jāpieņem EULA noteikumi, jo pretējā gadījumā licenci nevar nodot. Pēc tiesību 
nodošanas bijušajam produkta lietotājam, jāizdzēš produkts no sava datora. Visus produktus, kuri 
iegādāti kā OEM versijas, un operētājsistēmas, kas iegādātas korporatīvās licencēšanas programmu 
ietvaros, var nodot tikai kopā ar aparatūru, kurā tie ir uzstādīti. 

Ir vairāki atšķirīgi licenču iegādes veidi: 
Full Package Product (FPP). Licence, datu nesējs un dokumentācija ir iepakoti krāsainā 

kastē un tiek pārdoti mazumtirdzniecības tīklā. 
Ja nepieciešams neliels skaits produktu (ne vairāk par pieciem), visvienkāršāk ir iegādāties 

pilnas komplektācijas programmatūras produktu (programmatūras kasti). Šādus produktus var 
iegādāties gan individuālie lietotāji, gan organizācijas. Kastē atrodas licences līgums, autentiskuma 
sertifikāts, reģistrācijas kartīte, kompaktdisks ar programmatūras produktu un drukāta 
dokumentācija. Kastes pārdod gan veikalos, gan pie Microsoft partneriem.  

Original Equipment Manufacturer (OEM). Programmatūras licence pārdošanai tikai kopā 
ar jaunu datoru aparatūru.  

Programmatūru var pārdot arī kopā ar datoru kā iepriekš instalētu versiju. Šādas produktu 
versijas, kuras paredzētas pārdošanai tikai kopā ar jaunu aparatūru, sauc par produktu OEM 
versijām. Ja šāds produkts ir saņemts atsevišķi no aparatūras, šo produktu lietot ir aizliegts. 

Produktu OEM versijai vienmēr ir pievienots autentiskuma sertifikāts (COA), 
kompaktdisks ar produktu, licencēšanas līgums gala lietotājam (EULA, var būt piegādāts arī tikai 
elektroniskā formātā). Dažos gadījumos, pērkot jaunus datorus ar iepriekš instalētu operētājsistēmu, 
lietotājs nesaņem kompaktdisku ar produktu, jo produkts ir pilnībā instalēts datora cietajā diskā.  

Licencēšanas programmas organizācijām. Iegādājoties vienu programmatūras produkta 
kārbiņu, lietotājam ir tiesības instalēt programmu tikai vienā datorā. Taču organizācijās parasti 
viens un tas pats produkts tiek lietots vairākos datoros. Šādā gadījumā visizdevīgākais licences 
iegādes veids ir korporatīvās licencēšanas programmas.  

Iegādājoties produktus korporatīvās licencēšanas programmu ietvaros, klients maksā tikai 
par licencēšanas tiesībām. Datu nesēji produkta instalēšanai tiek piegādāti bez maksas vai ir 
jāpasūta atsevišķi. Vienu datu nesēju var izmantot kā etalonu instalēšanai. Tas ļauj ne tikai 
samazināt iegādes izdevumus, bet arī novērst sarežģījumus, kas saistīti ar produkta izvietošanu 
vairākos organizācijas datoros. 

Turklāt korporatīvās licencēšanas programmu ietvaros iegādājamo licenču cenu nosaka 
pasūtījuma apjoms — jo lielāks ir pasūtījums, jo lielāku atlaidi klients var saņemt. 

Microsoft piedāvā vairākas programmas, kas paredzētas dažādu veidu un lielumu 
organizācijām. 

Microsoft Open Value 
Licencēšanas programma Microsoft Open Value ir pieejama kopš 2005. gada oktobra. Tā 

ir piemērota uzņēmumiem, kuriem ir 5 un vairāk datori. Licencēšanas programma Microsoft Open 
Value nodrošina vienkāršotu licencēšanas procesa uzraudzību, pārraugāmāku jaunināšanas ciklu un 
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uzlabotu programmatūras izmaksu pārvaldību maziem (1-25 datori) vai vidējiem (25 datori un 
vairāk) uzņēmumiem. Turklāt Open Value nodrošina arī Software Assurance sniegtās priekšrocības, 
iespēju sadalīt maksājumus pa gadiem, piedāvā nepieciešamos rīkus un apmācību.  

Open Value (apraksts): 
 Iespēja pasūtīt programmatūras licences tad, kad tās nepieciešamas;  
 Licences līguma termiņš ir trīs gadi, taču tiek piedāvāta iespēja atjaunot licenci vēl 

uz trim gadiem; 
 Licences izpirkšanas iespējas līguma termiņa beigās;  
 50% atlaide pirmajā gadā, ko piedāvā esošajām pastāvīgajām licencēm (versijām N 

un N-1);  
 Papildu izvēles produkti; 
 Vienkāršots ikgadējās licences atjaunošanas process, kas ļauj:  

 Veikt darbstaciju vai instalēto kopiju ikgadējo uzskaiti,  
 Veikt pirkuma pasūtījumu, 
 Gada laikā apmaksāt vienu rēķinu, 
 Jebkurā laikā iegādāties licences papildus programmatūrai, 
 Reizi gadā koriģēt nepieciešamo licenču skaitu. 

Company-wide programma 

 Līguma termiņš trīs gadi, kura beigās tiek iegūtas pastāvīgas licences izmantošanas 
tiesības;  

 Iespēja sadalīt maksājumus līgumā noteikto trīs gadu laikā, saglabājot nemainīgas 
cenas produktiem, kurus izmanto visā uzņēmumā;  

 Papildus izvēles produkti;  
 Ikmēneša iegādes iespēja;  
 Zema cena apjomam no 5–250 datoriem;  
 Papildus atlaides apjomam >250 datoriem;  
 Vienota cena par darbstaciju uzņēmumiem, kuri izvēlas darbstaciju standartizēšanu 

(vismaz 5 datori) visā uzņēmumā un izmanto vienu vai vairākus Microsoft 
uzņēmuma produktus.  

Non-Companywide programma 

 Līguma termiņš trīs gadi, kura beigās tiek iegūtas pastāvīgas licences izmantošanas 
tiesības;  

 Iespēja iegādāties jebkuru programmu ar licenci un Software Assurance;  
 Līgums uz trim gadiem ar iespēju atjaunot SA vēl uz trim gadiem;  
 Piecas licences ar pamata SA priekšrocībām. 

Programmu salīdzinājums dots 1. tabulā. 
1. tabula. Programmu salīdzinājums. 

 Microsoft Open Value Microsoft Open Value 
+ Company-wide 
programma 

Microsoft Open 
Value Subscription 

Dalītie maksājumi    
Ikgadējā pasūtīšana - - 1) 
Standartizācija -   
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Vairākas juridiskās 
vienības vienā 
līgumā 

   

Pastāvīgā licence   - 
Abonēšana ar iespēju 
izpirkt 

- -  

Līguma termiņš Līgums uz 3 gadiem Līgums uz 3 gadiem Līgums uz 3 gadiem 
Cenu aizsardzība - 1)  
Produktu izvēle Microsoft biznesa 

produkti 
Platformas produkti + 
papildus produkti 

Platformas produkti + 
papildus produkti 

Software Assurance    
Standartizācija Pēc izvēles   
Minimālais sākuma 
pasūtījums 

5 licences ar Software 
Assurance 

Licences 5 
darbstacijām 

Licences 5 
darbstacijām 

Kad pasūtīt Mēnesī, kad veikta 
programmatūras 
instalācija 

Mēnesī, kad veikta 
programmatūras 
instalācija 

Mēnesī, kad veikta 
programmatūras 
instalācija 2) 

Software Assurance 
izmaksas 

Atkarīgas no atlikušā 
laika līdz līguma 
termiņa beigām 

Atkarīgas no atlikušā 
laika līdz līguma 
termiņa beigām 

Ietvertas ikgadējā 
cenā par darbvirsmu 

Iespēja samazināt 
licenču skaitu 

- -  

Sākuma cenu 
līmenis: 5 licences/ 
darbstacijas 

   

Atlaide apjomam virs 
250 darbstacijām 

- 4) 4) 

Platformas atlaide - 15% 5% 
Atlaide darbstacijām 
ar jau esošu 
programmatūru 

- - Pirmajā gadā – 50% 

1) Tikai Platformas produktiem, kas paredzēti lietošanai visā uzņēmumā.  
2) Produkti jāpasūta katru gadu. 
3) Nepieciešami 500 punkti. 
4) Pieejami tikai produktiem, kas paredzēti lietošanai visā uzņēmumā. Papildus 

produkti pieejami, izmantojot vienu cenu līmeni. 
Software Assurance priekšrocības Open Value klientiem 
Ar Software Assurance palīdzību ieinteresēt klientus par produktiem un pakalpojumiem, 

kurus viņi iepriekš nav izmantojuši, tādējādi radot aizvien pieaugošus ienākumu avotus. 
2. tabulā uzskaitītas priekšrocības, ko Software Assurance piedāvā Open Value klientiem 

atkarībā no licencēšanas programmas. 
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2. tabula. Software Assurance priekšrocības. 

 Non-companywide Subscription/Company-
wide 

SA 
priekšrocības 

 Darbstacija Serveris Darbstacija Serveris 

Produktivitāte Tiesības uz jaunām versijām X X X X 
  Dalīti maksājumi X X X X 
  Programma lietošanai mājās  X   X   
  Iegādes programma 

darbiniekiem 
    X   

Atbalsts TechNet tiešsaistes 
tērzēšana 

  X X X 

  TechNet Plus   X   X 
  Problēmu novēršanas 

atbalsts 
  X   X 

  Paplašināta dzīves cikla 
atbalsts 

  X   X 

Rīki  Korporatīvā kļūdu 
uzrādīšana 

      X 

  Microsoft Windows 
sākotnējās instalācijas vide 

  X   X 

  "Aukstās" dublēšanas 
serveru licences  

  X   X 

Apmācība  E-apmācība X X X X 
  Apmācības kuponi X   X   

Piezīme. Lai varētu saņemt servera priekšrocības, programma Software Assurance ir 
nepieciešama gan attiecībā uz servera, gan klienta piekļuves licencēm. SA netiek iekļauta 
licencēšanas programmā Academic Open. 

Microsoft Open Licence 
Ērts un vienkāršs veids, kā iegādāties Microsoft produktu lietošanas tiesības gan maziem 

un vidējiem uzņēmumiem, kuros ir vismaz 5 datori, gan lieliem uzņēmumiem (vairāk par 5000 
datoriem). 

Tas ir visizdevīgākais programmatūras iegādes veids organizācijām. 
Programma Open Licence paredzēta tiem, kuriem jāiegādājas viena vai vairāku Microsoft 

produktu vairākas kopijas (licences). Jau pērkot 5 licences, izmantojot Open licences programmu, 
lietotājs saņem ievērojamu atlaidi salīdzinājumā ar šo pašu produktu iegādi kastēs. Divu gadu laikā 
pēc pirmā pasūtījuma veikšanas klients var izmantot korporatīvo atlaidi pārējiem pasūtījumiem, arī 
sīkiem.  

Ir jāmaksā tikai par licencēm. Programmatūras produkta cenā ietilpst arī iepakojums, 
dokumentācija un datu nesēji (disketes vai kompaktdiski). Pēc licences apmaksas, tikai pie 
pārdevēja jāpasūta legāls disks ar programmatūras produktu un tas jāizmanto kā etalons produkta 
instalēšanai organizācijas datoros. Atsevišķi var iegādāties dokumentācijas komplektus. 

Programmas ietvaros tiek piedāvāta bagātīga biznesa produktu izvēle. Ir pieejamas šādu 
veidu licences: 

 Licence — licence konkrētai (valodas un kārtas) produkta versijai. 
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 Software Assurance (SA) — programmatūras garantija- tiesības pāriet uz 
nākamajām lietotāja licencētā produkta versijām, kuras tiks izlaistas Open Licences 
līguma darbības laikā.  

 Licence & Software Assurance (Lic/SA)  — apvienotā pozīcija. 
 Upgrade (UPG) — jauninājums- apvienotā pozīcija pārejai uz Windows XP 

Professional. 
Software Assurance (SA) — tiesības izmantot jebkuras jaunas produktu versijas, kuras tiks 

izlaistas licences līguma darbības laikā (Open Licence — 2 gadi, Multi-Year Open Licence, Open 
Subscription Licence- 3 gadi), un arī operatīva piekļuve uzlabojumiem un jaunai funkcionalitātei, ar 
ko produkts tiks papildināts kārtējās versijas ietvaros. 

Organizācijas, kura iegādājusies Software Assurance licences Office saimes produktiem, 
darbinieki iegūst tiesības izmantot šos produktus mājas datorā. Darbinieku skaitu, kuriem ir mājas 
lietošanas tiesības, nosaka iegādāto SA licenču skaits. Turklāt programmu lietošanai nav 
ierobežojumu — darbinieks drīkst lietot šo programmatūru gan darba, gan personiskiem mērķiem, 
kamēr strādā šajā organizācijā. 

Employee Purchase Program (EPP) — iespēja organizācijas darbiniekiem iegādāties 
vispopulārākos Microsoft produktus ar izdevīgiem noteikumiem. 

EPP ietvaros tās organizācijas darbinieki, kura ir iegādājusies Software Assurance licences 
operētājsistēmām vai galddatoru lietojumprogrammām, iegūst iespēju iegādāties vispopulārākos 
Microsoft pilnas komplektācijas (FPP) produktus ar 30—40% atlaidi no tirgus cenas (skat. 3.tabulā) 

E-apmācības — interaktīva apmācība Microsoft produktu lietošanā organizācijas 
darbiniekiem. 

Organizācija, kura ir iegādājusies Software Assurance licences, iegūst iespēju apmācīt 
savus darbiniekus Microsoft produktu lietošanā, izmantojot profesionālu pasniedzēju izstrādāto 
online kursus. Šī apmācības forma ir izdevīga tāpēc, ka organizācijas darbinieki var mācīties sev 
izdevīgā tempā un savā darba vietā. Paredzēta mācību kursu satura regulāra atjaunošana.  

Darbinieku skaits, kuri var izmantot apmācības kursus, ir atkarīgs no iepirkto Software 
Assurance licenču skaita. Kursu saturs ir atkarīgs no tā, kādiem produktiem ir iepirktas SA licences 
(piemēram, ja ir iegādātas SA licences serveru produktiem, tiek nodrošināta apmācība serveru 
produktu lietošanā). 

3. tabula. Produktu piedāvājums. 

Produkts Piedāvājums 
Open 
SA/Open 
Academic SA 

Open 
Value 

Open Value 
company-
wide 

Open Value 
Subscription 

Galddatoru 
lietojumprogrammas 

Home Use 
Program 
(Office) 

    

Galddatoru 
lietojumprogrammas un 
operētājsistēmas 

Employee 
Purchase 
Program 
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Programmas mācību un medicīnas iestādēm 
Microsoft piedāvā vairākas elastīgas licencēšanas programmas, kuras vislabāk atbilst 

mācību iestāžu — universitāšu, koledžu un skolu — pasniedzēju, studentu un skolēnu, kā arī 
medicīnas iestāžu darbinieku vajadzībām. Programmu salīdzinājums apkopots 4. tabulā. 

4. tabula. Programmu salīdzinājums. 

 Pilnas 
komplektācijas 
produkts (FPP) 

OEM (pērkot 
kopā ar 
datoru) 

Academic 
Open license 

School Agreement 
abonements 

Student and 
Teacher licence 

Piemērota Organizācijas, 
kuras vēlas 
pirkt vienu vai 
divas licences. 

Organizācijas, 
kuras pērk 
jaunus 
datorus. 

Mācību 
iestādes, kuras 
vēlas elastīgu, 
vienkāršu, pērk 
tik, cik licenču 
nepieciešams. 
Piešķir atlaides 
par 5 un vairāk 
licencēm. 

Mācību iestādes, kuras grib 
standartizēt savu 
programmatūru bāzi visā 
iestādē. 

Pilna vai daļēja 
laika apmācība 
skolēniem un 
skolotājiem 

Iekļautie 
produkti 

Plašs spektrs  Plašs spektrs Pircēji var izvēlēties izmantot 
produktu jaunākās versijas, 
par katru produktu maksājot 
atsevišķi: 
Office Standard & 
Professional 
Windows Upgrade 
Core CAL 
FrontPage 
Visual Studio 
Project 
Class Server CAL 
Microsoft Press Titles 
SQL Server CAL 
Visio Professional 
Encarta Reference Library 
Magic School Bus 
Publisher. 
Ir iekļauti arī serveri. 
Pieejamo produktu sarakstu 
meklēt School Agreement 
(Skolas līgumā). 

Microsoft Office 
XP Standard 
skolēniem un 
skolotājiem 
ieskaitot: 
Word 2002 
Excel 2002 
PowerPoint 2002 
Outlook 2002 
Office Content 
CD 
Office Step by 
Step Guide 

Sākuma 
līmenis 

Nav sākuma 
līmeņa 

Nav sākuma 
līmeņa 

5 licences 50 vienības*  

Līguma termiņš Nav Nav 2 gadi 1 vai 3 gadi Nav pieejams 
Maksāšanas 
veids 

Pilna samaksa 
pērkot 

Apmaksāts, 
pērkot datoru 

Avansa 
maksājums 
pilnā apjomā 

Ikgadējā  

Tehniskais 
atbalsts 

Atkarīgs no 
produkta- 
noskaidrojiet 
pirkuma laikā 

Noskaidrojiet 
pie datoru 
pārdevēja 

Produktu 
atbalsts 
tiešsaitē. 
Atbalsts pa 
telefonu 
darbvirsmas 
produktiem 
 

Vairākas iespējas, tai skaitā 
Microsoft Certified Solution 
Providers un pirkuma atbalsts 

Tikai instalācijas 
atbalsta 
pakalpojumi. 

Atjauninājumu 
produkti/ 
Software 
Assurance 
(SA)Value 

Daži 
atjauninājumi ir 
pieejami, bet 
SA nav iekļauta 

Atjauninājumi 
pieejami ar 
FPP un 
vairumam 
licencēšanas 
programmām 

Izvēles pirkums 
(Software 
Assurance) 
Papildus 
labumi 
iespējami, ja 

Software Assurance 
iekļautas: 
Tiesības uz jaunajām 
versijām 
Dalītais maksājums (ja 
līgums ir uz trim gadiem) 

Nav iekļauts 
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pērk Software 
Assurance 
 

TechNet Online Concierge 
Chat 
Win PE 
Corporate Error Reporting 
eLearning 
Papildus labumi, ja pērk 5 
serverus ar Software 
Assurance: 
Technet Plus 
Extended Lifecycle Hot-fix 
Support 

Kā tā darbojas? Pirms izglītības 
iestāžu 
licencēšanas 
produktu 
pirkšanas 
jāpierāda, ka 
esiet tiesīgi tos 
iegādāties 

 Standard: 
vismaz piecas 
licences un var 
piepirkt 
atsevišķas 
licences līguma 
termiņa laikā 
Volume: 
vismaz 150 
licences 
aplikācijām, 
serveriem vai 
sistēmām 

Viens maksājums gadā, 
atkarībā no datoru skaita un 
produktu izvēles, papildus 
var iekļaut studentu licences 

Atveriet kasti un 
instalējiet 
programmatūru, 
tad piezvaniet vai 
izmantojiet 
internetu, lai 
saņemtu savu 
Product 
Activation Key, 
pabeidziet 
instalāciju un 
uzreiz variet lietot 
produktu 

Vai man ir 
tiesības lietot 
programmatūru 
pēc līguma 
izbeigšanās? 

Jā Jā Jā Nē, ja jūs neatjaunojat vai 
"neizpērkat" licenci 

 

Kur pirkt? Pie jebkura 
Microsoft 
Education 
izplatītāja 

Pie jebkura 
Microsoft 
Education 
izplatītāja 

Pie jebkura 
Microsoft 
Education 
izplatītāja 

Pie jebkura Microsoft 
Education izplatītāja 

Pie jebkura 
Microsoft 
Education 
izplatītāja 

Optimālās licences izvēles algoritms 
Korporatīvo licenču veidā operētājsistēmu licences var iegādāties tikai jau esošo licenču 

atjaunošanai. Sākotnēji licences operētājsistēmām var iegādāties kā pilnas komplektācijas 
produktiem (FPP) vai kopā ar jauniem datoriem, kuros ir iepriekš instalētas operētājsistēmas. 
Optimālās licences izvēles algoritms dots 1. attēlā. 
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1. attēls. Optimālās licences izvēles algoritms. 

Microsoft produktu aktivizēšana. 
Programmatūra, kura iegādāta kā atsevišķā kastītē iesaiņots produkts, ir jāaktivizē. 

Programmatūra, kura iegādāta kopā ar jaunu datoru no OEM ražotājiem, arī ir jāaktivizē; taču 
iespējams, ka šo programmatūru ražotājs ir aktivizējis rūpnīcā pirms piegādes lietotājam. 

Klientiem, kuri aktivizē programmatūru, jāveic vienkāršs, nepārprotams un anonīms 
aktivizēšanas process, kam vajadzīgs mazāk par minūti laika, ja izmanto internetu. Aktivizēšanu var 
veikt arī pa tālruni, piezvanot uz Microsoft aktivizēšanas līniju pa tālruni 7605004 un runājot ar 
klientu apkalpošanas pārstāvi. Ja aktivizēšanu veic internetā, lielākā daļa procesa notiek 
automātiski; lietotāja dalība ir ļoti neliela. Ja aktivizēšanu veic, piezvanot uz Microsoft, klientu 
apkalpošanas pārstāvis palīdz veikt aktivizēšanas procesu. 

Lai aktivizācija būtu pēc iespējas ērtāka, produkti nav jāaktivizē uzreiz pēc to instalēšanas. 
Office XP aktivizēšana tiek prasīta pēc 50 tā palaišanas reizēm. Visio 2002 tiek ļauts palaist 10 
reizes pirms aktivizēšanas pieprasījuma. Windows XP ir jāaktivizē 30 dienu laikā pēc pirmās 
sāknēšanas. 
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Aktivizēšana nav produkta reģistrēšana. Aktivizēšanai nepieciešamā informācija ir tikai 
instalācijas ID (Installation ID), ko izveido programmatūra, un valsts nosaukums, kur 
programmatūra tiek instalēta (Office XP un Visio 2002 gadījumā). Aktivizēšanai nav nepieciešama 
nekāda personīgā informācija. Detalizēts aktivizācijas process parādīts 2. attēlā. 

 
2. attēls. Produkta aktivizēšanas process. 

1.2.2. Atklātais pirmkods 

Atklātā pirmskoda pamatdoma:  
1. Jebkurš drīkst lietot, izplatīt, modificēt jebkādā veidā, tikai: ne aizklātos projektos 

vai tikai komercproduktos;  
2. Visas izmaiņas jāpiedāvā lietošanai pārējiem. 

Linux 
90-to gadu sākumā somu students Linuss Torvalds izveido Unixveidīgas sistēmas kodolu 

un kopā ar citiem interesentiem attīsta to un piedāvā atklātā pirmkoda veidā. Vēlāk šo kodolu 
nosauc par Linux. Linux papildina ar atklātā pirmkoda programmām.  

Linux operētājsistēma  
Dažādas cilvēku grupas komplektē Linux kodolu ar dažādiem programmu komplektiem un 

instalācijām. 
Distributīvs ir programmu pakete, kurā iekļauta pati operētājsistēma, kā arī liels daudzums 

lietojumprogrammu. Parasti distributīvam pievieno arī apmācības literatūru. 
Tas vairs nevar būt bezmaksas produkts, tomēr tā cena praktiski nosedz tikai materiālu 

izmaksas un ir daudzkārt mazāka nekā analoģiskiem maksas produktiem. 
Piemēram: RedHat Linux, Mandrake Linux (pavisam ~80)  
Ir specializēti distributīvi, arī skolām. 
Piemēram: SkoleLinux (Debian), CollegeLinux (Slackware)  
Atklātā pirmkoda programmatūras plusi: 
 Parasti bezmaksas un brīvi izplatāma.  
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 Pārskatāms pirmkods – varam pārliecināties par programmatūras kvalitāti.  
 Iespēja modificēt, pielāgot produktu savām vajadzībām.  
 Liela izvēles iespēja – daudz tādu produktu.  
 Pirmkodu caurskata liels daudzums cilvēku, lielāka iespēja atrast kļūdas.  

Atklātā pirmkoda programmatūras mīnusi:  
 Prasības pēc augsta līmeņa speciālistiem. Viņu trūkst.  
 Maz patiešām funkcionāli bagātu produktu, kas konkurētu ar komerciālajiem.  
 Nav piegādātāja, kuram prasīt atbildību un atbalstu, bet liels entuziastu atbalsts 

problēmu risināšanā.  
 Maz pazīstama - nebūs viegli pāriet.  

Atklātā pirmkoda programmatūra (APP) pasaulē: 
ES atbalsta APP izmantošanu un attīstīšanu. Arī Latvijā ir tāda tendence. Ir ES direktīva un 

vairāki pētnieciski projekti, kas apraksta APP un ieviešanas/pāriešanas scenārijus. Vairāku valstu 
pārvaldē pāriet uz APP izmantošanu (Vācija, Francija, u.c.). 

Atklātā pirmkoda programmatūra Latvijā: 
Ir vairāki uzņēmumi, kuri gatavi ieviest APP risinājumus, uzturēt un konsultēt. Ir 

komerciāli Linux kursi un sertificēšana. Vairākos uzņēmumos aktīvi izmanto APP.  
Ieguvums: ietaupīti līdzekļi uz programmatūras rēķina.  
Riski: 
 APP programmatūras attīstību grūti prognozēt.  
 lietotāji var nepieņemt jaunu programmatūru. 

Tendence – APP kļūst dārgāka. Aizvien vairāk distributīvu variantu kļūst pieejami tikai par 
samaksu.  

Piemērs: Minhenes pašvaldība pāriet uz APP, kas izmaksā dārgāk (nekā Microsoft 
piedāvājums), bet 10 gadu laikā atpirksies un būs izdevīgāka.  

Aizvien vairāk konstruktīvu un konkrētu rīcības plānu, aizvien mazāk pārgalvības. 
Labie piemēri: 
Slackware izstrādes grupai pietiek ar ziedojumiem. Dotais distributīvs attīstās relatīvi lēni, 

viņi nepiedalās vairākās populārās izstrādnēs, bet visus darba augļus atdod par velti.  
FreeBSD ir stabila un funkcionāli bagāta operētājsistēma, kuras veidotāji pamatā iztiek no 

ziedojumiem, literatūras un instalācijas disku pārdošanas.  
Linux tiek izplatīts ar GNU vispārējo publisko licenci VPL  
GNU GPL kopsavilkums: 

1. Var izplatīt doto programmu jebkādā veidā uz jebkādiem datu nesējiem, ja norāda 
redzamā vietā uz autortiesībām un atteikšanos pret kvalitātes pretenzijām. Jūs varat 
ņemt naudu par fiziskās kopijas nodošanu, kā arī kvalitātes nodrošināšanas. 

2. Jūs varat mainīt programmu, bet jūsu izmaiņām jābūt viegli pamanāmām un jābūt 
norādēm, ka tās ir jūsu izmaiņas. 

Neoficiālo GNU Vispārējās publiskās licences tulkojumu latviešu valodā var izlasīt 
PIELIKUMĀ Nr.1. To nav publicējis Brīvas programmatūras fonds, un tas nenosaka likumīgus 
izplatīšanas noteikumus programmatūrai, kas izmanto GNU VPL, tos nosaka tikai oriģinālais teksts 
angļu valodā. 
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2. BIOS 

Sistēmas BIOS (Basic Input/Output System) – programmu kopa, kas parasti ierakstīta 
personālo datoru lasāmatmiņā (BIOS mikroshēmā). 

Šīs programmas nodrošina datora darbības uzsākšanu un veic diskdziņu, tastatūras, 
monitoru un citas aparatūras vadību. 

BIOS ir interfeiss starp aparātlīdzekļiem un operacionālo sistēmu. 
Interfeiss - funkciju kopa, kas nodrošina datu apmaiņu starp divām ierīcēm, divām 

lietojumprogrammām vai starp lietotāju un lietojumprogrammu. 
3. attēlā ir doti divi dažādi datori, kuros izmanto unikālus BIOSus, kā interfeiss starp 

aparātnodrošinājumu un operacionālo sistēmu un tās pielietojumprogrammām. 

 
3. attēls. BIOS – interfeiss starp aparatnodrošinājumu un operacionālo sistēmu. 

Tā tiek nodrošināta vienas operacionālās sistēmas palaišana datoros ar dažādu aprīkojumu 
(procesors, cietais disks, monitors utt.). 

BIOS ir ierakstīts lasāmatmiņā, kura ir izvietota uz mātesplates. Informāciju šajā atmiņā 
nolasa katru reizi, kad tiek startēts dators, tā ir viena no pirmajām darbībām vispār. 

Ir vairāki lasāmatmiņas mikroshēmu tipi: 
 ROM (Read Only Memory) – lasāmatmiņa. Energoneatkarīga datora atmiņa, kuras 

saturu ieraksta tās izgatavotājs un kuru datora darbības gaitā nevar mainīt; 
 PROM(Programmable Read Only Memory) – programmējama ROM; Pusvadītāja 

lasāmatmiņa, no kuras datus var tikai lasīt. Programmējamā lasāmatmiņā datus 
ieraksta vai nu tās izgatavošanas procesā vai arī to veic lietotājs ar speciālas 
ierīces - programmatora palīdzību. Atšķirībā no pārprogrammējamās lasāmatmiņas 
šī tipa atmiņas mikroshēmas var programmēt tikai vienu reizi. 
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 EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory) – dzēšama programmējama 
ROM; Pusvadītāja lasāmatmiņa, kuras saturu lietotājs var dzēst, apstarojot to ar 
ultravioleto gaismu un pēc tam ierakstīt tajā jaunus datus ar speciālas ierīces 
programmatora palīdzību. 

 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) – elektriski 
pārprogrammējama ROM (Flash ROM); Lasāmatmiņa, ko ar elektrisku signālu 
palīdzību var programmēt un vairākas reizes pārprogrammēt gan datorā, gan ārpus 
tā. 

Sistēma BIOS izpilda četras pamatfunkcijas: 
1. POST (Power On Self Test) – procesora, atmiņas, sistēmloģikas mikroshēmu, 

video adapteru, disku kontrolieru, diskdziņu, tastatūras paštestēšana ieslēdzot 
datoru. 

2. BIOS parametru uzstādīšanas programma (Setup BIOS) – sistēmas parametru 
konfigurēšana. 

3. Operacionālas sistēmas ielādētājs – apakšprogramma, kura meklē ielādēšanas 
sektoru diskiekārtās. 

4. BIOS – draiveru komplekts, kurš nepieciešams operacionālas sistēmas un 
aparātlīdzekļu mijiedarbībai pie sistēmas ielādēšanas. 

BIOS uzstādījumu maiņa.  
Sistēmas ielādes laikā, kad BIOS pārbauda datora komponentes – pārskaita uzstādīto 

operatīvās atmiņas daudzumu, pārbauda cietos diskus utt., jānospiež Delete (Del) taustiņu uz 
tastatūras. Ir gadījumi kad BIOS atvēršanai vajadzēs piespiest kādu citu taustiņu, piemēram, F1. 
Parasti nepieciešamo taustiņu norāda šī paša loga apakšdaļā. 

Galvenajā BIOS logā ir vairākas sadaļas. Lai pārvietoties starp sadaļām jāizmanto 
tastatūras „bultiņu” taustiņus, lai atvērtu kādu sadaļu, jānospiež Enter taustiņu. Būtiskākās BIOS 
galvenajā logā atrodamās sadaļas: 

1) Main (Standard) CMOS Setup. Šajā sadaļā var uzstādīt datumu, laiku un uzstādīto cieto 
disku, diskdziņu īpašības. 

2) Sadaļā BIOS Features Setup jūs varēsiet rediģēt ļoti lielu skaitu dažādu, svarīgu BIOS 
iestatījumu, piemēram, FSB frekvenci utt. 

3) Integrated Peripherals sadaļa piedāvās konfigurēt uz mātesplates integrēto ierīču 
vērtības, piemēram, operatīvās atmiņas aiztures laikus. 

4) Power Management Setup piedāvā enerģijas patēriņa regulēšanas iespējas. 
5) Hardware Monitor sadaļā var aplūkot informāciju par dažādu komponenšu 

temperatūrām, procesora ventilatora griešanās ātrumu utml. 
6) Load Setup Defaults atgriež sākotnējos BIOS iestatījumus. 
Lai beigtu darbu ar BIOS iestatījumiem, jāspiež F10 taustiņu, vai jāaiziet uz galvenajā logā 

redzamo Save & Exit Setup un jāspiež Enter taustiņu. Tiks dota izvēle starp Y un N taustiņa 
spiešanu, lai beigtu darbu. Ja nevēlaties, lai BIOS saglabā izmaiņas jānospiež N taustiņu, bet ja 
vēlāties saglabāt izmaiņas, tad jānospiež Y taustiņu. 

BIOS atjaunināšana. 
Mātesplašu ražotāji ik pa laikam izlaiž jaunas BIOS versijas, lai optimizētu plates darbu 

vai pat pievienotu jaunas funkcijas. Ieteicams, vienmēr izmantot jaunāko BIOS versiju. Protams, ir 
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iespējami izņēmumi, kad jaunākā BIOS versija nav tā labākā. Ir divas metodes, kā atjaunināt BIOS: 
pirmā ir no Windows, otrā no DOS.  

Pirmā metode ir nedaudz vienkāršāka, bet pēc daudzu cilvēku domām arī bīstamāka. Lai to 
paveiktu, ir lejupjāielādē mātesplates ražotāja mājas lapas mātes plates modeļa jaunākā BIOS 
versija, un, sekojot instrukcijām, kas nāk līdzi BIOS versijai, jāatjaunina tās. 

Otrā metode ietver sevī faila lejupielādēšanu no ražotāja mājas lapas un tās atarhivēšanu 
parastā disketē. Pēc tam jārestartē dators no disketes. Ja BIOS atjaunināšanas laikā dators izslēdzas, 
restartējas u.tml., tad mātesplatei ir iespējamas problēmas, ko atrisināt ir diezgan sarežģīti, kuras 
spēs atrisināt tikai datortehniķis. 

BIOS kļūdu paziņojumi. 
Pie sākumu ielādes BIOS testē datora komponentus un signalizē par sistēmas stāvokli ar 

skaņas signāliem. Ir standarta signāli, kurus atbalsta visas BIOS versijas un papildus, kurus uzstāda 
sistēmplates ražotāji. Visumā signālu sistēmai jābūt aprakstītai sistēmplates instrukcijās. 

Standarta signāli: 
 Viens īss signāls - sistēmas testēšanas sākumā. 
 Gari vai īsi nepārtraukti signāli nozīmē sistēmplates vai operatīvas atmiņas kļūmi. 
 Viens garš un divi īsi signāli liecina par neveiksmīgu videoadaptera inicializāciju. 
 Viens garš un trīs īsi signāli runā pār kļūdām pie pirmo sistēmatmiņas 64 Kbaitu 

pārbaudes. 
99% gadījumos problēmas ar primāru sistēmas ielādi saistītas ar nevērīgumu pie montāžas. 

Un tikai 1% - ar komplektējošo kļūmēm. 
Ja ir iespēja kļūdas paziņojumu izvadīt uz ekrāna, tad sistēma nevis padot signālu, bet 

izvada paziņojumu ar kļūdas aprakstu. Paziņojumu aprakstus var redzēt pielikuma Nr.2. 
Dažreiz kļūmi neizdodas precīzi lokalizēt ne ar skaņas signālu palīdzību, nedz ar īsziņām 

par kļūdām. Tad nākas griezties pie ievades-izvades porta funkcijām ar 80h adresi. Tas tiek 
izmantots IBM PC arhitektūras datoros diagnostikai un paredzēts informācijas attēlojumam par 
sākumu testiem un aprīkojuma inicializāciju, izpildāmi ar BIOS sistēmas POST procedūru. Pati 
POST procedūra ir sadalīta posmos, pirms katra no kuru sākuma 80h portā tiek izvesta atbilstošā 
vērtība. To posmu daudzumu un saturu, kā arī izvedamās vērtības nosaka BIOS izstrādātāji. 
Piemēram, AMI BIOS ir 170 posmi ar kodiem no 01 līdz ĄĄ. Tikai pēc visu testu pilnas iziešanas, 
tieši pirms pārvaldes programmas ielādes (tas ir INT 19h inicializācijas pārtraukšanas) diagnostikas 
portā tiek padots kods 00, kas liecina par sekmīgu procedūras pabeigšanu. 
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Praktiskā darba uzdevumi 

Praktiskais darbs Nr.1 

Darba nosaukums: BIOS uzstādījumu maiņa. 

Laiks: 2 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties mainīt BIOS uzstādījumus. 

Darba uzdevums: Veikt BIOS uzstādījumu maiņu. 

Darba gaita: 

1. Noteikt mātes plates nosaukumu un ražotāju. 

2. Internetā sameklēt dotai mātes platei rokasgrāmatu. 

3. Izpētīt rokasgrāmatas sadaļu BIOS setup: 

a. Noteikt kādus uzstādījumus ir iespējams mainīt. 

b. Veikt uzstādījumu maiņu, paskaidrojot to nozīmi. 

4. Ielādēt ražotāja optimālos BIOS uzstādījumus. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kas ir BIOS? 

2. Kas ir POST? 

3. Kādas funkcijas pilda BIOS? 

4. Kā var mainīt BIOS uzstādījumus? 

5. Kādi uzstādījumi ietekmē sistēmas ātrdarbību? 
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3. OS MS-DOS 

3.1. MS-DOS sastāvs un galvenie moduļi 

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) – personālo datoru operētājsistēma, kuru 
izstrādāja firma Microsoft. Šo operētājsistēmu vienlaicīgi var izmantot tikai viens lietotājs viena 
uzdevuma risināšanai.  

MS-DOS sastāv no šādiem galvenajiem failiem IO.SYS, MSDOS.SYS un 
COMMAND.COM. IO.SYS un MSDOS.SYS ir speciālie slēptie sistēmas faili, tos neredz parastajā 
katalogu pārskata režīmā. Fails IO.SYS pārvieto ievada/izvada bāzes funkcijas atmiņā un izpilda 
standarta MS-DOS vadības programmas, kuras sauc par ierīču draiveriem: 

 Ielādes diska draiverus; 
 Displeja un tastatūras draiverus; 
 Reāllaika sistēmas pulkstenis; 
 Paralēlos un virknes portus;  

Fails MS-DOS.SYS realizē standarta funkcijas pielietojumu programmu atbalstam: 
 Atmiņas vadību; 
 Simbolu ievadīšanu un izvadīšanu; 
 Piekļūšanu reāllaika pulkstenim; 
 Failu un ierakstu vadību; 
 Citu programmu izpildi; 

Komandu interpretators COMMAND.COM satur visbiežāk izmantojamas OS komandas. 
Pēc komandas ievadīšanas, notiek pārbaude, vai komanda ir iekšēja. Iekšējās komandas izpilda pats 
interpretators. Ārējās komandas glabājas atsevišķā failā uz diska. 

3.2. MS-DOS failu sistēma  

Informācija uz datu nesējiem tiek glabāta failu (datņu) veidā. Fails (datne)  ir informācijas 
vienība (simbolu virkne), ar kuru var rīkoties kā ar vienu veselu. Failu var pārvietot, kopēt, izdzēst, 
iedarbināt u.c. Failā var glabāties dažāda informācija. Var būt teksta faili, grafikas faili, komandu 
faili, sistēmas programmu faili u.c. 

Katram failam ir savs nosaukums, pēc kura to var atrast. Faila nosaukums sastāv no divām 
daļām: 

1. faila vārda (līdz 8 simboliem); 
2. faila tipa (sauc arī par paplašinājumu). Tipa apzīmēšanai lieto līdz 3 simboliem, 

kuru priekšā ir punkts (.). 
Failu nosaukumu piemēri: pavele.doc, teksts.txt, command.com, a.bat, me.exe 

autoexec.bat.  
Paplašinājums faila nosaukumā norāda, kāda tipa fails tas ir. Lietotājs to var norādīt arī 

patvaļīgi. Tomēr vēlams lietot vispārpieņemtos paplašinājumus. Ja lietotājs pats to nenorāda, tad 
daudzas programmas pašas pieliek attiecīgo paplašinājumu. Biežāk lietotie standartpaplašinājumi: 

 izpildāmie faili .EXE .COM .BAT 
 teksta faili .DOC .DOT .TXT .WPS .CHI 
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 grafikas faili .BMP .CGM .WMF .PIC .ICO WPG .TIF .PCX .GIF 
 datu bāzes faili .DBF .MDB 
 tabulu procesori .WKS .WQ1 .XLS .XLW 
 arhivētie (saspiestie) faili .ARJ .ZIP .RAR LZH 
 rezerves kopijas .BAK 
 programmu teksti .BAS .PAS 
 skaņas faili .STM .MCD .WAV 

Visi faili iedalās divās grupās: izpildāmajos (ar paplašinājumu .EXE, .COM un .BAT) un 
neizpildāmajos (ar citiem paplašinājumiem vai bez tiem). 

Lietotāja darba atvieglošanai un datora darbības ātruma palielināšanai failus apvieno 
katalogos (directory). 

Katalogs - Datu datņu un indeksu saraksts, ko vadības programma izmanto datņu atrašanās 
vietas noteikšanai. Dažkārt tiek veidota katalogu sistēma. Katalogu sistēma var ietvert sevī galveno 
(saknes) katalogu un apakškatalogus. 

Katalogam ir tikai līdz 8 simboliem garš vārds. Fiziski katalogs ir fails, kurā glabājas ziņas 
par failiem vai apakškatalogiem, kas atrodas šajā katalogā. 

Failu un katalogu nosaukumu izvēlei ir vairāki ierobežojumi: 
1. nedrīkst lietot šādus vārdus kā nosaukumus: 
 PRN 
 LPTl,LPT2utt. 
 COM l, COM2utt. 
 CON 
 NUL 
 AUX 

2. nedrīkst lietot šādus simbolus: 
?,*></ \ : ; + atstarpe 

3. nav ieteicams lietot latviešu alfabēta burtus ar diakritiskajām zīmēm.  
Lai atrastu failu uz diska, kura ir daudz failu dažādos katalogos, ir jānorāda arī ceļš (Path), 

kā nokļūt pie vajadzīgā faila. Ceļš ir visprecīzākais veids, kā norādīt, kur vajadzīgais fails atrodas. 
Ceļā norāda iekārtu (piemēram, cieto disku, diskiekārtu, CD-ROM, tīklu), visus katalogus un 
apakškatalogus, caur kuriem jāiet, lai nokļūtu pie faila. 

Diskiekārtu apzīmē ar lielajiem latīņu burtiem, ar kolu (:) aiz tiem, piemēram, A: B: C: D: 
utt. Apzīmējumus A: un B: lieto lokano disku (diskešu) diskiekārtu apzīmēšanai. 

Lai norādītu pilnu ceļu, vispirms raksta diskiekārtu apzīmējošo burtu ar kolu (:). Pēc tam 
liek apgriezto šķērssvītru (\), tad kataloga nosaukumu, atkal apgriezto šķērssvītru un faila 
nosaukumu. Ja fails atrodas kādā no apakškatalogiem, tad pēc kārtas jānorāda tie visi, aiz katra 
liekot apgriezto šķērssvītru. Faila nosaukums ir beigās. 

Piemērs: C:\dokum\rikojumi\teksts.doc 
Simbolu * un ? izmantošana  
Operētājsistēmu komandas bieži jāattiecina vienlaicīgi uz vairākiem failiem. Lai 

nevajadzētu katram failam rakstīt savu komandu, ir iespējams failu nosaukumos lietot 
aizstājējzīmes: * un ? 



Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
IP „Datorsistēmas” 

© Dainis Susejs, 2007 

24

Simbols ? norāda, ka dotajā pozīcijā faila nosaukumā (paplašinājumā) var atrasties jebkurš 
(viens) pieļaujams simbols, un fails tiks iekļauts apstrādē. 

Simbols * aizvieto faila nosaukumā (paplašinājumā) jebkuru simbolu grupu.  
Piemēri: 
*.* - visi faili, gan nosaukuma, gan paplašinājuma var būt jebkura simbolu grupa 
*.txt - visi faili ar paplašinājumu txt. 
a*.* - visi faili, kuru nosaukums sakās ar a; 
a?.doc – faili ar paplašinājumu doc, kuru nosaukuma ir divi simboli un pirmais simbols 

ir a. 
Failu sistēma FAT. 
FAT (file allocation table)( datņu iedales tabula) - operētājsistēmu DOS un OS/2 datņu 

sistēmas sastāvdaļa, kurā tiek glabāti visu diskā ierakstīto datņu lielumi un izvietojums, jo datne var 
būt ierakstīta vairākos savstarpēji nesaistītos atmiņas apgabalos. 

Pirms cieto disku varēs izmantot ir jāiziet trīs posmus: 
1. Zema līmeņa formatēšana (fiziska) ( pirms DOS). Disks tiek sadalīts uz celiņiem un 

sektoriem. Dotajā posmā nosaka cilindru un sektoru izvietošanu uz diska. Celiņš - tas ir 
viens “gredzens” vienā diska pusē. Celiņš ir pārāk liels lai to varētu izmantot, kā 
informācijas glabāšanas vienību. Viena celiņa ietilpība varētu būt lielāka par 100 tūkst. 
baitu. Tāpēc celiņus dala sektoros. Sektora izmērs ir 512 baiti. Zema līmeņa 
formatēšana notiek rūpnīcā, kurā cietais disks tiek ražots. Cietā diska sadalīšana celiņos 
un sektoros paradīta 4. attēlā. 

 

 

Ārējais ceļiņš 
Vidējais ceļiņš 

Iekšējais ceļiņš 

Sektors 

 
4. attēls. Cietā diska sadalīšana celiņos un sektoros 

2. Diska sadale (DOS komanda FDISK). 
3. Augsta līmeņa formatēšana (loģiska) (DOS komanda Format). Pēc diska sadales notiek 

tā augsta līmeņa formatēšana. 
Augsta līmeņa formatēšana notiek ar komandas Format palīdzību. 
Dotā komanda izveido uz cietā diska divas tukšas datņu iedales tabula (File allocation 

table) un saknes katalogu. 
Pārejā diska daļa tiek atvēlēta datu glabāšanai. Cietā diska organizācija pēc augsta līmeņa 

formatēšanas parādīta 5. attēlā. 
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5. attēls. Cietā diska organizācija pēc augsta līmeņa formatēšanas. 

Dota tabula satur informāciju par diska organizāciju un tiek reģistrēta cietajā diskā 
aizņemta vieta.  

Maksimāls sektoru skaits varēja būt 65536 sektori. Tas ierobežoja DOS nodalījumu līdz 
32 MB (33554432 baiti). Lai efektīvāk izmantotu diska apjomu, jaunākajās DOS versijās disku dala 
loģiski saistītās sektoru grupās, kurus sauc par iedalīšanas blokiem (allocation units) vai klasteriem 
(cluster). 

Klasteris - objektu grupa ar noteiktu iezīmju kopu. 
Sistēmās, kuras ir bāzētas uz DOS, klasteri ir informācijas minimālais apjoms un failu 

izvietošanas tabula strādā ar klasteriem nevis ar sektoriem. Klastera maksimālais izmērs var būt 
32768 baiti. 

Visvairāk ir izplatītas divas failu sistēmas FAT16 un FAT32. FAT16 informācijai par katru 
klasteri izmanto 16 bitus, bet FAT32 – 32 bitus. Maksimālais diska nodalījums ko var izmantot 
FAT16 ir 2Gbaiti, FAT32 – 2Tbaiti (2048 Gbaiti). 

Brīvajos klasteros tiek ierakstīti 0. Izmantojamos klasteros saglabā klastera numuru. Ja 
fails aizņem vairākus klasterus, tad pirmais klasteris satur nākošā klastera numuru, kuru aizņem 
fails. Katrs nākošais klasteris satur nākošā klastera numuru. Pēdējais klasteris satur faila beigu 
marķieru. Fat tabulas piemērs ir dopts 5. tabulā.  

5. tabula. FAT tabulas piemērs. 

Klāstera numurs Saturs 
0 FFDF 
1 FFFF 
2 0003 
3 FFFF 
4 0000 
5 FFFF 
6 0008 
7 0000 
8 0009 
9 FFFF 
A FFF7 

Apzīmējumi, kurus lieto FAT tabulā: 
 0000 – brīvs klāsteris; 
 no 1 līdz klāsteru skaitam – klāsteru numuri ar nākošo faila daļu; 
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 FFF7 – bojāts klāsteris; 
 FFF8h – FFFFh – faila beigas; 
DOS diskā ir divas FAT tabulas, pirmo izmanto darbam, otrā ir rezerves. 
Saknes katalogs. 
Saknes katalogā ieraksta to failu un mapju izvietošanas vietu, kas atrodas saknes katalogā. 
Mapes satur 32 baitu ierakstus par katru failu un mapi, kas atrodas tajā. 
Ieraksta struktūra ir šāda: 
 Nosaukums (formāts 8.3); 
 Atribūtu baits (8 biti); 
 Izveidošanas laiks (24 biti); 
 Izveidošanas datums (16 biti); 
 Pēdējās piekļūšanas datums (16 biti); 
 Pēdējās modifikācijas laiks (16 biti); 
 Pēdējās modifikācijas datums (16 biti); 
 Faila pirmā klastera numurs failu izvietošanas tabulā (16 biti); 
 Faila izmērs (32 biti); 
Saknes kataloga struktūra parādīta 6. attēlā. 

 
6. attēls. Saknes katalogs 

3.3. Galvenās DOS komandas 

Komandas var pierakstīt, kā ar lielajiem burtiem, tā arī ar mazajiem burtiem. MS-DOS 
komandas iedalās: 

 iekšējās (izpilda komandu procesors - COMMAND.COM); 
 ārējās (izpilda DOS apkalpojošās programmas, kas ir atsevišķi faili). 
DOS komandas raksta komandu uzvedne (command prompt). 
Komandu uzvedne - ziņojums, kurš norāda, ka sistēma ir gatava saņemt nākamo komandu. 

Komandu uzvedni izspīdina displeja ekrānā kā atsevišķū rakstzīmi vai rakstzīmju grupu, piemēram, 
kā C:\>. 

Uzaicinājuma rinda vienmēr sākas ar aktuālās diskiekārtas (un kataloga, ja tajā atrodas) 
apzīmējumu, piemēram: C:\> 
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Piemēros sākumā dots pieraksts vispārīgā veidā (komandas sintakse) un pēc tam konkrēti 
piemēri. Vispārīgā pieraksta veidā lielumi, kas ieslēgti kvadrātiekavās [ ], nav obligāti. 

Komandas darbam ar katalogu.  
Komanda DIR (Directory) – kataloga satura izvads; 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
dir [disks:][ceļš\][fails] [/slēdzis...] 
Ar komandu izmantojami slēdži: 
 /p – pause, norāda kataloga saturu pa lappusēm; 
 /w – norāda kataloga saturu visa ekrāna platumā; 
Informāciju par komandas dir slēdžiem var iegūt, ievadot komandrindā komandu Dir /?  
Piemēri: 

Komanda Darbība 
dir Izvada aktuāla kataloga saturu 
dir /p Izvada aktuāla kataloga saturu pa ekrāniem 
dir c:\dati Izvada c: diska kataloga dati saturu 
dir *.txt Izvada aktīvas direktorijas failu sarakstu ar paplašinājumu txt 

 
Komanda MD (MKDIR) –jauna kataloga izveide: 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
md [disks:][ceļš\] nosaukums 
Piemērs: 

md tests - izveido aktuālajā katalogā apakškatalogu tests. 
Komanda CD (CHDIR) – aktuālā kataloga maiņa: 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
cd [disks:] [ceļš] 
Piemēri: 

Komanda Darbība 
cd Parāda aktuālo katalogu 
cd teksts Ieiet apakškataloga teksts 
cd c:\dati\laiks Ieiet diska c: katalogā dati apakškataloga laiks 
cd .. Iziet no apakškataloga 
cd \ Pāriet uz saknes katalogu 

 
Komanda RD (RMDIR) – kataloga dzēšana: 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
rd [disks:][ceļš\]nosaukums 
Piemērs: 

rd uldis – dzēš katalogu ULDIS. 
Komanda TREE – grafiski attēlo visu katalogu un apakškatalogu struktūru. 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
tree [disks:][ceļš\] [nosaukums] 
Piemērs: 

tree c: – grafiski attēlot diska c: organizāciju. 
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Komanda DELTREE – dzēš izvēlēto katalogu ar visiem apakškatalogiem un failiem. 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
deltree [disks:][ceļš\] nosaukums 
Piemērs: 

deltree c:\driver – nodzēst katalogu DRIVER ar visiem apakškatalogiem un failiem. 
Komandas darbam ar failiem.  
Komanda COPY - faila (failu) kopēšana: 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
copy [disks:] [ceļš\] sākumfails [[[disks:] [ceļš\] beigufails]] 
Piemēri: 

Komanda Darbība 
copy c: \dati\pasts.txt d:\ Kopē failu pasts.txt no diska c: kataloga dati uz 

disku d: 
copy c: \dati\*.txt d:\ Kopē visus failus ar paplašinājumu txt no diska c: 

kataloga dati uz disku d: 
copy c: \dati\pasts.txt Kopē failu pasts.txt no diska c: kataloga dati uz 

disku d: uz aktuālo katalogu 
copy pasts.txt+pasts2.txt 
kopa.txt 

Apvieno failus pasts.txt un pasts2.txt failā kopa.txt 

 
Komanda XCOPY - kopē visus kataloga failus kopā ar apakškatalogiem: 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
xcopy [disks:] [ceļš\] sākumfails [[[disks:] [ceļš\] beigufails]] [/slēdzis...] 
Ar komandu izmantojami slēdži: 
 /s – kopēt ar apakškatalogiem, kuri nav tukši; 
 /e – kopēt ar visiem apakškatalogiem, ieskaitot tukšos;  
/v – pārbauda identitāti; 
 /d:<datums> - kopē failus, kas modificēti, sākot ar norādīto datumu. 
Piemēri: 

Komanda Darbība 
xcopy c:*.* d: /d:31-12-99 kopē visus failus no diska c: uz disku d:, kuri 

modificēti pēc 1999. gada 31. decembra. 
xcopy a:*.* b: /e /v kopē visus failus un katalogus no diska A: uz disku 

B:, pārbaudot identitāti. 
Komanda REN – faila (failu) nosaukumu maiņa: 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
ren [disks:] ceļš\] fails. 
Piemēri: 

Komanda Darbība 
ren tests.txt tests1.txt Maina nosaukumu failam tests.txt uz nosaukumu 

tests1.txt 
ren c:\dati\*.txt *.doc Diskā c: katalogā dati visiem failiem ar 

paplašinājumu txt maina paplašinājumu uz doc 
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Komanda TYPE – faila satura izvads uz ekrāna; 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
type [disks:] [ceļš\]fails 
Piemēri: 

Komanda Darbība 
type visi.doc izvada faila visi.doc saturu uz ekrāna 
type a:\sekmes.doc /more izvada liela faila saturu pa daļām (pa ekrānam) 

 
Komanda DEL – faila (failu) dzēšana; 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
del [disks:] [cejš\] fails 
Piemēri: 

Komanda Darbība 
del sekmes.doc dzēš aktuāla kataloga failu SEKMES.DOC 
del c:\teksti\darbs.* dzēš c: diskā katalogā teksti esošos failus darbs. 

 
Komanda ATTRIB – faila atribūtu maiņa; 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
attrib [ +R | -R] [ +A | -A] [ +S | -S] [ +H | -H] [[disks:] [ceļš\] fails] 
+ – atribūta uzstādīšana; 
- – atribūta noņemšana; 
R – tikai lasāms fails; 
A – arhivējams fails; 
S – sistēmas fails; 
H – paslēpts fails; 
Piemēri: 

Komanda Darbība 
attrib +R c:\dos\mouse.doc uzstādām failam MOUSE.DOC atribūtu tikai 

lasīšanai 
 
Komanda FORMAT – diska vai disketes formatizēšana (inicializācija). 
Komandas pieraksts vispārīgā veidā: 
format disks: [slēdži] 
Ar komandu izmantojami slēdži: 
/s – formatizē disku (disketi) un pārnes uz to sistēmas failus; 
/b – formatizē disku (disketi) un tikai rezervēt vietu sistēmas failiem; 
/f:<lielums> – formatizē disketi norādītajai ietilpībai, (<lielums> var būt 160; 180; 320; 

720; 1,2; 1,44; 2,88); 
/q – disketes “ātrā” formatizēšana, lieto informācijas dzēšanai. 
Ja diskete formatizēta, lietojot slēdzi /b (tiek rezervēta vieta sistēmas failiem), tad ar 

komandu sys var sistēmas failus pārnest uz disketi, piemēram: sys C: A: 
Svarīgākie paziņojumi par kļūmēm formatēšanas gaitā:  
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Invalid parameter(s) - Nepareizi norādīti parametri 
Parameters not compatible - Parametri nav savietojami. Norādītos parametrus nevar lietot 

vienlaicīgi. 
Parameter not supported by Drive - Parametri nav paredzēti šai ierīcei 
System transfered! - Sistēmas bāzes faili ir pārkopēti uz neformatētās disketes 
Unable to write BOOT - Nevar ierakstīt BOOT. Disketes 0-tais celiņš ir bojāts, tāpēc šādu 

disketi nevar formatēt. 
Write protect error - Diskete aizsargāta pret ierakstu 
Format terminated - Formatēšana pārtraukta. Diskete jāizņem no ierīces, jānoņem tai 

aizsardzība, jāievieto atpakaļ un komanda jāatkārto. 

3.4. Atmiņas vadība DOS vidē 

Atmiņas vadībā ir pieejas nodrošināšana, atmiņas uzskaite un iedalīšana programmām. 
MS DOS bez papilddraiveriem var adresēt atmiņu līdz vienam 1Mb. Tas ir mikroprocesora 

8088/86 trūkums. Sākot no mikroprocesora 8026 var adresēt atmiņu jau virs viena 1Mb, bet 
strādājot DOS vidē ir spiesti izmantot atmiņu līdz 1Mb. Tātad, faktiski anulē šo pirmo 
mikroprocesoru. Aizsargātais režīms - režīms, kurā var izmantot visu atmiņu. OS, kas izmanto 
aizsargāto režīmu var izmantot paplašināto atmiņu, tāpat kā standarta. Visu atmiņu, kura nav 
standarta, sauc par papildatmiņu. Atmiņas sadale dota 7. attēlā. 

Izmantojamie atmiņas bloki datoros: 
 Standartatmiņa (Conventional Memory) - brīvpiekļuves atmiņas daļa līdz 640 

kilobaitiem, kurai piekļuvi nodrošina MS-DOS. Standartatmiņu DOS var izmantot bez 
ierobežojumiem (izpildāmo komandu glabāšana, datu glabāšana, pati DOS izvietojas 
šajā atmiņā). Standartatmiņa tiek iedalīta pa blokiem. Katrā atmiņas blokā pirmie 16 
baiti tiek iedalīti atmiņas vadības blokā (MCB), kas apraksta bloka apjomu un 
īpašnieku, šis bloks nodrošina arī saiti ar nākamo atmiņas bloku. Visi atmiņas bloki ir 
saistīti vienā virknē. Standarta atmiņas vadību pilnīgi izpilda MS-DOS. 

 Augšējā atmiņa (Upper Memory Area - UMA) 384 Kbaitu brīvpiekļuves atmiņas daļa 
uzreiz pēc pirmajiem 640 kilobaitiem. Šeit glabā informāciju par ierīcēm. Atmiņa 
nosacīti dalīta trijās daļās pa 128 Kbaitiem un vienu 64 Kbaitu daļu. 

 Augšējo adrešu apgabals (High Memory Area – HMA) 
 Paplašinātā atmiņa (eXtended Memory Specification – XMS) 
 Papildus atmiņa (Expanded Memory Specification – EMS) 
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7. attēls. Atmiņas sadale. 

3.5. MS-DOS konfigurācija 

OS MS-DOS ir divi konfigurācijas faili, kuri ļauj konfigurēt OS. Tie ir faili config.sys un 
autoexec.bat 

Fails config.sys nepieciešams: 
 Atmiņas vadības utilītu uzstādīšanai; 
 DOS konfigurācijai darbam ar dažādam ierīcēm un pielietojumu programmām; 
 Ierīču draiveru ielādei un rezidentprogrammu uzstādīšanai. 
Fails config.sys 
Config.sys faila piemērs: 

1. Device=c:\DOS\HIMEM.SYS 
 Device=c:\DOS\EMM386.EXE 1024 RAM 

2. FILES=30 
 BUFFER=15 
 STACKS=9,256 
 DEVICE=C:\DOS\SMARTDRV.SYS 1024 
 DOS=HIGH,UMB 

3. DEVICEHIGH=C:\MOUSE\MOUSE.SYS 
4. INSTALL=C:\DOS\SHARE.EXE 
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Atmiņas vadības programmas. 
HIMEM.SYS ielādē DOS paplašinātās atmiņas draiveri (XMS). 
Dotais draiveris vada paplašinātās atmiņas izmantošanu. HIMEM.SYS uzreiz aiz pirmā 

megabaita izveido 64 KB atmiņas apgabalu, kuru sauc par augšējās atmiņas apgabalu (HMA). 
Ar komandas DOS=HIGH palīdzību daļa no DOS tiek pārvietota no pamatatmiņas uz 

HMA. 
Programma EMM386.EXE procesoram nodrošina piekļūšanu augšējās atmiņas apgabalam 

UMA. 
Kopā ar failu HIMEM.SYS dotā programma ļauj ieekonomēt pamatatmiņu, pārvietojot 

ierīču draiverus un rezidentprogrammas uz UMA. 
Failu EMM386.EXE var izmantot, lai imitētu paplašinātās atmiņas režīmu operācijās ar 

adresēm, kas atrodas virs 1 MB. 
Faili, buferi, steki. 
Komanda FILES uzstāda failu skaitu, kuru DOS var izmantot jebkurā laikā. 
Komanda BUFFERS rezervē 15 operatīvās atmiņas adrešu apgabala blokus, lai izmantotu 

īslaicīgai datu glabāšanai, ko pārsūta starp divām ierīcēm. 
Komanda STACKS uzstāda atmiņas bloku skaitu un garumu, kurus izmanto operatīvas 

atmiņas speciālās operācijas. 
Ierīču draiveri. 
Draiveris – programma, kas vada dažādu procesu norisi vai ierīču darbību, lai saskaņotu šo 

procesu izpildi vai ierīču sadarbību ar datoru 
Ar komandas DEVICEHIGH=C:\MOUSE\MOUSE.SYS pieslēdz „peles” draiveri. 
Draiveris SMARTDRV.SYS organizē diska ķešu paplašinātās atmiņas apgabalā, t.i., 

informācijas glabāšanai, kura tiek nolasīta no cietā diska. 
Uzstādīšanas komanda - INSTALL=C:\DOS\SHARE.EXE. Programma SHARE.EXE 

nodrošina kopējo failu izmantošanu tīklā. 
Fails autoexec.bat.  
Fails autoexec.bat satur DOS komandas, kuras automātiski izpildās uzreiz pēc DOS 

ielādes. 
Faila autoexec.bat piemērs: 
 DATE 
 TIME 
 PROMPT=$P$G 
 SET TEMP=C:\TEMP 
 PATH=C:\;C:\DOS;C:\MOUSE;C:\NC 
 SMARTDRV.EXE 1024 
 CD\ 
 NCMAIN 
Pirmās divas komandas pieprasa ievadīt datumu un laiku. 
Komanda PROMPT=$P$G komandu rindiņā izvada informāciju par aktīvo disku un ceļu 

pie kataloga. 
Komanda SET TEMP=C:\TEMP nosaka pagaidfailu glabāšanas katalogu. 
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Komanda PATH izveido speciālo ceļu kopu, kurā DOS meklēs izpildāmos failus (EXE, 
COM UN BAT); 

Komanda SMARTDRV.EXE 1024izveido diska kešatmiņu 1 MB. 
Ar komandas CD\ tiek pāriets saknes katalogā. 
Komanda NCMAIN ielādē atmiņā komandu NCMAIN. 

3.6. MS-DOS grafiskās čaulas 

OS MS-DOS ir vairākas grafiskās čaulas, tāda kā Norton Commander, Dos Navigator, 
Volkov Commander. 

Grafiskā čaula Norton Commander. 
Pamatkomandu rinda. 
Biežāk lietojamas komandas darbam ar failiem un direktorijiem ir apvienotas 

pamatkomandu rindā. 
Izvēlēties kādu no komandām var divējādi: 
 nospiežot atbilstošo funkciju taustiņu F1 — F10; 
 novietojot peles kursoru komandas nosaukumā un noklikšķinot kreiso taustiņu. 
Izpildot komandas, uz ekrāna bieži atveras logi. Logi ir taisnstūrveida laukumi uz monitora 

ekrāna, kuros parasti jāievada darbības veikšanai nepieciešamā informācija vai kuros dota ar 
komandas izpildi saistīta informācija. Atteikties no izvēlētās darbības var, nospiežot taustiņu Esc.  

Pamatkomandu rindā ir šādas komandas: 
F1 (Help) - palīginformācija par Norton Commander iespējam angļu valoda; 
F2 (User menu) - lietotāja izvēles kartes izvads; 
F3 (View) - izvēlētā faila apskate uz ekrāna. Šis režīms ļauj apskatīt kā vienkāršus teksta 

failus, tā arī dažādu lietojumprogrammu (WordPerfect, Lotus 1-2-3, dBase u.c.) failus. Šis darba 
režīms dod iespēju ātri apskatīt failu saturu, pirms tam nepalaižot lietojumprogrammu; 

F4 (Edit ) - faila rediģēšana;  
F5 (Copy) - failu vai direktoriju kopēšana; 
F6 (RenMov) - faila vai direktorija nosaukuma maiņa vai to pārvietošana; 
F7 (MkDir) - direktorija veidošana; 
F8 (Delete) - faila vai direktorija dzēšana; 
F9 (PullDn) - izvēles kartes iegūšana; 
F10 (Quit) - beigt darbu ar Norton Commander. 
NORTON COMMANDER izvēles karte. 
Nospiežot taustiņu F9, virs paneļiem iegūst izvēlņu rindu jeb izvēles karti, kuru veido 

izvēlnes. Atverot izvēlni, tiek piedāvāta komandkarte. Izmantojot komandkartes ietvertas 
komandas, var mainīt programmas paneļu saturu, meklēt failus, mainīt programmas darba 
parametrus un veikt citas darbības. 

Lai atteiktos no izvēlņu rindas, jānospiež Esc vai jānoklikšķina jebkura cita paneļa vieta. 
Komandu izraudzīšana izvēles kartē: 
Lai izvēlētos kādu komandu izvēles kartē, jāizdara šādas darbības: 
 jāiegūst uz ekrāna izvēles karte; 
 jāatver izvēlnes komandkarte; 
 jāizvēlas komanda. 
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Izvēles karti uz ekrāna var iegūt vairākos veidos: 
 nospiest F9; 
 izvēlēties komandu PullDn pamatkomandu rinda; 
 novietot peles kursoru paneļu augšpusē un noklikšķināt. 

Ir iespējams uzstādīt tādu režīmu, ka izvēles karte uz ekrāna ir visu laiku. 
Uz ekrāna parādās izvēles karte, kas satur piecas izvēlnes (skat. 8. attēlu.): 

Left  informācijas attēlošanas veids un darbības kreisajā panelī; 
Files  darbības ar failiem un direktorijiem; 
Commands dažādas komandas; 
Options ekrāna un darba režīmu parametru uzstādīšana; 
Right  informācijas attēlošanas veids un darbības labajā panelī. 

 
8. attēls. Norton Commander izvēles karte un izvēlnes Left komandkarte. 

Atvērt izvēlnes komandkarti var 3 veidos: 
 izvēlas ar kursora vadības taustiņiem vajadzīgo izvēlni un nospiež Enter; 
 nospiež izvēlnes pirmo burtu, piemēram, burtu L, lai atvērtu izvēlnes Left 

komandkarti; 
 klikšķis ar kreiso taustiņu uz izvēlnes. 
Atveriet izvēlnes Left komandkarti. Komanda Brief ir izcelta ar melnu fona krāsu. Tas 

nozīmē, ka, nospiežot ievades taustiņu Enter, šī komanda tiks izpildīta. Izvēlēties komandu 
komandkartē var šādos veidos: 

 ar kursora vadības taustiņiem izvēlas vajadzīgo komandu un nospiež ievades taustiņu; 
 nospiež tā burta taustiņu, kurš komandas nosaukumā ir rakstīts ar lielo burtu, 

piemēram, B — komanda Brief, 
 ar peli izvēlas komandu, piemēram, Brief, un noklikšķina peles kreiso taustiņu. 
Izvēles kartes apraksts dots 3. pielikumā.  



Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
IP „Datorsistēmas” 

© Dainis Susejs, 2007 

35

Informācijas attēlošanas veids paneļos. 
Katra Norton Commander panelī var attēlot: 
 direktorija satura rādītāja pilno formu, kur katram failam noradīts tā 

nosaukums, izmērs baitos, veidošanas vai modifikācijas datums un laiks (PullDn/ 
Left/Full); 

 direktorija satura rādītāja īso formu, kurā ir trīs kolonnas ar virsrakstiem Name 
(nosaukums), t.i., tiek attēloti tikai failu un direktoriju nosaukumi (PullDnlLeftlBrief); 

 informāciju par programmu un operatīvo atmiņu, kā arī par disku un direktoriju, 
kuri attēloti pretējā panelī (PullDn/Left/Info). Paneļa augšā ir režīma nosaukums 
Info; 

 direktoriju koku Tree (PullDnlLeft/Tree). Parasti, pārvietojoties pa koku, otrā panelī 
redzams izvēlētā direktorija saturs; 

 informāciju par failu, kas izvēlēts pretējā panelī (PullDnlLeftlquick View). 
Paneļa Info saturs ir parādīts 9. attēlā. 
Paneļa augšējā daļā uzrādīts Norton Commander versijas numurs. 
Otrā daļā ir informācija par diska un operatīvo atmiņu: 
 operatīvās atmiņas apjoms baitos MS DOS vidē {...Bytes Memory); 
 brīvās operatīvās atmiņas apjoms MS DOS vidē (... Bytes Free); 
 pretējā panelī redzamā diska kopējais apjoms (... bytes on drive.,.): 
 pretējā panelī redzamā diska brīvais apjoms (.... bytes free on driver...); 
 pašreizējā direktorija failu un apakšdirektoriju skaits un to kopējais apjoms baitos. 
Trešajā daļā ir norādīts diska loģiskais vārds (Volume Label) un numurs (Serial number) 
Apakšējā daļā ir lauks, kurā var ierakstīt paskaidrojošu tekstu par aktīvo direktoriju. 

 
9. attēls. Paneļa Info forma. 

Direktoriju un failu sakārtošana noteiktā secībā 
Lai varētu ērtāk strādāt, informāciju par direktorijiem un failiem paneļos var sakārtot 

noteiktā secībā. Parasti vispirms tiek izvadīta informācija par direktorijiem un pēc failiem. 
Paneļos tiek izmantoti šādi kārtošanas veidi: 
 alfabētiskā secībā pēc nosaukumiem (PullDn/Left/Name); 
 alfabētiskā secībā pēc paplašinājumiem (PullDn/Left/eXtension); 
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 pēc ieraksta datuma un laika, t.i., jaunākie - saraksta sākumā (PullDn/Left/tiMe); 
 faili dilstošā secībā pēc izmēra, t.i., garākie saraksta - sākumā (PullDn/Left/Size); 
 nesakārtoti (PullDnlLeftlUnsorted). 
Failu meklēšana 
Lai atrastu jebkuru failu, jāizmanto izvēlnes Commands komanda Find File. Uz ekrāna 

atveras logs Find File (meklēt failu), kur: 
 Laukā File(s) to find jāuzraksta meklējamā faila nosaukums. Ja faila nosaukums 

precīzi nav zināms, var ievadīt tā pirmos simbolus. Faila nosaukumos var izmantot 
simbolus ‘*’ un ‘?’; 

 Laukā Containing var ievadīt tekstu, kas atrodas meklējamā failā. 
Izvēloties OK, sākas meklēšana un mainās loga Find File saturs. Darba laukā tiek izvadīti atrastie 

faili. Loga Find File apakšā parādās šādas komandas, kuras izmantojot var: 
 apskatīties atrastā faila saturu (Vietu); 
 pāriet uz direktoriju, kurā atrodas atrastais fails (Chdir); 
 ievadīt citu meklēšanas paraugu un sākt jaunu meklēšanu (New search); 
 izvēlēties citu diskdzini (Change drive); 
 pārtraukt meklēšanu, ja fails ir atrasts un tālākā meklēšana kļuvusi lieka (Stop). 

Ja meklēšana beigusies, tad komandu Stop nomaina komanda Quit FF (beigt failu meklēšanu). 
Faila atribūtu maiņa 
Izvēloties komandu PullDn/Files/file Attributes, atveras logs Attributes (skat. 10. attēlu). 

 
10. attēls. Logs Attributes. 

Katram failam var būt četri atribūti: 
Read only (tikai lasāms) atribūts nozīmē, ka faila saturu nevar mainīt. Ja failu mēģina 

rediģēt ar iebūvēto redaktoru, tad izdarītās izmaiņas netiek saglabātas. Šo atribūtu izmanto, lai 
nejauši nesabojātu svarīgu informāciju. Ja šādu failu mēģina dzēst, tad papildus jāievada 
apstiprinājums; 

Archive (arhivējams) atribūts nozīmē, ka failam pēc pēdējām izmaiņām nav rezerves 
kopijas; 

Hidden (paslēpts) atribūtu izmanto, lai failu "paslēptu", t.i., lai tā nosaukums nav redzams 
failu sarakstā. Šādi failu var pasargāt no nejaušas dzēšanas, kopēšanas vai neatļautas izmantošanas. 
Paslēpti faili kļūst redzami, ja uzstāda parametru Show hidden files, izmantojot 
PullDn/Options/Configuration. 

System (sistēmas) atribūts norāda, ka failam piemīt atribūtu Hidden un Read only īpašības. 
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Ja kvadrātiekavās ir simbols x, tad atribūts ir piešķirts. Mainīt atribūtu (piešķirt vai 
noņemt) var divējādi: 

 ar taustiņu Tab izvēlēties vajadzīgo atribūtu un nospiest atstarpes taustiņu; 
 ar peli izpildīt klikšķi attiecīgajās kvadrātiekavās. 
Pēc tam jāizvēlas iespēja Set (uzstādīt). 
Konfigurācijas parametru noteikšana 
Norton Commander konfigurācijas parametrus var noteikt, izmantojot izvēlni Options. 

Apskatīsim izvēlnes komandas, kuras ietekmē ekrāna izskatu (ja pie komandas atrodas "ķeksītis", 
tad tā ir realizēta): 

Full screen pilnā ekrāna režīms. Ja šī komanda nav iezīmēta ar ķeksīti, tad paneļi uz 
ekrāna ir samazināti. Šo darba režīmu var izmantot, ja strādā ar MS DOS komandām un jāredz to 
paziņojumi; 

Mini status rinda paneļa apakšā, kura uzrāda pilnu informāciju par izvēlēto failu vai 
direktoriju. Ja ir iezīmēti faili, tad šajā rindā ir ziņas par failu skaitu grupā un to kopējo apjomu; 

cLock pulksteņa attēlošana ekrāna labajā augšējā stūrī. 
Save setup (Shift - F9) saglabāt uzstādītos darba režīmus un parametrus, lai varētu tos 

izmantot nākošajos darba seansos. Izvēloties šo komandu, uz ekrāna parādās logs Setup. Izvēloties 
komandu Save, konfigurācija tiek saglabāta. 

Konfigurācijas parametri 
Izvēloties komandu PullDn/Options/Configuration, atveras logs Configuration (skat. 

11.attēlu). Logs satur vairākas parametru grupas. Parametru izvēle notiek, atzīmējot vajadzīgo 
variantu ar punktiņu apaļajās iekavās vai ar krustiņu kvadrātiekavās. Strādājot ar peli, izpilda 
klikšķi vajadzīgajās iekavās. Izmantojot taustiņus, parametra atzīmēšanu veic ar atstarpes taustiņu. 
Parametru grupā var izvēlēties ar kursora vadības taustiņiem, bet pāreju starp grupām veic ar 
taustiņu Tab. 

Izvēloties komandu Ok (labi), parametri tiek saglabāti. Komanda Cancel (atteikties) 
saglabā iepriekšējos programmas parametrus. Apskatīsim parametru grupas. 

Grupa Screen colors nosaka ekrāna krāsas: 
 B & W - melnbalts; 
 Laptop - šķidro kristālu ekrāna krāsas (parasti melnbalts); 
 Color1 - krāsains; 
 Color2 - krāsains, cits krāsu variants. 
Parametru Screen blank izmanto, lai noteiktu laiku minūtēs, pēc kura nodziest ekrāns, ja ar 

datoru nestrādā ("iemigšanas" režīms). Šāds darba režīms palielina monitora kalpošanas laiku. 
Parametru Printer port izmanto, lai noteiktu portu, pie kura pieslēgts printeris. 
Grupa Panel options ir šādi parametri: 
Show hidden files rādīt paslēptos failus. Paslēpto failu pazīme ir pelēka svītra blakus faila 

nosaukumam un vārda pirmais burts ir lielais. Šo komandu parasti izmanto, ja failam jānoņem 
atribūts Hidden; 

Ins moves down kursora pārvietošana uz leju, atzīmējot failus ar taustiņu Insert (Ins). Ja šis 
parametrs izslēgts, tad fails tiek iezīmēts, bet kursors paliek uz vietas; 

Select directory ietekmē taustiņu "Grey + ", "Grey -" un "Grey *" darbību; 
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Auto change directory - ja šis parametrs ieslēgts, tad pārvietojoties pa koku, pretējā paneļa 
saturs automātiski mainīsies. 

 
11. attēls. Konfigurācijas parametru noteikšana. 

Other options (citi parametri): 
Menu bar always visible - izvēlņu rinda visu laiku redzama uz ekrāna; 
Auto save setup - automātiska parametru saglabāšana, beidzot darbu ar Norton 

Commander; 
Left handed mouse - peles kreisā un labā taustiņu funkciju maiņa. 

3.7. Sistēmdiskete 

Kad operētājsistēma ir bojāta un nav iespējams iestartēt datoru, lai diagnosticētu un 
lokalizētu radušās kļūdas, ir nepieciešams izmantot ielādes disketi (sistēmdisketi). Ielādes disketi 
var izveidot divējādi: 

1. Izmantojot MS-DOS komandu Format; 
Lai izveidotu sistēmas disketi, izmantojot komandu Format ir nepieciešams veikt 
šādas darbības: 

a) Ievietot disketi diskdzinī un DOS uzvednī pierakstīt sekojošo komandu: 
Format A:/s 

b) Pārkopēt uz disketi sekojošas datnes: 
FDISK 
FORMAT 
SYS 
EDIT 
CHKDSK 
MSD 

c) Ir jāizveido divas jaunas datnes: CONFIG.SYS un AUTOEXEC.BAT, 
kuras satur šādu informāciju: 
CONFIG.SYS 
FILES=40 
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BUFFERS=40 
SHELL=COMMAND.COM C:\DOS /p /e:256 
AUTOEXEC.BAT 
PATH=C:\;C:DOS 
PROMPT $P$G 
SET COMSPEC=C:\DOS 

2. Izmantojot datoru ar operētājsistēmu Windows 98, izmanto izvēlni Add/Remove 
Programs ieliktni Startup disk: 

a) Nospiež pogu Start 
b) Izvēlas opciju Setting; 
c) Izvēlas opciju Control Panel ; 
d) Dubultklikšķis uz ikonas Add/Remove Programs; 
e) Izvēlas ieliktni Startup disk; 
f) Nospiež uz pogas Create Disk; 
g) Ievieto Windows 98 kompaktdisku diskdzinī; 
h) Ievieto disketi diskdzinī; 
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Praktiskā darba uzdevumi 

Praktiskais darbs Nr.2 

Darba nosaukums: Katalogu un apakškatalogu veidošana, dzēšana. 

Laiks: 2 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties praktiski pielietot MS-DOS komandas. Katalogu un 
apakškatalogu veidošana, dzēšana. 

Darba uzdevums: MS-DOS vidē veidot un dzēst katalogus. 

Darba gaita: 

1. Diskā c: izveidot katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda pirmais burts, 
un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

2. Katalogā oslabXY izveidot katalogu ar nosaukumu darbs2. 

3. Katalogā darbs2, izveidot desmit katalogus ar šādiem nosaukumiem: mansXY, 
darbiXY, atputaXY, testiXY, patsdXY, spelesXY, tiklsXY, arhivsXY, gramatXY, 
prograXY. 

4. Katrā katalogā izveidot vēl sešus katalogus ar šādiem nosaukumiem: janvaris, 
februaris, marts, aprilis, maijs, junijs. 

5. Katalogos janvaris, februaris, marts izveidot vēl četrus katalogus ar šādiem 
nosaukumiem 1nedXY, 2nedXY, 3nedXY, 4nedXY. 

6. Ar komandas TREE palīdzību izvadīt kataloga oslabXY hierarhiskās struktūras koku 
uz ekrāna. 

7. Izdzēst izveidoto struktūru. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas komandas izmanto darbam ar katalogiem? 

2. Kādas darbības veic komanda CD? 

3. Kādas darbības veic komanda RD? 

4. Kādas darbības veic komanda DIR? 

5. Kādas darbības veic komanda MD? 



Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
IP „Datorsistēmas” 

© Dainis Susejs, 2007 

41

Praktiskais darbs Nr.3 
Darba nosaukums: Failu kopēšana, dzēšana, atribūtu maiņa. 

Laiks: 2 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties praktiski pielietot MS-DOS komandas failu kopēšanā, dzēšanā, 
atribūtu maiņā. 

Darba uzdevums: MS-DOS vidē kopēt, dzēst, mainīt faila atribūtus. 

Darba gaita: 

1. Diskā c: izveidot katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda pirmais burts, 
un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

2. Katalogā oslabXY izveidot katalogu ar nosaukumu darbs3. 

3. Katalogā darbs3, izveidot piecus katalogus ar šādiem nosaukumiem: mansXY, 
darbiXY, testiXY, patsdXY, arhivsXY. 

4. Katrā katalogā izveidot vel trīs katalogus ar šādiem nosaukumiem: janvaris, februaris, 
marts. 

5. Pārkopēt jebkurus piecus failus no savas mapes katalogos janvaris, februaris, marts. 

6. Katalogos janvaris visiem failiem noņemt visus atribūtus un uzstādīt atribūtu „tikai 
lasāmi”. 

7. Katalogos februaris visiem failiem noņemt visus atribūtus un uzstādīt atribūtu 
„sistēmas”. 

8. Katalogos marts visiem failiem noņemt visus atribūtus un uzstādīt atribūtu „tikai 
slēpts”. 

9. Katalogos janvaris visiem failiem nomainīt faila paplašinājumu uz txt. 

10. Katalogos februaris visiem failiem nomainīt faila paplašinājumu uz dot. 

11. Katalogos marts visiem failiem nomainīt faila paplašinājumu uz htm. 

12. Kataloga oslabXY izveidot mapi ar nosaukumu kopaXY. 

13. Uz katalogu kopaXY pārkopēt katalogu darbs3 ar visiem apakškatalogiem un 
failiem. 

14. Izpētīt ar komandām XCOPY un DIR izmantojamos slēdžus. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas komandas izmanto darbam ar failiem? 

2. Kādas darbības veic komanda COPY? 

3. Kādas darbības veic komanda XCOPY? 

4. Kādas darbības veic komanda ATTRIB? 

5. Kādas darbības veic komanda REN? 
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Praktiskais darbs Nr.4 
Darba nosaukums: Atbilstoši prasībām, uzrakstīt failu config.sys, kas paredz datora 

multikonfigurācijas iespēju, izmantojot komandas MENU un SUBMENU. Atbilstoši konfigurācijas 
failam config.sys, uzrakstīt konfigurācijas failu autoexec.bat. 

Laiks: 4 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties strādāt ar konfigurācijas failiem config.sys un autoexec.bat. 

Darba uzdevums: Uzrakstīt konfigurācijas failu config.sys un autoexec.bat. 

Darba gaita: 

1. Diskā c: izveidot katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda pirmais burts, 
un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

2. Katalogā oslabXY izveidot katalogu ar nosaukumu darbs4. 

3. No c: diska nokopēt failu config.sys uz katalogu darbs4. 

4. Katalogā darbs4 ar komandas EDIT palīdzību rediģēt failu config.sys.  

5. Pierakstīt config.sys failu atbilstoši dotajai specifikācijai: 

a. nodrošināt piekļūšanu augšējai atmiņai, izmantojot draiverus HIMEM.SYS un 
EMM.SYS; 

b. nodrošiniet OS DOS pārvietošanu augšējā atmiņā; 

c. noteikt izmantojamo failu skaitu OS - 30, buferu skaitu - 15, steku - 9 
(256 baiti katrs);  

d. nodrošināt diska kešatmiņu 1024 Kbaitu, izmantojot draiveru 
SMARTDRV.SYS; 

e. pieslēgt „peles”, izmantojot draiveri MOUSE.COM. 

6. Izmantojot komandu MENUITEM, izveidot divu veidu ielādēšanas iespējas:  

a. standarta DOS (COMMAMD.COM); 

b. NDOS no Norton Utilities komplekta (NDOS.COM). 

7. No c: diska nokopēt failu autoexec.bat uz katalogu darbs4. 

8. Katalogā darbs4 ar komandas EDIT palīdzību rediģēt failu autoexec.bat. 

9. Pierakstīt failu autoexec.bat atbilstoši iepriekš sarakstītam failam config.sys. 

10. Izmantojot komandu MENUITEM, izveidot divu veidu ielādēšanas iespējas: 

a. standarta DOS (COMMAMD.COM); 

b. NDOS no Norton Utilities komplekta (NDOS.COM). 

11. Nodrošināt laika un datuma pieprasījumu. 
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Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kuri draiveri nodrošina piekļūšanu paplašinātajai atmiņai? 

2. Kādas komandas var izmantot faila config.sys? 

3. Kā izmanto komandas MENU un SUBMENU? 

4. Kādas ir komandas PATH funkcijas? 

5. Kādas komandas visvairāk izmanto failā autoexec.bat? 

 

Praktiskais darbs Nr.5 
Darba nosaukums: Darbs ar failiem un direktorijām, izmantojot Norton Commander. 

Laiks: 2 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties praktiski pielietot Norton Commander komandas: 

1. katalogu un apakškatalogu veidošana, dzēšana; 

2. failu kopēšana, dzēšana; 

3. failu meklēšana pēc to nosaukumiem un uzdotajām maskām. 

Darba uzdevums: Izmantojot Norton Commander, izveidot katalogu struktūru, kopēt, 
dzēst un meklēt failus. 

Darba gaita: 

1. Aktivizēt Norton Commander. 

2. Katalogā c: izveidot katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda pirmais 
burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

3. Katalogā oslabXY izveidot katalogu ar nosaukumu darbs5. 

4. Katalogā darbs5, izveidot desmit katalogus ar šādiem nosaukumiem: mans5XY, 
darbi5XY, atputa5XY, testi5XY, patsd5XY, speles5XY, tikls5XY, arhivs5XY, 
gramat5XY, progra5XY. 

5. Katrā katalogā izveidot vel sešus katalogus ar šādiem nosaukumiem: janv_5, 
febru_5, mart_5, april_5, maijs_5, junijs_5. 

6. Katalogos janv_5, mart_5, maijs_5 izveidot vel četrus katalogus ar šādiem 
nosaukumiem 1ned_5XY, 2ned_5XY, 3ned_5XY, 4ned_5XY. 

7. Sameklēt savā mapē jebkurus 3 failus ar paplašinājumu .doc un pārkopēt tos uz 
mapi 3ned_5XY. 

8. Kreisajā panelī parādīt kokveidīgo struktūru. 

9. Izpētīt izvēlnes Left un Right saturu. 

10. Izdzēst izveidoto struktūru. 
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Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā Norton Commander var izveidot mapi? 

2. Kā Norton Commander var nodzēst mapi vai failu? 

3. Ar ko atšķiras darbs Norton Commander no MS-DOS? 

4. Kā var atrast vajadzīgo failu Norton Commander? 

 

Praktiskais darbs Nr.6 
Darba nosaukums: Darbs ar failiem un direktorijām, izmantojot Norton Commander. 

Laiks: 4 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties praktiski pielietot Norton Commander komandas: 

1. katalogu un apakškatalogu veidošana, dzēšana; 

2. failu kopēšana, dzēšana, nosaukumu maiņa; 

3. failu meklēšana pēc to nosaukumiem un uzdotajām maskām; 

4. Atribūtu maiņa. 

Darba uzdevums: Izmantojot Norton Commander, izveidot katalogu struktūru, kopēt, 
dzēst un meklēt failus. Mainīt faila atribūtus. 

Darba gaita: 

1. Aktivizēt Norton Commander. 

2. Katalogā c: izveidot katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda pirmais 
burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

3. Katalogā oslabXY izveidot katalogu ar nosaukumu darbs6. 

4. Katalogā darbs6, izveidot piecus katalogus ar šādiem nosaukumiem: pirm6XY, 
otr6XY, tre6XY, cet6XY, piek6XY. 

5. Sameklēt savā mapē jebkurus 6 failus ar paplašinājumu .doc un pārkopēt tos uz 
mapi pirm6XY. 

6. No mapes pirm6XY pārkopēt failus uz mapi otr6XY. 

7. Mapē otr6XY nomainīt visiem failiem paplašinājumu uz .txt.  

8. No mapes otr6XX pārkopēt failus uz mapi tre6XY. 

9. Mapē tre6XY nomainīt jeb kuriem trijiem failiem paplašinājumu uz .dot.  

10. No mapes pirm6XY pārkopēt failus uz mapi cet6XY. 

11. Mapē cet6XY nomainīt jeb kuriem trijiem failiem paplašinājumu uz .htm.  

12. Mapi ar nosaukumu pirm6XY pārkopēt uz mapi piek6XY. 
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13. Visiem failiem ar paplašinājumu .dot noņemt visus atribūtus, un uzstādīt atribūtu 
„tikai lasāms”. 

14. Visiem failiem ar paplašinājumu .htm noņemt visus atribūtus, un uzstādīt atribūtu 
„slēptais”. 

15. Visiem failiem mapē piek6XY noņemt visus atribūtus, un uzstādīt atribūtu 
„sistēmas”. 

16. Mape darbs6 izveidot vel četrus katalogus ar šādiem nosaukumiem 1ned6XY, 
2ned6XY, 3ned6XY, 4ned6XY. 

17. Uz katru mapi pārkopēt mapes pirm6XY, otr6XY, tre6XY, cet6XY, piek6XY. 

18. Pārkopētām mapēm nomainīt nosaukumus: pirm6XY uz jauns1XY, otr6XY uz 
jauns2XY, tre6XY uz jauns3XY, cet6XY uz jauns4XY, piek6XY uz jauns5XY. 

19. Visiem failiem mapēs, kuru nosaukums sakās ar vārdu jauns, noņemt visus 
atribūtus, un uzstādīt atribūtu „arhivējams”. 

20. Izpētīt izvēlņu Files un Commands saturu. 

21. Izdzēst izveidoto struktūru. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā Norton Commander var meklēt failus? 

2. Kā Norton Commander var mainīt atribūtus? 

3. Kādus funkcionālos taustiņus izmanto Norton Commander? 

 

Praktiskais darbs Nr.7 
Darba nosaukums: Darbs ar izvēlnēm. Norton Commander konfigurācija. 

Laiks: 4 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties konfigurēt Norton Commander. 

Darba uzdevums: Izpētīt Norton Commander izvēlnes. 

Darba gaita: 

1. Aktivizēt Norton Commander. 

2. Katalogā c: izveidot katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda pirmais 
burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

3. Katalogā oslabXY izveidot katalogu ar nosaukumu darbs7. 

4. Katalogā darbs7 izveidot 6 katalogus. 

5. Pārkopēt jebkādus piecus failus uz jaunizveidotajiem sešiem katalogiem. 

6. Izpētīt NC augšējo izvēlni. 
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7. Nodemonstrēt visas augšējās izvēlnes iespējas. 

8. Izpētīt NC konfigurācijas iespējas. 

9. Nodemonstrēt NC konfigurācijas iespējas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumu: 
Ko var mainīt izvēlnē Options? 

 

Praktiskais darbs Nr.8 
Darba nosaukums: Sistēmdisketes veidošana. 

Laiks: 4 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties veidot sistēmdisketi. 

Darba uzdevums: Izveidot sistēmdisketi. 

Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru DOS vidē. 

2. Izveidot sistēmas disketi ar komandas FORMAT palīdzību. 

3. Iestartēt datoru no sistēmdisketes. 

4. Paskaidrot, kā to izveidoja. 

5. Iestartēt datoru Windows 98 vidē. 

6. Izveidot sistēmdisketi. (Start – Setting – Control panel – Add and Remove program 
– Startup disk.) 

7. Iestartēt datoru no sistēmdisketes. 

8. Izpētīt izveidoto sistēmdisketi: 

a. Noteikt, kādi faili ir uz sistēmdisketes, kam tie ir nepieciešami. 

b. Izpētīt faila config.sys un autoexec.bat saturu un noteikt katras rindiņas 
nozīmi. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā izveido sistēmdisketi? 

2. Kādiem failiem jābūt sistēmdisketē? 

3. Kādēļ ir nepieciešama sistēmdiskete? 
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4. OS Windows 9x 

4.1. OS Windows evolūcija 

Microsoft savas operētājsistēmas izstrādā divos paralēlos virzienos - pirmais virziens ir 
mājas lietotāji, otrs - profesionāli IT lietotāji. Šie divējādie virzieni praktiski ietekmē 
operētājsistēmu izstrādi - piemēram, mājas lietotāju versijās ir lielāks multimediju atbalsts, taču 
mazāks drošības un tīkla atbalsts. Turpretim profesionālajās versijās ir mazāks multimediju atbalsts, 
taču lielāka funkcionalitāte tīkla konfigurācijā un drošībā. 

Pirmajai patstāvīgajai Microsoft Windows versijai - 1.0, kuru izlaida 1985. gada novembrī, 
bija maz funkciju un tādejādi tā neguva lielu popularitāti, pie tam tai vēl bija jāsacenšas ar Apple 
operētājsistēmu. Windows 1.0 patiesībā pat nevarētu nosaukt par operētājsistēmu, drīzāk par MS-
DOS papildinājumu. Microsoft Windows 2.0 izlaida 1987. gada novembrī un tā guva lielāku 
popularitāti, nekā tās priekštece. Windows 2.03, kuru izlaida 1988. gada janvārī, bija izmainīta 
operētājsistēma no vienkāršiem kantainiem logiem uz jau cits citu pārklājošiem logiem. Šī izmaiņa 
noveda pie tiesu darbiem starp Apple Computer un Microsoft, jo Apple uzskatīja to par autortiesību 
pārkāpumu. 

Microsoft Windows 3.0 bija pirmā veiksmīgā Windows versija, kura guva pirmo lielo 
peļņu. Pusgada laikā pārdeva 2 miljoni kopiju. Tā sevī ietvēra uzlabotu saskarni un vairākuzdevumu 
veikšanas funkciju. Šīs versijas uzlabojums bija Windows 3.1, kuru izlaida 1992. gada 1. martā, un 
Microsoft atbalsts šai versijai beidzās 2001. gada 31. decembrī. 

1993. gada jūlijā Microsoft izlaida Windows NT, kura bija veidota uz jauna kodola bāzes. 
NT veidoja kā profesionālu operētājsistēmu. NT un Windows neprofesionālais virziens vēlāk 
saplūda vienā, veidojot Windows XP. 

1995. gada augustā Microsoft izlaida Windows 95, kurā pamatīgi uzlabots grafiskais 
dizains un lietotāja saskarne, kā arī tā bija pirmā Windows operētājsistēma, kurā darbojās 
priekšlaicīgais vairākuzdevumu režīms (preemptive multitasking). Galvenais Windows 95 atbalsts 
no Microsoft beidzās 2000. gada 31. decembrī, un pagarinātais atbalsts beidzās 2001. gada 31. 
decembrī. 

Nākamo Windows versiju laida klajā ar nosaukumu Windows 98, kuru izlaida 1998. gada 
jūnijā. Šo versiju ļoti kritizēja tās lēnā ātruma un kļūdu dēļ salīdzinājumā ar Windows 95. Galvenās 
kļūdas izlabotas Windows 98 Second Edition 1999. gadā. Microsoft galvenais atbalsts no šai 
versijai darbojās līdz 2002. gada 30. jūnijam, un pagarinātais atbalsts līdz 2006. gada 11. jūlijam. 

Kā daļu no profesionālā virziena, Microsoft 2000. gada februārī izlaida Windows 2000. 
Nākamā mājas lietotāju versija pēc Windows 98 bija Windows Me (Millennium Edition), kuru 
izlaida 1999. gada septembrī. Šajā versijā parādījās jauna tehnoloģija "Universal Plug and Play". 
Taču arī šī Windows versija tika smagi kritizēta tās savietojamības un stabilitātes problēmu dēļ. 
Windows 9x evolūcija ir paradīta 6. tabulā. 

2001. gada oktobrī Microsoft laida klajā Windows XP, kura bāzēta uz NT kodola. Šo 
Windows versiju ļoti slavēja tās funkciju un pielietojamības dēļ. Tā ir veidota divās versijās 
"Home" mājas lietotājiem, un "Professional" - profesionālajiem lietotājiem. Profesional sevī ietver 
vairāk drošības un tīkla funkcijas nekā Home versija. Vēlāk, 2002. gadā Microsoft laida klajā 
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"Media Center" versiju, kurai bija TV un DVD atbalsts, ieskaitot programmas ierakstīšanu no TV, 
kā arī tālvadības pulti. Galvenais Microsoft atbalsts Windows XP turpināsies līdz 2009. gada 14. 
aprīlim un pagarinātais atbalsts līdz pat 2014. gada 8. aprīlim. 

2003. gada aprīli, Microsoft izlaida Windows Server 2003, aizvietojot Windows 2000 
profesionālo operētājsistēmu sērijā ar jaunām funkcijām un stingru virzienu drošības jomā. 2005. 
gada decembrī tika izdota jauna Windows Server 2003 versija - Windows Server 2003 R2. 

6. tabula. Windows 9x evolūcija. 

Gads Versija Iespējas 
1985 V1.0 Pirmais Windows oficiālais izlaidums. 
1987 V2.0 Uzdevumu pārslēgšana. 
 Windows/286 Lietojumprogrammas izmanto visu paplašināto atmiņu. 
 Windows/386 Lietojumprogrammu kooperatīvā daudzuzdevumība. 
1990 V3.0 Lietojumprogrammu prioritāšu daudzuzdevumība, atmiņas 

atbalsta uzlabošana, piktogrammu izmantošana, programmu 
dispečera interfeiss. 

1992 V3.0 (Windows darba grupām) OS tiek integrēts vienranga tīkls. 
1993 V3.11 32 bitu programmnodrošinājuma un disku operāciju 

modernizēšana. 
1995 Windows 95 Multimediju atbalsta uzlabošana, Plug and Play ierīču atbalsts, 

daudzuzdevumu 32 bitu funkcijas, iespēja izmantot 
elektronisko pastu un faksu, reģionālo tīklu izmantošana. 

1998 Windows 98 Windows 95 modernizācija un Internet Explorer iebūvēšana 
lietotāju interfeisā. 

1999 Windows 98SE Windows 98 otrā redakcija. Kļūdu labošana. 
2000  Windows ME Millenium Windows 98 paplašinātais interfeiss un iespējas ar Windows 98 

kļūdu labojumiem 

4.2. Windows 9X struktūra 

OS Windows ielādējas uzreiz pēc faila WIN.COM aktivizēšanas. 
Pēc Windows 9x aktivizēšanas ielādē galvenos failus: 
 KERNEL32.DLL un KERNEL386.EXE faili. 
 GDI.EXE un GDI32.EXE faili. 
 USER.EXE un USER32.EXE faili. 
 Visi fonti un ar tiem saistītie resursi. 
 WIN.INI fails. 
 Windows 9x darbagalda faili. 
KERNEL32.DLL un KERNEL386.EXE faili satur Windows 9x kodolu un ielādē ierīču 

draiverus. 
GDI faili nodrošina pamatu ierīču grafiskam interfeisam. GDI faili grafiski attēlo un vada 

sistēmas aprīkojumu. 
USER faili nodrošina lietotāju interfeisu. 
WIN.INI, SYSTEM.INI UN WINFILE.INI faili ievietoti katalogā Windows, lai nodrošināt 

savietojamību ar novecojušu lietojumprogrammu funkcijām. 
Dotos failus izmanto 16 bitu lietojumprogrammas un nav nepieciešams, lai funkcionētu 

Windows 9x lietojumprogrammas. 
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Windows inicializācijas faili. 
Inicializācijas faili vada dažādu Windows komponentu parametrus. INI – faili satur 

automātiskus vai pašreizējos parametrus dažādu Windows komponentu aktivizēšanai. 
Windows 9x izmanto ielādes failus, kuri aizvieto DOS failus.(IO.SYS, MSDOS.SYS, 

COMMAND.COM). 
Versija IO.SYS Windows9x ir reāla režīma OS un aizvieto DOS. Windows 9x struktūra ir 

attēlota 12. attēlā. 

etnes 

Virtuālo 
mašīnu  

dispečers 

Lietotnes 

Virtuālo 
mašīnu 

dispečers 

 
12. attēls. Windows 9X struktūra 

Windows bāzes komponenti. 
Windows 9x sastāv no trijiem komponentiem (skat. 13. attēlu), katrs komponents satur 

divus DLL failus: 
1. Kodols (kernel) ir sistēmas fundaments. Tajā ietilpst pamatatmiņas un ievad/izvada 

vadīšana, uzdevumu plānošana, kļūdu apstrāde un programmu palaišanas funkcijas. 
2. Faili USER vada ievadu no aparātlīdzekļiem un izvadu lietotāja interfeisā (t.i. 

piktogrammas un ekrāna struktūras). 
3. GDI vada to, kas parādās uz ekrāna un sastāv no divām daļām – grafiskās 

apakšsistēmas un izdrukas apakšsistēmas. 

 
13. attēls. Windows bāzes komponenti 
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4.3. Windows 9x reģistri 

Windows 9x vidē informācija par sistēmas konfigurāciju glabājas lielā hierarhiskā datu 
bāzē, kuru sauc par sistēmas reģistru (Registry). 

Reģistra saturs ir izvietots divos failos – USER.DAT UN SYSTEM.DAT. 
Fails USER.DAT glabā informāciju, kura ir saistīta ar lietotāju. 
Fails SYSTEM.DAT satur informāciju par aprīkojumu un uzstādījumiem. 
Reģistra saturu var apskatīt un izmainīt ar reģistra redaktora palīdzību (REGEDIT.EXE). 
Reģistrs sastāv no sešām galvenajām atslēgām kuri sākās ar HKEY_: 
 HKEY_CLASSES_ROOT – dala failus sistēmā divās grupās pēc paplašinājuma un pēc 

saistītām lietojumprogrammām. 
 HKEY_CURRENT_USER – ir dati par sistēmas konfigurācijas parametriem katram 

lietotājam. 
 HKEY_LOCAL_MACHINE – satur informāciju par sistēmas aparatūru. 
 HKEY_USERS – satur informāciju par lietotājiem, kuriem ir atļauts reģistrēties 

sistēmā. 
 HKEY_CURRENT_CONFIG – satur informāciju par aprīkojumu. 
 HKEY_DYN_DATA - satur informāciju dažādu sistēmas ierīču dinamisko stāvokli. 
Atslēgas HKEY_CURRENT_CONFIG un HKEY_DYN_DATA strādā kopā ar atslēgu 

HKEY_LOCAL_MACHINE. 
Reģistra rezerves kopijas glabājas katalogā Windows\Sysbackup failos šādā formā 

RB0XX.CAB (kur xx – kopijas numurs). Rezervju kopijas satur sekojušos failus: SYSTEM.DAT, 
SYSTEM.INI, USER.DAT, WIN.INI. Reģistra atjaunošana: Scanreg /Restore. 

4.4. Windows 9x sistēmas politika 

Sistēmas politikas Windows 9x iestāda ierobežojumus lietotāju piekļūšanai vadīšanas 
panelim un darba galdam, kā arī dot iespēju sistēmas administratoram uzstādīt darba galda un tīkla 
parametru. 

Sistēmas politiku var rediģēt ar sistēmas politiku redaktoru (System Policy Editor, 
PolEdit). 

Politiku redaktors atrodas uz Windows 9x instalācijas diska direktorijā 
Admin\Apptools\PolEdit. PolEdit aktivizējas caur dialoglogu Run. Sistēmas politiku logs ir attēlots 
14. attēlā.  

 
14. attēls. Sistēmas politikas logs. 
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Sistēmas politiku rediģēšanas logs ir attēlots 15. attēlā. Katram parametram var būt trīs 
vērtības: izvēlēts, neizvelēts un slēpts. Ja parametrs izvēlēts, tad tas tiek realizēts. Ja parametrs nav 
izvēlēts, tad tas netiek realizēts. 

 
15. Attēls. Sistēmas politikas rediģēšanas logs. 

Dažādu lietotāju politikas glabājas failā CONFIG.POL. Pēc lietotāja reģistrācijas daļa faila 
informācijas tiek pārnesta uz USER.DAT un SYSTEM.DAT failiem. 

4.5. Windows 9x dispečeri 

Windows dispečeri atrodas starp Windows9x kodolu/reģistriem un ierīču draiveriem. Dotie 
komponenti vāc informāciju par sistēmu un saglabā to reģistrā. 

 Konfigurācijas dispečers atpazīst, konfigurē un sadala sistēmas resursus visām 
iekārtam, kuras ir uzstādītas sistēmā. 

 Virtuālo mašīnu dispečers satur procesu plānotāju, atmiņas lappusēm piekļūšanas 
bloka un MS-DOS aizsargāta režīma interfeisu. 

 Uzstādāmās failu sistēmas dispečers (Installable file system, IFS) – apstrādā 
vaicājumus, nododot tos attiecīgam failu sistēmas draiverim (File System Driver, 
FSD). 

 Draiveru moduļu dispečers – galvenā funkcija draiveru WDM atbalsts. Nodrošina 
ierīces darbu kā Windows 98, tā arī Windows NT. 

Failu un katalogu sistēma Windows 9x 

4.6. Cietā diska sadale nodalījumos 

Pirms instalēt operētājsistēmu ir nepieciešams izpildīt sagatavošanas darbus: 
1. Cietā diska sadalīšana loģiskajos diskos, izmantojot utilītu FDISK. 
2. Cietā diska formatēšana, izmantojot utilītu FORMAT. 

Cieto disku var sadalīt uz vairākiem loģiskiem diskiem. 
Eksistē trīs diska nodalījuma tipi: 
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1. primārais DOS nodalījums; 
2. paplašinātais DOS nodalījums; 
3. ne-DOS nodalījums; 
 

Aktivizējot utilītu FDISK parādās sekojušas opcijas: 
1. Create DOS partition or Logical DOS Drive 

Izveidot nodalījumu DOS vai DOS loģisko disku  
2. Set active partition 

Uzstādīt aktīvo nodalījumu 
3. Delete partition or Logikal DOS Drive 

Izdzēst nodalījumu DOS vai DOS loģisko disku 
4. Display partition information 

Parādīt informāciju par nodalījumiem 
5. Change current fixed disk Drive 

Nomainīt tekošo cieto disku 
 
Enter choice:[1] 
Ievadiet izvēlētās opcijas numuru 
Press Esc to exit FDISK 
Nospiediet ESC, lai beigtu darbu ar utilītu FDISK 
 
Nodalījumu veidošana. 
Izvēloties nodalījumu veidošanu parādās: 

1. Create primary DOS partition 
Izveidot primāro DOS nodalījumu 

2. Create Extendet DOS partition 
Izveidot paplašināto DOS nodalījumu 

3. Create Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition 
Izveidot loģiskos diskus paplašinātā nodalījumā DOS 
Enter choice: [1] 
Izvēle: 
 
Izvēloties pirmo variantu, parādās: 
Create primary DOS partition 
Izveidot primāro DOS nodalījumu 
Current fixed disk drive: 1 
Tekošais cietais disks: 1 
Do you wish to use the maximum avaible size for a primary DOS partition and make the 

partition active (Y/N) ...? [Y] 
Vai jūs vēlaties izmantot maksimāli iespējamo izmēru primārajam DOS nodalījumam un 

noteikt viņu par aktīvo [Y – jā, N – nē] 
  
Izvēloties N, atspoguļosies teksts: 
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Create primary DOS partition 
Izveidot primāro DOS nodalījumu 
  
Current fixed disk drive: 1 
Tekošais cietais disks: 1  
Total disk space is 42 Mbytes (1 Mbytes = 1048576 bytes) 
Kopējais diska tilpums ir 42 Mbaiti 
 Maximum space available for partition is 42 Mbytes (100%) 
Maksimāli pieejamais diska tilpums nodalījumam ir 42 Mbaiti 
Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create Primary DOS Partition 

...:[ ] 
Ievadiet diska nodalījumu Mbaitos vai procentos. 
  
Izvēloties nodalījumu dzēšanu, parādīsies: 

1. Delete primary DOS partition 
Izdzēst primāro DOS nodalījumu 

2. Delete Extendet DOS partition 
Izdzēst paplašināto DOS nodalījumu 

3. Delete Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition 
Izdzēst loģiskos diskus paplašinātā nodalījumā DOS 

4. Delete non-DOS Partition 
Izdzēst ne-DOS nodalījumu 
Disku formatēšana notiek ar komandu FORMAT. 

4.7. Windows 9x instalācija 

Lai uzinstalētu operētājsistēmu uz jauna cietā diska ir nepieciešami četri soli: 
1. Cietā diska sadale nodalījumos. 
2. Diska formatēšana. 
3. Speciālas programmas palaišana, lai uzinstalētu operētājsistēmu pilnā apjomā. 
4. Nepieciešamo draiveru ielāde, lai nodrošinātu operētājsistēmas darbu ar sistēmas 

ierīcēm. 
Operētājsistēmas Windows 9x uzinstalēšanai ir nepieciešami šādi aparatūras resursi:  
CPU 80486DX, RAM 8 Mb, HDD 40 MB, monitors VGA. 
Windows 98 ir nepieciešami šādi aparatūras resursi:  
CPU 80486DX/66, RAM 16 Mb, HDD 120 – 400 MB, monitors VGA. 
Windows 98 instalācijas soļi: 

1. Windows 98 instalācijas programmas sagatavošana instalācijai (Preparing to 
Run Windows98 Setup). 

a) Saknes katalogā tiek izveido failu SETUPLOG.TXT. 
b) Indetificē sākotnējās un beigu OS Windows 98 failu izvietošanas vietas. 
c) Notiek programmas Setup CAB-faila MINI.CAB kopēšana jaunizveidotā 

katalogā Wininst0.400. 
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d) Notiek Setup galveno failu atarhivēšana PRECOPY.CAB un 
PRECOPY2.CAB katalogā Wininst0.400. 

2. Informācijas savākšana par datoru (Collecting Informations about Your 
Computer).  

Kad programmas Setup faili ir nokopēti uz cieto disku, lietotājam piedāvā 
iepazīties un piekrist licences noteikumiem (skat. 16. attēlu) un ievadīt produkta atslēgu 
(Product Key) (skat. 17. attēlu) 

 
16. attēls. Iepazīšanās un piekrišana licences noteikumiem. 
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17. attēls. Windows 98 operētājsistēmas identifikācijas atslēgas ievadīšana. 

Dotā informācija ietver šādus datus: 
a) Kataloga atrašanās vieta, kur tiks kopēti Windows 98 faili (skat. 

18.attēlu). 

 
18. attēls. Windows kataloga atrašanās vieta. 

b) Dati par cietā diska brīvo vietu, kas ir nepieciešams Windows 98 
instalācijai. 
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c) Instalācijas tips (tipiska, portatīvajiem datoriem, kompakta, izvēles) (skat. 
19. attēlu). 

 
19. attēls. Instalācijas tipa izvēle. 

d) Lietotāja vārds un firmas nosaukums (skat. 20. attēlu). 

 
20. attēls. Informācijas ievadīšana par lietotāju un organizāciju 

e) Windows komponenti, kurus nepieciešams instalēt (skat. 21. attēlu). 
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21. attēls. Windows komponenti, kurus nepieciešams instalēt. 

f) Datora identifikācija tīklā (skat. 22. attēlu). 

 
22. attēls. Datora identifikācija tīklā 

Pēc informācijas savākšanas Setup aptur darbu, lai dotu lietotājam iespēju 
izveidot sistēmas disketi (skat. 23. attēlu). 
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23. attēls. Sistēmas disketes veidošana. 

3. Windows 98 failu kopēšana (Copying Windows 98 files to Your Computer) (skat. 
24. attēlu). 

 
24. attēls. Windows 98 failu kopēšana 

4. Datora pārstartēšana. (Restarting Your Computer)(skat. 25. attēlu). 
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25. attēls. Datora pārstartēšana. 

5. Aparatūras un sistēmas noskaņošana (Setting up Hardware and Finalizing 
Settings) (skat. 26. attēlu). 

Pēc datora pārstartēšanas instalācijas programma pabeidz šādu elementu 
inicializāciju: 

a) Vadības panelis. 
b) Izvēlnes Start saturs. 
c) Windows 98 palīdzības sistēmas bāzes funkcijas. 
d) Uzstādījumi DOS programmām. 
e) Lietojumprogrammu palaišanas funkcijas. 
f) Informācija par laika zonu. 
g) Informācija par sistēmas konfigurāciju. 

 
26. attēls. Aparatūras un sistēmas noskaņošana. 
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Pēc minēto darbību izpildīšanas notiek datora pārstartēšana. 

4.8. Windows 9x failu sistēmas uzturēšana 

Cietā diska funkcionēšanas laikā dažreiz var notikt ātrdarbības samazināšana. Datnes, 
kuras glabā diskā, darba gaitā tiek dzēstas un pārvietotas, kas noved pie datņu gabalu izvietošanu pa 
visu disku. Tā rezultātā diska lasošai/rakstošai galviņai nākas biežāk izpildīt atkārtotu 
pozicionēšanu lasīšanas un rakstīšanas laikā, kas aizņem vairāk un vairāk laika, lai pabeigtu 
procesu. 

Lai optimizētu un uzturētu darba kārtībā cietos diskus, Windows 9x vidē ir divas iebūvētas 
utilītprogrammas: ScanDisk un defrag. 

Dotās utilītprogrammas atrod: Start =>Programs=>Accessories=>System Tools. Utilītai 
ScanDisk izpildāmais fails atrodas katalogā \Windows\Command, bet utilītprogrammas defrag 
izpildāmais fails atrodas katalogā \Windows. 

ScanDisk programma pārbauda un meklē uz diska kļūdas (skat. 27. attēlu), tādas kā: 
 nesaistītus klāsterus, kurus pārveido tādā forma, lai varētu veikt tālāko pārbaudi un 

apstrādi. Tas dod lietotājam iespēju noskaidrot, vai pazaudētos klāsteros ir tāda 
informācija, kuru būtu nepieciešams atjaunot; 

 failus ar krustojošām norādēm (cross-linked files). Faili ar krustojošām norādēm 
parādās tad, ja informācija no diviem vai vairākiem failiem glabājas vienā un tajā paša 
klāsterī. 

 failu un katalogu struktūru; 
 fizisko diska virsmu. 

 
27. attēls. ScanDisk uzstādījumu maiņa.  

Cietā diska defragmentācija. 
Cietā diska funkcionēšanas laikā faili ar laiku paliek fragmentēti (faila daļas tiek izvietotas 

dažādas diska vietās) (skat. 28. attēlu). Fragmentācija samazina cietā diska ātrdarbību. 
Utilītprogramma defrag izvieto faila klāsterus kopā, tā paātrinot diska ātrdarbību. Ja gadījumā 
defragmentācijas laikā pazūd elektrība, tad dažu failu daļas var tikt pazaudētas. Tad ir nepieciešams 
pirms utilītprogrammas defrag pielietošanas aktivizēt programmu ScanDisk, lai izlabotu radušās 
kļūdas. 
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28. attēls. Cieta diska defragmentācija. 

4.9. Diagnostika, kļūdu meklēšana un labošana 

Visas kļūdas, kuras ir saistītas ar OS, var sadalīt trijās pamata grupās: 
 Instalācijas kļūdas (kļūdas, kuras notiek instalācijas vai modernizācijas laikā). Šādas 

kļūdas neļauj pabeigt instalāciju vai modernizāciju. 
 Palaišanas kļūdas (kļūdas, kuras notiek sistēmas ielādes laikā). Šīs kļūdas noved pie 

situācijas, kad datora programmnodrošinājums nevar sākt normālu darbu. Minētās 
kļūdas dalās divas grupās: 

o Aparātnodrošinājuma konfigurācijas kļūdas; 
o Operētājsistēmas ielādes kļūdas; 

 Funkcionēšanas kļūdas (kļūdas, kuras rodas sistēmas funkcionēšanas laikā). Šīs kļūdas 
rodas tad, kad sistēma ir ielādēta un uzsākusi savu darbu. Šādas kļūdas dalās trijās 
kategorijās: 

o Kļūdas izpildot lietojumprogrammas un darbā ar failiem. 
o Kļūdas izvadot uz drukas iekārtu. 
o Kļūdas izpildot tīkla funkcijas. 

System Tools (programmas kļūdu meklēšanai un labošanai) 
Programmas, kuras palīdz meklēt un labot kļūdas: 
 Microsoft System Information (MSINFO32.EXE) - dotā programma tiek izvietota 

Program Files\Common Files\Microsoft Shared\msinfo 
 Ar dotās utilītas palīdzību var apskatīties visu, kas saistīts ar aparātlīdzekļiem. 
 Dr. Watson (DRWATSON.EXE). 
 System File Cheker (SFC.EXE) – sistēmas failu pārbaude. Pārbauda vai sistēmas faili 

tika mainīti vai izdzēsti, vai ir bojāti un tiek mēģināts tos labot. Utilīta atrodas katalogā 
Windows\System. 

 Registry Checker (SCANREG.EXE UN SCANREGW.EXE) – reģistra pārbaude. Failu 
atrašanās vieta: Windows\Command un Windows. 

 System configuration utility (MSCONFIG.EXE) – ļauj mainīt sistēmas konfigurāciju. 
 Automatic Skip Driver (ASD.EXE); 
 Version Conflict Manager (VCMUI.EXE) automātiski uzstāda Windows 98 draiverus. 
 Microsoft Backup (MSBACKUP.EXE) un Recovery (PCRESTOR.EXE) – datu 

arhivēšana. 
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 Windows Update (WUPDMGR.EXE) – atjaunošanas programma. 

4.10. Programmu pieinstalēšana un atinstalēšana Windows 9x 

Lai pieinstalētu un atinstalētu programmas Windows vidē tiek izmantota piktogramma 
Add/Remove Programs. Programmu pieinstalēšana un atinstalēšana notiek tieši ieliktnī 
Install/Uninstall (skat. 29. attēlu). Poga Install ļauj instalēt jaunu programmnodrošinājumu. Loga 
apakšējā daļā ir programmu saraksts, kuras uzstādītas operētājsistēmā un kuras var noņemt, 
izmantojot utilītu Install/Uninstall. 

 
29. attēls. Programmu pieinstalēšana un atinstalēšana Windows 9x. 

Lai pievienotu vai noņemtu Windows komponentus, nepieciešams izmantot ieliktni 
Windows Setup, tāpat izmantojot piktogrammu Add/Remove Programs. Windows komponentu 
instalācija notiek izmantojot dialoga logus (skat. 30. attēlu). Lapas Windows Setup vidū ir Windows 
9x standarta grupu saraksts ar to kopējo izmēru. Ja ir tukšs kvadrāts, tad komponenti nav uzstādīti. 
Ja kvadrāts ir atzīmēts ar krustiņu, tad ir instalēti visi grupas komponenti. Ja kvadrāts ir uz pelēka 
fona ar krustiņu, tad ir instalēti tikai daļa grupas komponentu. 

Lielākā daļa programmu ražotāju iekļauj savās programmās arī uzstādīšanas programmu. 
Lai uzstādītu tādas programmas, nepieciešams aktivizēt failus ar nosaukumiem SETUP.EXE vai 
INSTALL.EXE un sekot instrukcijām uz ekrāna. 



Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
IP „Datorsistēmas” 

© Dainis Susejs, 2007 

63

 
30. attēls. Windows 9x komponentu instalācija. 
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Praktiskā darba uzdevumi 

Praktiskais darbs Nr.9 

Darba nosaukums: Windows 98 reģistra rediģēšana. 

Laiks: 2 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties rediģēt Windows 98 reģistru. 

Darba uzdevums: Rediģēt Windows 98 reģistru. 

Darba gaita:  

1. Internetā sameklēt informāciju par Windows 98 reģistra optimāliem uzstādījumiem. 

2. Sastādīt tabulu un saglabāt to dokumentā ar nosaukumu Darbs_9. 

Windows reģistra atslēga Vērtība Skaidrojums 
   
   
   

3. Izanalizēt Windows 98 reģistra optimālos uzstādījumus. 

4. Izveidojiet Windows 98 reģistru rezerves kopiju. 

5. Paskaidrojiet un parādiet Windows 98 reģistra rediģēšanas iespējas. 

6. Atjaunojiet reģistru uzstādījumus no izveidotās reģistra kopijas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā var rediģēt Windows 98 reģistrus? 

2. Kur glabājas Windows 98 reģistri? 

3. Kādas darbības var veikt ar Windows 98 reģistriem? 
 

Praktiskais darbs Nr.10 

Darba nosaukums: Windows 98 sistēmas politikas uzstādīšana. 

Laiks: 2 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties uzstādīt Windows 98 sistēmas politikas. 

Darba uzdevums: Uzstādīt Windows 98 sistēmas politikas. 

Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru Windows 98 vidē. 

2. Uz c: diska izveidot mapi ar nosaukumu darbs_10. 

3. Pārkopēt no Windows 98 instalācijas diska mapi poledit, kura atrodas 
tools\reskit\netadmin\poledit  

4. Aktivizēt Windows 98 sistēmas politikas redaktoru. 
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5. Izpētīt sistēmas politikas uzstādījumu iespējas: 

 Jauna lietotāja izveide. Kādus uzstādījumus var pielietot lietotājam? 

 Jaunas grupas izveide. Kādus uzstādījumus var pielietot grupai? 

 Datora sistēmas politikas uzstādījumu maiņa. 

6. Parādīt Windows 98 sistēmas politikas rediģēšanas iespējas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā var mainīt Windows 98 sistēmas politikas? 

2. Kādus uzstādījumus var pielietot lietotājam? 
 

Praktiskais darbs Nr.11 

Darba nosaukums:  Windows 98 instalācija un noskaņošana. 

Laiks: 2 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 98 instalācijā. 

Darba uzdevums: Instalēt un noskaņot Windows 98. 

Darba gaita: 

1. Pārbaudīt vai aparātnodrošinājums atbilst Windows 98 instalācijai. 

2. Izveidot Windows 98 sistēmas disketi; 

3. Ielādēt datoru no sistēmdisketes; 

4. Ar programmu FDISK sadalīt cieto disku divos nodalījumos: 

a) c: - 1 Gb; 

b) d: - 1 %; 

5. Noformatēt nodalījumus; 

6. Instalācijas paketi pārkopēt no kompaktdiska uz disku d:. 

7. Aktivizēt Windows 98 instalāciju no diska d:. 

8. Sekojot instrukcijām uz ekrāna, instalēt Windows 98 tipiskajā variantā; 

9. Beidzot Windows 98 instalāciju, veikt sistēmas noskaņošanu: 

a) uzstādīt mātes plates draiverus; 

b) uzstādīt video kartes draiverus; 

c) uzstādīt šādus video režīma parametrus: izšķirtspēja 800*600 un 16 bitu krāsu 
skaitu. 

d) Uzstādīt tīkla kartes draiverus; 
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e) pieinstalēt spēles, izmantojot izvēlni settings  control panel  Add/Remove 
programs  Windows setting. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādam aparāt nodrošinājumam jābūt, lai varētu instalēt Windows 98? 

2. Kādi ir Windows 98 instalācijas posmi? 

3. Kā notiek Windows 98 noskaņošana? 
 

Praktiskais darbs Nr.12 

Darba nosaukums:  Windows 98 instalācija un noskaņošana. 

Laiks: 2 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 98 instalācijā. 

Darba uzdevums: Instalēt un noskaņot Windows 98. 

Darba gaita: 

1. Pārbaudīt vai aparātnodrošinājums atbilst Windows 98 instalācijai. 

2. Ielādēt datoru no kompaktdiska; 

3. Ar programmu FDISK sadalīt cieto disku divos nodalījumos: 

a) c: - 0.8 GB; 

b) d: - 0.6 GB; 

c) e: - viss atlikušais; 

4. Noformatēt c: un d: diskus; 

5. Instalācijas paketi pārkopēt no kompaktdiska uz disku d:. 

6. Aktivizēt Windows 98 instalāciju no diska d:. 

7. Sekojot instrukcijām uz ekrāna, instalēt Windows 98 tipiskajā variantā; 

8. Beidzot Windows 98 instalāciju, veikt sistēmas noskaņošanu: 

a) uzstādīt mātes plates draiverus; 

b) uzstādīt video karte draiverus; 

c) uzstādīt šādus video režīma parametrus: izšķirtspēja 800*600 un 16 bitu krāsu 
skaitu. 

d) Uzstādīt tīkla kartes draiverus; 

e) pieinstalēt spēles, izmantojot izvēlni settings  control panel  Add/Remove 
programs  Windows setting. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 
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1. Kāda ir instalējamā datora konfigurācija? 
2. Kādas ir draiveru versijas? 
3. Kādas ir draiveru instalācijas iespējas? 

 

Praktiskais darbs Nr.13 

Darba nosaukums: Windows 98 failu sistēmas uzturēšana. 

Laiks: 2 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 98 failu sistēmas uzturēšanai. 

Darba uzdevums: Windows 98 failu sistēmas uzturēšana. 

Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru Windows 98 vidē. 

2. Veikt cietā diska c: apkopi: 

a) Izpētīt programmas disk cleanup uzstādījumus; ar programmu disk cleanup veikt 
diska tīrīšanu no nevajadzīgiem failiem. 

b) Izpētīt programmas scandisk uzstādījumus; ar programmu scandisk veikt diska 
failu sistēmas pārbaudi uz kļūdām. 

c) Izpētīt programmas Disk Defragmenter uzstādījumus; ar programmu Disk 
Defragmenter veikt diska failu sistēmas defragmentāciju. 

3. Parādīt un pastāstīt par failu sistēmas uzturēšanas programmām. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kāda ir programmas failu sistēmas uzturēšanai Windows98? 

2. Kādas funkcijas pilda katra no programmām? 

3. Kādas ir citu ražotāju programmas failu sistēmas uzturēšanai? 
 

Praktiskais darbs Nr.14 

Darba nosaukums: Windows 98 noskaņošana. 

Laiks: 2 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 98 noskaņošanā. 

Darba uzdevums: Noskaņot Windows 98. 

Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru Windows98 vidē. 

2. Izpētīt datora konfigurāciju (Start – Settings – Control Panel; System – Device 
manager), nosakot šādus ierīču parametrus: 

a) Video karte; 
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b) Tikla karte; 

c) Skaņu karte; 

d) CD-ROM; 

e) Pele; 

f) Tastatūra; 

g) Uzinstalēt un izpētīt draiveru instalācijas iespējas; 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kas ir draiveris? 

2. Kādām ierīcēm ir nepieciešami draiveri? 

3. Kādi ir draiveru instalācijas veidi? 
 

Praktiskais darbs Nr.15 

Darba nosaukums: Windows 98 noskaņošana. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 98 noskaņošanā. 

Darba uzdevums: Noskaņot Windows 98. 

Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru Windows 98 vidē. 

2. Internetā sameklēt divas programmas, kuras nosaka datora konfigurāciju (procesora 
tipu, atmiņas tipu, video kartes tipu utt.) 

3. Uzinstalēt sameklētās programmas. 

4. Izpētīt datora konfigurāciju. Noteikt ierīces un to raksturojošos lielumus. 

5. Salīdzināt dotās programmas (noteikt priekšrocības un trūkumus). 

6. Sameklēt internetā draiverus datora ierīcēm. 

7. Noteikt sameklēto draiveru versijas un salīdzināt tās ar jau eksistējošām draiveru 
versijām. 

8. Uzinstalēt sameklētos draiverus.  

9. Atinstalēt uzinstalētās programmas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas ir programmas, kuras nosaka datora konfigurāciju? 

2. Kas ir ierīču draiveru versijas? 

3. Kur var sameklēt ierīču draiverus?
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5. OS Windows NT/2000 

OS Windows NT sākotnēji attīstījās atsevišķi no operētājsistēmu saimes Windows 9x un 
tirgū tika piedāvāta kā drošs risinājums darbstacijām (Windows NT Workstation) un serveriem 
(Windows NT Server). Windows NT deva sākumu operētājsistēmu saimei, kurā ietilpts Windows 
2000, Windows XP un Windows Server 2003. Windows NT attīstību var redzēt 7. tabulā. 

7. tabula. Windows NT versijas. 

Numurs Nosaukums Versija Izlaišanas 
datums 

RTM 
Build 

NT 3.1 Windows NT 3.1 Workstation (named just Windows NT), 
Advanced Server July 27, 1993 528 

NT 3.5 Windows NT 3.5 Workstation, Server September 21, 
1994 807 

NT 3.51 Windows NT 3.51 Workstation, Server May 30, 1995 1057 

NT 4.0 Windows NT 4.0 Workstation, Server, Server Enterprise 
Edition, Terminal Server, Embedded July 29, 1996 1381 

NT 5.0 Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server, 
Datacenter Server 

February 17, 
2000 2195 

NT 5.1 Windows XP 

Home, Professional, 64-bit (original), 
Media Center (original, 2003, 2004 & 
2005), Tablet PC (original and 2005), 
Starter, Embedded, Home N, Professional 
N 

October 25, 
2001 2600 

NT 5.1 
Windows 
Fundamentals for 
Legacy PCs 

N/A July 8, 2006 2600 

NT 5.2 Windows Server 20
03 

Standard, Enterprise, Datacenter, Web, 
Storage, Small Business Server, Compute 
Cluster 

April 24, 2003 3790 

NT 5.2 Windows XP (5.2) 64-bit 2003, Professional x64 April 25, 2005 3790 

NT 5.2 Windows Home 
Server N/A July 16, 2007 3790 

NT 6.0 Windows Vista 
Starter, Home Basic, Home Premium, 
Business, Enterprise, Ultimate, Home Basic 
N, Business N 

Business: 
November 30, 
2006 
Consumer: 
January 30, 
2007 

6000 

NT 6.0 Windows Server 
2008 

Standard, Enterprise, Datacenter, Web, 
Storage, Small Business Server 

February 27, 
2008 (expected) 6001 

NT 7.0 

Windows 7 
(formerly 
codenamed 
Blackcomb, later 
Vienna) 

Unknown 2010 Unkno
wn 
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Minimālas sistēmas prasības, lai varētu startēt Windows NT saimes operētājsistēmas iz 
dotas 8. tabulā. 

8. tabula. Minimālas sistēmas prasības Windows NT operētājsistēmu lietošanā. 

NT versija CPU RAM Brīvā vieta cietajā diskā 
NT 3.51 Workstation 386, 25 MHz 8 MB 90 MB 
NT 4.0 Workstation 486, 33 MHz 12 MB 110 MB 
2000 Professional Pentium, 133 MHz 32 MB 650 MB 
XP Pentium MMX, 233 MHz 64 MB 1.5 GB 
FLP Pentium MMX, 233 MHz 64 MB 500 MB 
Vista Pentium III, 800 MHz 512 MB 15 GB 

5.1. Windows NT/2000 struktūra 

Operētājsistēma Windows NT/2000 sastāv no diviem bāzes līmeņiem, kurus bieži sauc par 
režīmiem. 

 Kodola režīms (sauc arī par supervizora vai aizsargāto režīmu). 
 Lietotāja režīms. 
OS funkcionē kodola režīmā, bet pielietojuma programmas lietotāja režīmā. 
Lietotāja režīms ir ierobežots režīms, kur ir aizliegta tieša piekļūšana aparat līdzekļiem. 
Kodola režīmā tiek izpildīts tikai sistēmas kods. Windows NT/2000 struktūru ir dota 

31. attēlā. 

 
31. attēls. Windows NT/2000 struktūra. 

Lai pārslēgtos starp režīmiem, lietojumprogrammām ir nepieciešams izmantot stingri 
noteiktu lietojumprogrammu interfeisu API (Application Program Interfaces). 
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API – lietojumprocesos izmantojama pilna operētājsistēmas funkciju specifikācija, kā arī 
šo funkciju izmantošanas procedūru apraksts. 

API – programmu, protokolu un darbarīku kopa (iebūvēta OS), kas palīdz izstrādātājiem 
projektēt lietojumprogrammas. 

API dizains Windows NT kodols/lietotājs organizācijā garantē, ka neviens process nevar 
dominēt sistēmā un konfliktēt ar sistēmu vai citu procesu. Tas aizsargā operētājsistēmu no 
lietojumprogrammu kļūdām.  

Kodola režīms - tas ir režīms, kurā programmai ir neierobežota piekļūšana visai atmiņai, 
ieskaitot sistēmas aparātlīdzekļu atmiņai, lietojumprogrammām lietotāja režīmā un citiem 
procesiem (ievada/izvada operācijām). 

Kodola režīms sastāv no trijiem blokiem: 
 Izpildāmā dienesta moduļa Win2k, kurš nodrošina OS bāzes funkcijas. 
 Aparatūras abstrakcijas līmeņa (Hardware Abstraction Layer, HAL). Windows NT 

HAL tas ir ierīču draiveru bibliotēka, kura funkcionē starp aparatūru un pārējo sistēmu. 
Tas ļauj strādāt ar dažādiem mikroprocesora tipiem. HAL nodrošina standarta 
piekļūšanas portu visai sistēmas aparatūrai. Pārejā OS daļa nekad nestrādā tieši ar 
aparātlīdzekļiem, to dara tikai HAL. 

 Mikrokodols. Mikrokodols ir cieši saistīts ar HAL un nodrošina pilnīgāko 
mikroprocesora noslogojumu. Tas tiek nodrošināts, plānojot plūsmas, izmantojot 
prioritātes. Mikrokodols sinhronizē izpildāmu dienestu bloka darbu. 

Dotie trīs bloki veido Windows NT izpildāmo moduļi Windows NT Executive. 

5.2. Windows NT/2000 sistēmas reģistri 

Windows NT/2000 vidē informācija par sistēmas konfigurāciju glabājas lielā hierarhiskā 
datu bāzē, kuru sauc par sistēmas reģistru (Registry). Windows NT atslēgas HKEY sauc par zariem 
un pašu reģistru par koku. 

Reģistra saturs glabājas piecos failos, kurus sauc par stropiem (skat. 9. tabulā). Reģistru 
strops ir reģistra atslēgu, apakšatslēgu un vērtību kopa, kam ir atbalsta failu kopa, kurā ietilpst tās 
datu dublējumkopijas. Visu stropu, izņemot HKEY_CURRENT_USER, atbalsta faili atrodas 
sistēmas Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003 mapē 
Systemroot\System32\Config. HKEY_CURRENT_USER atbalsta faili atrodas mapē 
Systemroot\Profiles\Username. 

9. tabula. Windows NT/2000 reģistri. 

Reģistru strops Atbalsta faili 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM Sam, Sam.log, Sam.sav 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security Security, Security.log, Security.sav 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Software, Software.log, Software.sav 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System System, System.alt, System.log, System.sav 
HKEY_CURRENT_CONFIG System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, 

Ntuser.dat.log 
HKEY_USERS\DEFAULT Default, Default.log, Default.sav 

Rediģēt reģistru var ar programmu regedit (REGEDT32.EXE). Fails atrodas 
Winnt\System32. 
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5.3. Windows NT/2000 servisi 

Windows servisi (Windows Service) lietotnes, kuras tiek aktivizētas palaižot Windows un 
tiek izpildītas fona režīmā, kamēr darbojas operētājsistēma. 

Servisu vadības konsoli var atrasts Control Panel => Administrative Tools => Services. 
Servisu vadības paneli var redzēt 32. attēlā. 

 
32. attēls. Servisu vadības console. 

Servisu vadības konsolī ir iespējams veikt šādas darbības: 
 Startēt, apturēt vai pārstartēt servisus. 
 Mainīt servisu parametrus. 
 Mainīt startēšanas tipu: Automatic, Manual vai Disabled. 
Lai veiktu servisa parametru uzstādīšanu, nepieciešams izvēlēties vajadzīgo servisu un 

veikt dubultklikšķi uz tā. Tad parādās logs, kur var mainīt nepieciešamos parametrus (skat. 
33. attēlu). 

 
33. attēls. Servisa parametru maiņa. 
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5.4. NTFS failu sistēma 

NTFS – New Technology File System. 
NTFS atbalsta diskus līdz 16 eksabaitiem (1 073 741 824 GB). Klāstera izmērs no 512 

baitiem līdz 64 kilobaitiem. Katras sistēmas elements ir fails, pat dienesta informācija. Galvenais 
NTFS komponents ir MFT (Master File Table – kopēja failu tabula). Dotajā failā glabājās 
informācija par katru failu, kas atrodas uz diska. 

Ieraksta lielums sastāda 1KBaitu un atbilst vienam failam. 
MFT ieraksta formāts: 
 Standarta informācija (Faila atribūti, izveidošanas, modifikācijas un piekļūšanas laiks); 
 Faila vai kataloga nosaukums (Unicode kodēšanas tabula); 
 Drošības deskriptors (satur informāciju par piekļūšanas tiesībām); 
 Dati vai indekss (nelieli faili tiek glabāti pašā tabulā); 
Pēc nodalījuma formatēšanas tiek izveidoti dienesta faili un MFT. Dotie dienesta faili satur 

failu sistēmai nepieciešamo informāciju. Pirmie 16 faili ir dienesta faili un nav pieejami OS, tos 
sauc par metafailiem. Pats pirmais metafails ir pats MFT. Doto 16 failu kopijas glabājas tieši diska 
vidū (skat. 34. attēlu). 

Nosacīti NTFS disks ir sadalīts divās daļās: 
1. Pirmie 12% tiek atvēlēti MFT zonai. 
2. Atlikušie 88% tiek atvēlēti failu glabāšanai. 

MFT MFT zona Vieta failiem 16 mirror Vieta failiem 

34. attēls. NTFS failu sistēma. 

Metafaili. 
Katrs no dotiem failiem atbild par noteiktu sistēmas darbu. Meta faili atrodas NTFS diska 

saknes katalogā un sākas ar simbolu $. 
Izmantojami metafaili: 
$MFT – MFT; 
$MFTmirr – pirmo 16 ierakstu kopija; 
$LogFile – reģistrācijas fails, kur tiek saglabātas darbības, lai varētu atjaunot failu sistēmu; 
$Volume – nodalījuma fails, satur nodalījuma nosaukumu, failu sistēmas versija utt.; 
$AttrDef – failu standarta atribūtus; 
$ – saknes katalogs, saknes mape uz diska; 
$Bitmap – brīvo sektoru karte; 
$Boot – ielādes sektors; 
$Quotq – lietotāju tiesības izmantot diska tilpumu. 
Katalogi 
NTFS failu sistēmā katalogs ir specifisks fails, kurā glabājās norādes uz citiem failiem un 

katalogiem. 
Kataloga fails ir sadalīts blokos, kur katrs bloks satur faila vārdu, galvenos atribūtus un 

norādi uz MFT elementu, kurš norāda uz pilno informāciju par kataloga elementu. 
Iekšējā kataloga struktūra ir binārais koks un meklēšana notiek, kā binārajā kokā. 

Meklēšana binārajā kokā un meklēšana pēc kārtas dota 35. attēlā. 
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35. attēls. Meklēšana binārajā kokā un pēc kārtas. 

5.5. Windows 2000 instalācija 

Iestartējot datoru no Windows 2000 instalācijas diska, parādīsies šāda izvēle (skat. 36. 
attēlu): 

 Instalēt Windows 2000, nospiest taustiņu Enter 
 Labot Windows 2000 instalāciju, nospiest taustiņu R. 
 Iziet no Windows 2000 instalācijas, nospiest taustiņu F3 

 
36. attēls. Windows 2000 instalācijas 1. solis. 

Nākošajā solī tiek piedāvāts iepazīties ar licences noteikumiem. Lai turpināt instalāciju, 
nepieciešams piekrist licences noteikumiem, nospiežot taustiņu F8. Lai atteikties no instalācijas, 
jānospiež taustiņu Esc. Pārvietoties pa licenci var ar taustiņiem PAGE UP un PAGE DOWN. 
(skat. 37. attēlu) 
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37. attēls. Windows 2000 instalācijas 2. solis. 

Tālāk nepieciešams izvēlēties nodalījumu, kur instalēt Windows 2000. Ja nodalījumu nav, 
tad tos ir jāizveido. Ja nodalījumi jau eksistē, ir iespēja tos pārveidot. Vadības taustiņi ir doti ekrāna 
apakšā (skat. 38. attēlu). 

 
38. attēls. Windows 2000 instalācijas 3. solis. 

Nākošajā solī ir jāizvēlas failu sistēmu (skat. 39. attēlu). 
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39. attēls. Windows 2000 instalācijas 4. solis. 

Pēc tam notiek nodalījuma formatēšana(skat. 40. attēlu) 

 
40. attēls. Windows 2000 instalācijas 5. solis. 

Pēc nodalījumu formatēšanas notiks datora pārstartēšana un parādīsies Windows 2000 
instalācijas logs (skat. 41. attēlu) 
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41. attēls. Windows 2000 instalācijas 6. solis. 

Tālāk notiek ierīču noteikšana, tas var aizņemt dažas minūtes(skat. 42. attēlu). 

 
42. attēls. Windows 2000 instalācijas 7. solis. 

Pēc tam jāuzstāda reģionālos uzstādījumus (skat. 43.attēlu). 

  
43. attēls. Windows 2000 instalācijas 8. solis. 

Tālāk jāievada organizācijas vārdu un nosaukumu(skat. 44. attēlu). 
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44. attēls. Windows 2000 instalācijas 9. solis. 

Pēc tam jāievada 25 simbolu produkta atslēgu (certificate of authenticity)(skat. 45. attēlu). 

 
45. attēls. Windows 2000 instalācijas 10. solis. 

Jāievada administratora paroli(skat. 46. attēlu). 



Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
IP „Datorsistēmas” 

© Dainis Susejs, 2007 

79

 
46. attēls. Windows 2000 instalācijas 11. solis. 

Uzstādām datumu, laiku un laika zonu (skat. 47. attēlu). 

 
47. attēls. Windows 2000 instalācijas 12. solis. 

Tālāk tiek noteikti tīkla komponenti (skat. 48. attēls) 
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48. attēls. Windows 2000 instalācijas 13. solis. 

Jāizvēlas tīkla instalācijas veidu typical vai custom (skat. 49. attēlu). 

 
49. attēls. Windows 2000 instalācijas 14. solis. 

Jāizvēlas dators pieslēgts darba grupai vai domēnam (skat. 50. attēlu). 

 
50. attēls. Windows 2000 instalācijas 15. solis. 

Tālāk notiek izvēlēto komponentu instalācija (skat. 51. attēlu). 
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51. attēls. Windows 2000 instalācijas 16. solis. 

Noslēdzošais ir instalācijas posms, kurā tiek saglabāti visi uzstādījumu un izdzēsti pagaidu 
faili (skat. 52. attēlu). 

 
52. attēls. Windows 2000 instalācijas 17. solis. 

Windows 2000 ir uzstādīts (skat. 53. attēlu). 

 
53. attēls. Windows 2000 instalācijas 18. solis. 
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5.6. Windows 2000 administrēšana 

Lai atvieglotu administrēšanu, Windows 2000 ir pieci spēcīgi administrēšanas līdzekli: 
 Sistēmas politikas. 
 Lietotāju profili. 
 Grupas. 
 Tīkla resursu kopēja izmantošana. 
 NTFS tiesības. 
Dotie instrumenti ir nepieciešami, lai ierobežotu vai atļautu lietotājiem piekļūšanu failiem, 

mapēm, dienestiem un administrēšanas līdzekļiem. 
Datora vadības konsoles 
Sistēmas administrēšanas līdzekļi ir izvietoti Administrative Tools. Dotā konsole ietver 

sevī trīs galvenās Microsoft vadības konsoles (MMC, Microsoft Management Consoles) 
(sk.54. attēlu): 

 System tools (Sistēmas līdzekļi) ļauj skatīt un vadīt sistēmas objektus, kā arī mainīt 
tīkla uzstādījumu un apskatīt sistēmas notikumus. 

 Storage (Disku atmiņa) standarta līdzekļi darbam ar disku sistēmu. 
 Services and applications (dienesti un pielietojumi) ietver uzlabotus sistēmas vadības 

līdzekļus, kurā ir instrumentārā Windows vadība (WMI, Windows Management 
Instrumentation), visu pieejamo dienestu saraksts un piekļūšana Windows 2000 
indeksēšanai. 

 
54. attēls. Datora vadības konsole. 
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Praktiskā darba uzdevumi 

Praktiskais darbs Nr.16 

Darba nosaukums:  Darbs ar Windows 2000 servisiem. 

Laiks: 6 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas darbā ar Windows 2000 servisiem. 

Darba uzdevums: Windows 2000 servisu rediģēšana. 

Darba gaita: 

1. Internetā sameklēt Windows 2000 servisu aprakstus. 

2. No sameklētiem aprakstiem izvēlēties desmit servisu aprakstus, pamatojot savu 
izvēli. 

3. Veiciet izvēlēto servisu uzstādījumu maiņu. 

4. Atjaunojiet servisu noklusētos uzstādījumus. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kas ir servisi? 

2. Kādas funkcijas pilda servisi? 

3. Kādi ir servisu parametri? 

 

Praktiskais darbs Nr.17 

Darba nosaukums:  Windows 2000 administrēšana 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 2000 administrēšanā. 

Darba uzdevums: Veikt Windows 2000 administrēšanu. 

Darba gaita: 

1. Izveidot trīs jaunus lietotājus (X – Jūsu vārda pirmais burts, Y – Jūsu uzvārda 
pirmais burts):  

a. PirmaisXY Lietotājs, Login: PirmaisXY, parole: RPV12345rpv, grupa 
Guests. 

b. OtraisXY Lietotājs, Login: OtraisXY, parole: RPV12345rpv, grupa Users. 

c. TresaisXY Lietotājs, Login: TresaisXY, parole: RPV12345rpv, grupa 
PowerUsers. 

2. Katram lietotājam izveidot mapi, kuras nosaukums ir lietotāja vārds. 

3. Piešķirt mapēm šādas piekļuves tiesības: 
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a. Mapei PirmaisXY visas lietotājam PirmaisXY, pārējiem lietotājiem tikai 
lasīt. 

b. Mapei OtraisXY lasīt un rakstīt lietotājam OtraisXY, lietotājam TresaisXY 
tikai lasīt. 

c. Mapei TresaisXY visas lietotājam TresaisXY. 

4. Izveidot divas jaunas lietotāju grupas ar nosaukumiem: 1A un 1B. 

5. Grupai 1A pievienot lietotājus PirmaisXY un OtraisXY; 

6. Grupai 1B pievienot lietotājus TresaisXY; 

7. Izveidot jaunu mapi ar nosaukumu KopejaXY. 

8. Mapē KopejaXY izveidot vēl piecas mapes ar nosaukumiem: Paveles, Dokumenti, 
Vestules, Arhivs, Atputa. 

9. Piešķirt mapēm šādas piekļuves tiesības: 

a. Mapei KopejaXY lasīt visām grupām. 

b. Mapei Dokumenti un Vestules lasīt un rakstīt grupai 1B, tikai lasīt lietotājam 
PirmaisXY. 

c. Mapei Paveles visas grupai 1A; 

d. Mapei Arhivs visas grupai 1B; 

e. Mapei Atputa tikai lasīt visām grupām.  

10. Pārbaudīt, kā darbojas piekļuves tiesības. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas standarta grupas eksistē? 

2. Kādas tiesības ir standarta grupai Users? 

3. Kādas tiesības ir standarta grupai PowerUsers? 

4. Kādām vajadzībām veido grupas? 

 

Praktiskais darbs Nr.18 

Darba nosaukums: Windows 2000 instalācija un noskaņošana. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 2000 instalācijā. 

Darba uzdevums: Instalēt un noskaņot Windows 2000. 

Darba gaita: 

1. Pārbaudīt vai aparātnodrošinājums atbilst Windows 2000 instalācijai; 
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2. Ielādēt datoru no kompaktdiska; 

3. Sadalīt cieto disku trijos nodalījumos: 

a) c: - 2 GB; 

b) d: - 0.6 GB; 

c) e: - viss atlikušais; 

4. Uzstādīt Windows 2000 nodalījumā c: 

5. Izvēlēties failu sistēmu NTFS. 

6. Beidzot Windows 2000 instalāciju, veikt sistēmas noskaņošanu: 

a) uzstādīt mātes plates draiverus; 

b) uzstādīt video kartes draiverus; 

c) uzstādīt sekojošus video režīma parametrus: izšķirtspēja 800*600 un 16 bitu 
krāsu skaitu. 

d) Uzstādīt tīkla kartes draiverus; 

e) pieinstalēt spēles, izmantojot izvēlni settings  control panel  Add/Remove 
programs  Windows setting. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kāda ir instalējamā datora konfigurācija? 

2. Kādas ir draiveru versijas? 

3. Kādas ir draiveru instalācijas iespējas? 

 

Praktiskais darbs Nr.19 

Darba nosaukums:  Windows 2000 noskaņošana. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 2000 noskaņošanā. 

Darba uzdevums: Noskaņot Windows 2000. 

Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru Windows 2000 vidē. 

2. Internetā sameklēt divas programmas, kuras nosaka datora konfigurāciju (procesora 
tipu, atmiņas tipu, videokartes tipu utt.) 

3. Uzinstalēt sameklētās programmas. 

4. Izpētīt datora konfigurāciju. Noteikt ierīces un to raksturojošos lielumus. 

5. Salīdzināt dotās programmas (noteikt priekšrocības un trūkumus). 



Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
IP „Datorsistēmas” 

© Dainis Susejs, 2007 

86

6. Sameklēt internetā draiverus datora ierīcēm. 

7. Noteikt sameklēto draiveru versijas un salīdzināt tās ar jau eksistējošām draiveru 
versijām. 

8. Uzinstalēt sameklētos draiverus.  

9. Atinstalēt uzinstalētās programmas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas programmas nosaka datora konfigurāciju? 

2. Kas ir ierīču draiveru versijas? 

3. Kur var sameklēt ierīču draiverus? 

 

Praktiskais darbs Nr.20 

Darba nosaukums:  Windows 2000 diagnostika un kļūdu meklēšana. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows 2000 diagnostikā un kļūdu meklēšanā. 

Darba uzdevums: Diagnostika un kļūdu meklēšana Windows 2000. 

Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru Windows 2000 vidē. 

2. Atvērt datora vadības konsoli(Computer Management) 

3. Izpētīt datora konfigurāciju. Noteikt ierīces un to raksturojošos lielumus. 

4. Izpētīt notikumu žurnālus un paskaidrot: 

a. Kādi ir informatīvie notikumi? 

b. Kādi ir brīdinājuma notikumi? 

c. Kādi ir kļūdu notikumi? 

5. Labot atrastās kļūdas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādus notikumus fiksē notikumu žurnālos? 

2. Kā var vairāk uzzināt par konkrētu notikumu? 
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6. OS Windows XP 

6.1. Windows XP jauninājumi un iespējas 

Windows XP (iekšējā versija Windows NT 5.1, kodētais nosaukums "Whistler”) – 
Windows NT saimes operētājsistēma. Tika izlaista 2001. gadā 25. oktobrī. Nosaukums XP cēlies no 
angļu vārda experience (pieredze). Windows XP Professional apvieno Windows 2000 Professional 
priekšrocības — uz standartiem balstītu drošību, pārvaldāmību un uzticamību — ar labākajiem 
Windows 98 un Windows Me biznesa līdzekļiem — Plug and Play, vienkāršotu lietotāja interfeisu 
un moderniem atbalsta pakalpojumiem. Windows XP salīdzinājums ar iepriekšējām Windows 
versijām ir dots 10. tabulā 

10. tabula. Windows XP salīdzinājumu ar iepriekšējām Windows versijām 

Līdzeklis Līdzekļa apraksts Windows 
95/98/Me 

Windows 
NT 4.0 

Windows 
2000 
Profession
al 

Windows 
XP 
Profession
al 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Veidots, 
izmantojot jaunu 
Windows 
dzinēju 

Sistēma Windows XP Professional ir veidota 
pēc pārbaudītā Windows 2000 koda, kurš 
nodrošina 32 bitu datorarhitektūru un pilnībā 
aizsargātu atmiņas modeli. Tas Windows XP 
Professional padara par uzticamāko līdz šim 
pieejamo versiju. 

    

Sistēmas 
atjaunošana 

Sistēmas atjaunošanas līdzeklis lietotājiem un 
administratoriem ļauj atjaunot iepriekšējo 
datora stāvokli, nezaudējot datus. Sistēmas 
atjaunošana automātiski izveido vienkārši 
identificējamus atjaunošanas punktus, kas ļauj 
atjaunot sistēmu iepriekšējā stāvoklī. 

 
Sistēmā 
Windows 
Me 

   

Ierīču draiveru 
atrite 

Instalējot noteiktas jaunu ierīču draiveru klases, 
Windows XP Professional saglabā iepriekš 
instalēto draiveru kopijas, kuras var pārinstalēt 
problēmu gadījumā. 

    

Ierīču draiveru 
pārbaudītājs 

Pēc Windows 2000 ierīču draiveru pārbaudītāja 
parauga veidotā Windows XP Professional 
versija ierīču draiveriem nodrošina vēl 
jaudīgākus testus. 

    

Būtiski 
samazināti 
atsāknēšanas 
scenāriji 

Likvidē vairākumu scenāriju, kuri lietotājiem 
lika atsāknēt Windows NT 4.0 un 
Windows 95/98/Me. Daudzu 
lietojumprogrammu instalācijas arī nepieprasa 
atsāknēšanu. 

    

Mērogojams 
atmiņas un 
procesora 
atbalsts 

Atbalsta līdz pat 4 gigabaitiem (GB) RAM un 
līdz pat diviem simetriskiem procesoriem. 

    

Vairāku DLL 
atbalsts 

Nodrošina mehānismu atsevišķu Windows 
komponentu vairāku versiju instalēšanai un 
palaišanai "plecu pie pleca". 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Windows failu 
aizsardzība 

Aizsargā svarīgus sistēmas failus pret to 
pārrakstīšanu, instalējot lietojumprogrammas. 
Ja fails tiek pārrakstīts, Windows failu 
aizsardzība atjauno pareizo versiju. 

    

Windows Install
er 

Integrēts pakalpojums, kas lietotājiem palīdz 
pareizi instalēt, konfigurēt, izsekot, jaunināt un 
noņemt programmatūru. 

    

Interneta 
savienojumu 
ugunsmūris 

Ugunsmūra klients, kas mazus uzņēmumus var 
aizsargāt no izplatītākajiem interneta 
uzbrukumiem. 

    

Šifrēšanas failu 
sistēma (EFS) ar 
vairāku lietotāju 
atbalstu 

Šifrē katru failu ar nejauši ģenerētu atslēgu. 
Sistēmā Windows XP Professional EFS 
vairākiem lietotājiem ļauj piekļūt šifrētajam 
dokumentam.   

 
Nav 
atbalsta 
lietošanai 
vairākiem 
lietotājiem 

 

IP drošība 
(IPSec) 

Palīdz aizsargāt tīklā pārraidītos datus. IPSec ir 
nozīmīga sastāvdaļa drošības nodrošināšanā 
virtuālajos privātajos tīklos (VPN), kas 
uzņēmumiem ļauj droši pārraidīt datus 
internetā. 

    

Kerberos atbalsts Nodrošina nozares standarta un lielas jaudas 
autentifikāciju ar ātru un vienu vienīgu 
pierakstīšanos uz Windows 2000 bāzes 
uzņēmuma resursiem. Kerberos ir interneta 
standarts, kas to padara īpaši efektīvu tīkliem, 
kuros ir dažādas operētājsistēmas, piemēram, 
UNIX. 

    

Viedkaršu 
atbalsts 

Windows XP Professional operētājsistēmā 
integrē viedkaršu iespējas, ieskaitot viedkaršu 
pieteikšanās atbalstu terminālservera sesijās. 

    

Palielināta 
lietojumprogram
mu saderība 

Simtiem lietojumprogrammu, kuras nedarbojas 
sistēmā Windows 2000 Professional, darbojas 
sistēmā Windows XP Professional bez 
nepieciešamības tās pielāgot. 
Ja Windows XP Professional neatbalsta 
lietojumprogrammu, lietotājs vai sistēmas 
administrators var norādīt, vai 
lietojumprogramma ir jāpalaiž Windows NT 
4.0 vai Windows 95/98/Me saderības režīmā, 
nodrošinot piemērotu programmas darbību, 
būtiski nezaudējot veiktspēju. 

Nav 
pieejams    

Lietotāja 
stāvokļa 
migrēšanas rīks 

Palīdz administratoriem migrēt lietotāja datus 
un lietojumprogrammu/operētājsistēmas 
iestatījumus no vecā datora uz jauno 
Windows XP Professional galddatoru. 

  

 
Kā resursu 
komplekta 
rīks bez 
atbalsta 

 

Jaunāko 
aparatūras 
standartu 
atbalsts 

Windows XP Professional atbalsta jaunākos 
aparatūras standartus. Tā atbalsta UDF 2.01, 
jaunāko standartu DVD disku lasīšanai. Tā 
atbalsta arī DVD-RAM disku ar FAT32 failu 
sistēmu formatēšanu. Ir iekļauts DirectX® 8 
API atbalsts, un Windows XP Professional 
pilnībā atbalsta Infrasarkano datu asociācijas 
(IrDA), universālās seriālās kopnes (USB) un 
liela ātruma kopnes, kas pazīstama kā IEEE 
1394, standartus. 

 
Atbalsta 
dažus no 
minētajiem 
standartiem 

 

 
Atbalsta 
dažus no 
minētajiem 
standartiem 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Uzstādīšana ar 
dinamisko 
jaunināšanu 

Windows XP Professional uzstādīšanas rutīna 
nodrošina, lai operētājsistēmas faili būtu paši 
jaunākie. Pirms jebkuru failu instalēšanas 
Windows XP Professional meklē tīklā Web 
svarīgāko sistēmas failu jauninājumus un 
lejupielādē tos instalēšanai. 

    

Neuzraudzītā 
instalēšana 

Nodrošina iespēju norādīt daudz vairāk opciju 
nekā iepriekšējās Windows instalācijas, kā arī 
nodrošina augstāku drošības pakāpi, šifrējot 
paroles atbildes failos. 

 
Atbalsta 
opciju 
apakškopu 

 
Atbalsta 
opciju 
apakškopu 

 
Atbalsta 
opciju 
apakškopu 

 

Internet Explorer 
6 
administrēšanas 
komplekts 

Internet Explorer 6 ir vēl pielāgojamāks, 
izmantojot administrēšanas komplektu Internet 
Explorer Administration Kit (IEAK 6), tāpēc ir 
vienkāršāk ieviest un uzturēt 
pārlūkprogrammu. IEAK 6. versija pievieno 
jaunu līdzekļu vadību, piemēram, multivides 
joslu, automātisko attēlu lielummaiņu un 
personisko joslu. 

    

Sistēmas 
sagatavošanas 
rīks (SysPrep) 

SysPrep administratoriem palīdz klonēt datoru 
konfigurācijas, sistēmas un 
lietojumprogrammas. Vienu tēlu, kas ietver 
operētājsistēmu un darba lietojumprogrammas, 
var atjaunot vairākās atšķirīgu datoru 
konfigurācijās. 

 

 
Versija 1.0 
ir pieejama 
lejupielādei 

  

Uzstādīšanas 
pārvaldnieks 

Grafisks vednis, kas palīdz administratoriem 
izveidot instalēšanas skriptus.     

Attālā 
operētājsistēmas 
instalēšana 

Var instalēt tīklā (ieskaitot SysPrep tēlus). 
Piezīme. Šim līdzeklim ir nepieciešams 
pakalpojums Active Directory™. 

    

Daudzvalodu 
atbalsts 

Ļauj lietotājiem viegli izveidot, lasīt un rediģēt 
dokumentus daudzās valodās, lietojot sistēmas 
Windows XP Professional angļu valodas 
versiju. Daudzvalodu lietotāja interfeisa versija 
ļauj katram lietotājam mainīt lietotāja interfeisa 
valodu. 

    

Attālais atbalsts Attālais atbalsts ļauj lietotājam kopīgot sava 
datora vadību ar citu personu tīklā vai 
internetā. Administrators vai draugs var 
apskatīt lietotāja ekrānu un vadīt peles rādītāju 
un tastatūru, lai palīdzētu novērst tehniskas 
problēmas. IT nodaļas var veidot pielāgotus 
risinājumus, pamatojoties uz publicētajiem 
API, lietojot HTML, lai piemērotu Attālo 
atbalstu savām vajadzībām, kā arī līdzekli var 
cetralizēti iespējot vai atspējot. 

    

Grupu politika Grupu politikas iestatījumi vienkāršo lietotāju 
un objektu administrēšanu, ļaujot 
administratoriem tos organizēt loģiskās 
vienībās, piemēram, pēc nodaļas vai 
novietojuma, un pēc tam visiem grupas 
dalībniekiem piešķirt vienādus iestatījumus, 
piemēram, drošības iestatījumus, ārējo 
noformējumu un pārvaldības opcijas. 
Windows XP Professional papildus 
Windows 2000 Professional iekļautajām 
politikām ir vēl simtiem jaunu. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Rezultējošā 
politiku kopa 
(RSoP) 

Ļauj administratoriem apskatīt grupas politikas 
ietekmi uz mērķa lietotāju vai datoru. RSoP 
administratoriem ir spēcīgs un elastīgs 
pamatlīmeņa rīks grupu politiku plānošanai, 
pārraudzībai un traucējummeklēšanai. 

    

Uzlaboti 
palīdzības un 
atbalsta 
pakalpojumi 

Palīdzības un atbalsta centrs apvieno līdzekļus, 
ar kuriem lietotāji ir pazīstami no iepriekšējām 
Windows versijām (piemēram, meklēšanu, 
alfabētisko rādītāju un izlasi), ar globālā 
tīmekļa saturu, lai sniegtu lietotājiem vairāk 
iespēju saņemt nepieciešamo palīdzību 
vajadzīgajā brīdī. Ja Palīdzības un atbalsta 
centra saturs nevar sniegt atbildi uz jautājumu, 
centru var izmantot, lai sazinātos ar draugu, 
atbalsta kopienu vai kādu profesionāli, lai 
saņemtu palīdzību. Ir pieejami arī tādi rīki kā 
Mana datora informācija un Sistēmas 
atjaunošana, lai diagnosticētu un novērstu plaši 
izplatītas problēmas. 

 
Līdzekļu 
apakškopa 
sistēmā 
Windows 
Me 

   

Automātiskie 
jauninājumi 

Ar lietotāja atļauju Windows XP Professional 
automātiski lejupielādē svarīgos un ar drošību 
saistītos jauninājumus, kad ir izveidots 
savienojums ar internetu. Šīs lejupielādes tiek 
organizētas tā, lai minimizētu ietekmi uz 
interneta pārlūkošanu, un jaunināšana tiek 
automātiski atsākta pēc atkārtotas savienojuma 
izveides, ja dators ticis atvienots pirms 
lejupielādes pabeigšanas. Kad jauninājums ir 
lejupielādēts, lietotājs var izvēlēties, vai tas 
jāinstalē. 

 
Līdzekļu 
apakškopa 
sistēmā 
Windows 
Me 

   

Windows 
jauninājuma 
uzlabojumi 

Kad sistēmai Windows XP Professional tiek 
izlaisti lietojumprogrammu saderības 
jauninājumi, jauni ierīču draiveri un citi 
jauninājumi, tie tiek darīti pieejami Windows 
jauninājumu Web vietā. (Lietotāji šeit var atrast 
arī svarīgus sistēmas un drošības jauninājumus, 
ja ir izvēlējušies neizmantot automātisko 
jaunināšanu.) Administratori var atspējot 
lietotāju piekļuvi Windows jauninājumiem. 
Administratoriem tiek nodrošināts Windows 
jauninājumu katalogs, lai lejupielādētu 
jauninājumus un izplatītu tos savos 
uzņēmumos. 

    

Microsoft 
pārvaldības 
konsole (MMC) 

Nodrošina centralizētu un saskaņotu vidi 
pārvaldības rīkiem.     

Atkopšanas 
konsole 

Windows XP nodrošina komandrindas konsoli 
administratoriem, lai startētu un apturētu 
pakalpojumus, formatētu diskus, lasītu un 
rakstītu datus lokālajā diskā un veiktu daudzus 
citus administratīvus uzdevumus. 

    

Windows 
pārvaldības 
instrumentu 
komplekts 
(WMI) 

Nodrošina standarta infrastruktūru sistēmas 
resursu pārraudzībai un pārvaldīšanai.  

Līdzekļu 
apakškopa 

 
 

Līdzekļu 
apakškopa 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Drošā režīma 
startēšanas 
opcijas 

Ļauj Windows XP Professional sāknēt sistēmu 
pašā pamatlīmenī, izmantojot noklusējuma 
iestatījumus un ierīču draiveru minimumu. 

    

Jauns vizuālais 
noformējums 

Saglabājot Windows 2000 kodolu, 
Windows XP Professional ir jauns vizuālais 
noformējums. Ir apvienoti un vienkāršoti 
līdzīgie uzdevumi, kā arī pievienotas jaunas 
vizuālas norādes, kas palīdz lietotājiem naviģēt 
datoros. Administratori vai lietotāji var 
izvēlēties šo uzlaboto lietotāja interfeisu vai 
klasisko Windows 2000 interfeisu ar vienu 
peles klikšķi. 

    

Adaptīvā 
lietotāja vide 

Windows XP Professional pielāgojas jūsu 
darba stilam. Pārveidotajā izvēlnē Sākt pirmās 
tiek parādītas visbiežāk lietotās 
lietojumprogrammas. Ja vienā 
lietojumprogrammā atverat vairākus failus 
(piemēram, vairākus e-pasta ziņojumus 
Outlook® ziņojumapmaiņas un sadarbības 
klientā), atvērtie logi tiek apvienoti zem vienas 
uzdevumjoslas pogas. Lai novērstu paziņojumu 
apgabala pārblīvētību, nelietotie vienumi tiek 
paslēpti. Visus šos līdzekļus var iestatīt, 
izmantojot Grupas politiku. 

    

Uzlabota failu 
piesaistes 
apstrāde 

Ja mēģināt atvērt failu, kas nav saistīts ar kādu 
programmu, Windows XP Professional var 
nosūtīt jūs uz Web lappusi, no kuras var 
lejupielādēt vai iegādāties pareizo programmu. 
Daži failu tipi, it īpaši multivides un attēlu faili, 
kļūst grūti atverami, jo tie tiek lietoti dažādās 
programmās un to piesaiste mainās. Šo failu 
gadījumā, ja tiek noņemta saistītās programmas 
instalācija, Windows XP Professional atjauno 
piesaisti noklusētajām programmām, 
piemēram, Microsoft Image Viewer. 
Noklusējuma programmas ir integrētas 
operētājsistēmā, lai failus vienmēr būtu viegli 
atvērt. 

    

Kontekstjūtīgās 
uzdevumu 
izvēlnes 

Pārlūkā Windows Explorer atlasot failu, 
parādās dinamiskā izvēlne. Šajā izvēlnē ir 
iekļauti uzdevumi, kas atbilst atlasītā faila 
tipam. 

    

Integrētā 
kompaktdisku 
rakstīšana 

Windows XP Professional ir iekļauts atbalsts 
kompaktdisku rakstīšanai no CD-R un CD-RW 
diskdziņiem.  

    

Vienkārša 
informācijas 
publicēšana tīklā 
Web 

Failus un mapes ir viegli publicēt jebkurā Web 
pakalpojumā, kas izmanto protokolu 
WebDAV.     

Duālskats Viena datora darbvirsmu var parādīt divos 
monitoros, kurus darbina viens displeja 
adapteris. Klēpjdatoram lietotājs var izmantot 
iekšējo šķidro kristālu displeju un ārēju 
monitoru. Pastāv dažādi displeja adapteri, kas 
šādu funkcionalitāti nodrošina arī 
galddatoriem. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Traucējummeklē
tāji 

Palīdz lietotājiem un administratoriem 
konfigurēt, optimizēt un traucējummeklēt 
daudzas Windows XP Professional funkcijas. 

 
Daļēja 
līdzekļu 
apakškopa 

 
Daļēja 
līdzekļu 
apakškopa 

 
Daļēja 
līdzekļu 
apakškopa 

 

Attālā 
darbvirsma 

Ļauj lietotājam piekļūt savam datoram un 
jebkurām tajā esošajām programmām vai 
datiem no jebkura datora jebkurā vietā, kur var 
piekļūt tīklam. Izmantojot Microsoft Attālās 
darbvirsmas protokolu (RDP), lietotājs var 
izveidot savienojumu caur internetu un vadīt 
jaudīgu datoru savā birojā, lietojot mazjaudīgu 
datoru lidostas kioskā. 

    

Pilnvaru 
pārvaldnieks 

Droša paroļu informācijas krātuve. Tas 
lietotājam ļauj ievadīt lietotājvārdus un paroles 
tikai vienreiz un pēc tam liek tos norādīt 
sistēmai. 

    

Bezsaistes faili 
un mapes 

Lietotājs var norādīt, kuri tīkla faili un mapes ir 
nepieciešami pēc atvienošanās no tīkla. 
Windows XP Professional ļauj šifrēt bezsaistes 
mapes, lai nodrošinātu visaugstāko drošības 
līmeni. 

  

 
Bez 
šifrēšanas 
atbalsta 

 

ClearType Jauna teksta attēlošanas tehnoloģija, kas 
trīskāršo horizontālo izšķirtspēju, kura 
pieejama teksta attēlošanai, izmantojot 
programmatūru. 

    

Bezsaistes 
apskate 

Padara Web lappuses ar grafikām pieejamas 
pilnīgai bezsaistes apskatei.     

Sinhronizācijas 
pārvaldnieks 

Ļauj lietotājiem salīdzināt un jaunināt 
bezsaistes failus un mapes ar tīklā esošajiem 
failiem un mapēm. 

    

Uzlabota 
barošanas 
pārvaldība 

Gudri pārraugot centrālā procesora stāvokli, 
Windows XP Professional var samazināt tā 
strāvas patēriņu. Operētājsistēma nodrošina 
precīzākus datus par atlikušās jaudas apjomu, 
kas novērš negaidītu sistēmas darbības 
pārtraukšanu. Turklāt, ļaujot sistēmai 
aktivizēties, kad akumulatora jauda tuvojas 
beigām, datoram var ieslēgt hibernācijas 
režīmu un saglabāt iesāktos darbus. Barošanas 
pārvaldību tagad var iestatīt katram datoram 
vai katram datora lietotājam. 

    

Hibernācija Pēc norādītā laika vai pēc pieprasījuma 
Windows XP Professional saglabā atmiņu 
diskā un izslēdz strāvas padevi. Atjaunojot 
strāvas padevi, visas lietojumprogrammas tiek 
atvērtas tieši tādā stāvoklī, kādā tās tika 
atstātas. 

    

Ātrā dokošana Ļauj dokot un atdokot piezīmjdatoru, nemainot 
aparatūras konfigurāciju un neveicot 
atsāknēšanu. 

 

 
Atbalsts 
pieejams 
tikai, 
izmantojot 
trešās puses 
draiveri 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Uzlabotais 
konfigurācijas 
un barošanas 
bloka interfeiss 
(ACPI) 

Nodrošina modernāko barošanas pārvaldību un 
Plug and Play atbalstu. 

 
Windows 9
8 un 
Windows 
Me 

   

Bezvadu 
tīklošana 

Nodrošina drošu piekļuvi, kā arī veiktspējas 
uzlabojumus bezvadu tīkliem.     

Tīkla vietas 
noteikšana 

Nodrošina pamatpakalpojumu, kas 
operētājsistēmai un lietojumprogrammām ļauj 
noteikt, kad dators ir mainījis tīkla vietu. 

    

Tīkla iestatīšanas 
vednis 

Nelielu uzņēmumu īpašniekiem ļauj viegli 
iestatīt un pārvaldīt tīklu. Vednis palīdz veikt 
galvenos soļus, piemēram, kopīgot failus un 
printerus, kopīgot interneta savienojumu un 
konfigurēt Interneta savienojuma ugunsmūri. 

 
Līdzekļu 
apakškopa 
sistēmā 
Windows 
Me 

   

Tīkla tilts Vienkāršo nelielu tīklu, kas izmanto jauktus 
tīkla savienojumus (piemēram, Cat-5 Ethernet 
un bezvadu), iestatīšanu un konfigurēšanu, 
saistot dažādos tīklu tipus. 

 
Līdzekļu 
apakškopa 
sistēmā 
Windows 
Me 

   

Interneta 
savienojuma 
koplietošana 
(ICS) 

Savieno neliela uzņēmuma tīklu ar internetu, 
izmantojot iezvanes vai platjoslas savienojumu. 
Windows XP Professional var nodrošināt tīkla 
adrešu translēšanu, adresēšanu un nosaukuma 
atrisināšanas pakalpojumus visiem datoriem 
neliela uzņēmuma tīklā, lai koplietotu vienu 
savienojumu. 

 
Windows 9
8SE un 
Windows 
Me 

   

Vienkāršāki 
attālās piekļuves 
konfigurēšanas 
vedņi 

Palīdz lietotājiem iestatīt attālo piekļuvi tīkla 
vai virtuālajam privātajam tīklam (VPN).  

Windows 
Me 

   

Vienādranga 
tīklošanas 
atbalsts 

Ļauj Windows XP Professional sadarboties ar 
iepriekšējām Windows versijām vienādranga 
līmenī, ļaujot koplietot visus resursus, 
piemēram, mapes, printerus un perifērijas 
ierīces. 
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6.2. Windows XP versijas 

Pastāv divas galvenās Windows XP versijas: Windows XP Home Edition, veidots speciāli 
mājas lietotājiem, un Windows XP Professional, veidots uzņēmumiem. Speciālajiem 
aparātlīdzekļiem ir izlaistas speciālas Windows XP versijas, tādas kā: 

 Windows XP 64-bit Edition  
 Windows XP Professional x64 Edition 
 Windows XP Media Center Edition  
 Windows XP Tablet PC Edition 
 Windows XP Embedded. 
Pastāv arī Windows XP Professional N versija. Dotā versijā ir iekļauta operētājsistēmas 

Windows XP Professional funkcionalitātē, izņemot programmu Windows Media Player. Tādējādi ir 
nepieciešams multivides atskaņotājs, ko izstrādājusi korporācija Microsoft vai trešā puse, lai: 

 atskaņotu audiokompaktdiskus, 
 atskaņotu mūzikas failus (kas nav wav faili), 
 demonstrētu videofailus, 
 straumētu mūziku no interneta Web vietām, 
 straumētu videoklipus no interneta Web vietām, 
 atskaņotu MIDI failus, 
 izveidotu audiokompaktdiskus, 
 izveidotu personiskos videoklipus, 
 apskatītu multivides failu rekvizītus, 
 apskatītu multivides failu albūmus, 
 pārsūtītu mūzikas failus uz personiskajiem mūzikas atskaņotājiem, 
 kopētu mūziku no audio kompaktdiska uz datoru (izvelkot no kompaktdiska), 
 izveidotu audiokompaktdiskus (ierakstot kompaktdiskā), 
 bibliotēkā pārvaldītu mūzikas un video failus kopā ar informāciju par albumu, 

mākslinieku un nosaukumu, 
 izveidotu mūzikas atskaņošanas sarakstus. 
Galvenās Windows XP versijas ir dotas 55. attēlā. 
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55. attēls. Windows XP versijas. 

6.3. Windows XP instalācija 

Sistēmas Prasības: 
Lai varētu lietot Microsoft® Windows® XP Professional, ir nepieciešams: 
 Ieteicams personālais dators ar 300 MHz vai lielāku procesora taktētāja ātrumu; 

nepieciešamais minimums — 233 MHz (viena vai divu procesoru sistēma); ieteicams 
Intel Pentium/Celeron saimes, AMD K6/Athlon/Duron saimes vai saderīgs procesors.  

 Ieteicama 128 MB vai lielāka RAM (atbalstītais minimums — 64 MB; var ierobežot 
veiktspēju un dažus līdzekļus).  

 1,5 GB vietas cietajā diskā.  
 Super VGA (800 × 600) vai augstākas izšķirtspējas video adapteris un monitors.  
 CD-ROM vai DVD diskdzinis.  
 Tastatūra un pele Microsoft Mouse vai saderīga rādītājierīce.  
Papildu vienumi vai pakalpojumi, kas nepieciešami noteiktu Windows XP līdzekļu 

izmantošanai. 
Piekļuvei internetam: 
 Atsevišķai interneta funkcionalitātei ir nepieciešama piekļuve internetam, Microsoft 

.NET Passport konts un atsevišķa samaksa pakalpojumu sniedzējam; iespējamas 
vietējā un/vai tālsarunu tālruņa izmaksas.  

 14,4 Kbps vai lielāka ātruma modems.  
Tīklošanai: 
 Tīkla adapteris, kas atbilst lokālajam, teritoriālajam, bezvadu vai mājas tīkla tipam, ar 

kuru vēlas veidot savienojumu, kā arī piekļuve atbilstošajai tīkla infrastruktūrai; 
piekļuve trešo pušu tīkliem var prasīt papildu izmaksas.  

Balss un video konferencēm abām pusēm nepieciešams arī: 
 33,6 Kbps vai lielāka ātruma modems vai tīkla savienojums.  
 Mikrofons un skaņas karte ar skaļruņiem vai mikrofona austiņām.  
Iestartējot datoru no Windows XP instalācijas diska parādīsies šāda izvēle (skat. 56. 

attēlu): 
 Instalēt Windows XP, nospiest taustiņu Enter 
 Labot Windows XP instalāciju, nospiest taustiņu R. 
 Iziet no Windows XP instalācijas, nospiest taustiņu F3 
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56. attēls. Windows XP instalācijas 1. solis. 

Nākošajā solī piedāvā iepazīties ar licences noteikumiem. Lai turpināt instalāciju ir 
nepieciešams piekrist licences noteikumiem, nospiežot taustiņu F8. Lai atteikties no instalācijas 
jānospiež taustiņu Esc. Pārvietoties pa licenci var ar taustiņiem PAGE UP un PAGE DOWN. 
(skat. 57. attēlu) 

 
57. attēls. Windows XP instalācijas 2. solis. 

Tālāk nepieciešams izvēlēties nodalījumu, kurā instalēt Windows XP. Ja nodalījumu nav, 
tad tos ir jāizveido. Ja nodalījumi jau eksistē, ir iespēja tos pārveidot. Vadības taustiņi parādīti 
ekrāna apakšā (skat. 58. attēlu). 
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58. attēls. Windows XP instalācijas 3. solis. 

Nākošajā solī ir jāizvēlas nodalījuma failu sistēmu (skat. 59. attēlu). 

 
59. attēls. Windows XP instalācijas 4. solis. 

Tālāk notiek nodalījuma formatēšana un nepieciešamo failu kopēšana (skat. 60.attēlu). 
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60. attēls. Windows XP instalācijas 5. solis. 

Pēc dotās darbības tiks pārstartēts dators un turpināsies instalācija. (skat.61.attēlu). 

 
61. attēls. Windows XP instalācijas 6. solis  

Pēc tam jāuzstāda reģionālos uzstādījumus (skat. 62. attēlu). 
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62. attēls. Windows XP instalācijas 7. solis.  

Tālāk jāievada organizācijas vārdu un nosaukumu (skat. 63. attēlu). 

 
63. attēls. Windows XP instalācijas 8. solis. 
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Pēc tam jāievada 25 simbolu produkta atslēgu (certificate of authenticity) (skat. 64. attēlu). 

 
64. attēls. Windows XP instalācijas 9. solis  

Jāievada datora nosaukumu un administratora paroli(skat. 65. attēlu). 

 
65. attēls. Windows XP instalācijas 10. solis. 
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Uzstādām datumu, laiku un laika zonu (skat. 66. attēlu). 

 
66. attēls. Windows XP instalācijas 11. solis. 

Jāizvēlas tīkla instalācijas veidu typical vai custom (skat. 67. attēlu). 

 
67. attēls. Windows XP instalācijas 12. solis. 

Jāizvēlas: dators pieslēgts darba grupai vai domēnam (skat. 68. attēlu). 
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68. attēls. Windows XP instalācijas 13. solis. 

Tālāk notiek izvēlēto komponentu instalācija (skat. 69. attēlu).  

 
69. attēls. Windows XP instalācijas 14. solis. 
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OS Windows XP nosaka ekrāna izšķirtspējas optimālo variantu (skat. 70. attēlu). 

 
70. attēls. Windows XP instalācijas 15. solis. 

OS Windows XP ir uzstādīta (skat. 71. attēlu). 

 
71. attēls. Windows XP instalācijas 16. solis. 
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6.4. Active Directory struktūra 

Klients/serveris tīkls – tīkls, kur atsevišķi datori, tiek saukti par klientiem un ir savienoti ar 
galveno datoru, kuru sauc par serveri. Serveris tos administrē. Visi grupas locekļi sastāda vienu 
veselu un to sauc par domēnu. Domēna locekļi izmanto kopējo datu bāzi un ir organizēti līmeņos. 

Katram domēnam ir unikālais nosaukums un tas tiek administrēts kā viens vesels, 
pakļaujoties kopējiem noteikumiem un procedūrām. Tīklu, kuri ir balstīti uz domēniem, vadība 
notiek centrālajā serverī (domēna kontrolierī). 

Windows NT ir divi domēna kontrolieru tipi: Primārais domēna kontrolieris (PDC, 
Primary domain controller) un rezerves domēna kontrolieris (BDC, Backup domain controller). 

PDC satur tīkla katalogu datu bāzi. Dotā datu bāzē tiek glabāta informācija par lietotājiem, 
grupām un datoriem. 

Active Directory 
Lietotāja atpazīšanas process, kura gaitā noskaidro, vai lietotājs ir pilnvarots izmantot 

datus, programmas vai ierīces, kā arī noteiktus sistēmas darbības režīmus. 
Galvenā Windows 2000 arhitektūras īpašība ir aktīva kataloga struktūra (Active 

Directory). Active Directory ir dalīta datu bāze, kur tiek glabāta informācija par lietotājiem un 
resursiem. Active Directory nomaina Windows NT domēnu struktūru. Active Directory organizē 
domēnu hierarhiju un nosaka starp tiem uzticības saites. 

Koks - objektu kolekcija, kuri izmanto vienu un to pašu DNS nosaukumu (skat. 72. attēlu) 
Domēnu vārdu sistēma (DNS) – dalītu datu bāzu (domēnu vārdu serveru) kopums, kas 

nodrošina atbilstību starp domēnu vārdu adresēm un skaitliskajām IP adresēm. Sistēma DNS 
atbrīvo tīkla Internet lietotājus no nepieciešamības atcerēties garus skaitlisko adrešu sarakstus. 

 
72. attēls. Domēnu koks. 
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Praktiskā darba uzdevumi 

Praktiskais darbs Nr.21 

Darba nosaukums: Windows XP reģistra rediģēšana. 

Laiks: 4 mācību stundas 

Darba mērķis: Iemācīties rediģēt Windows XP reģistru. 

Darba uzdevums: Rediģēt Windows XP reģistru. 

Darba gaita:  

1. Internetā sameklēt informāciju par Windows XP reģistra optimāliem 
uzstādījumiem. 

2. Sastādīt tabulu un saglabāt to dokumentā ar nosaukumu Darbs_21. 

Windows reģistra atslēga Vērtība Skaidrojums 
   
   
   

3. Analizēt Windows XP reģistra optimālos uzstādījumus. 

4. Izveidot Windows XP reģistra rezerves kopiju. 

5. Paskaidrot un parādīt Windows XP reģistra rediģēšanas iespējas. 

6. Atjaunot reģistru uzstādījumus no izveidotās reģistru kopijas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā var rediģēt Windows XP reģistrus? 

2. Kur glabājas Windows XP reģistri? 

3. Kādas darbības var veikt ar Windows XP reģistriem? 

 

Praktiskais darbs Nr.22 

Darba nosaukums:  Windows XP administrēšana 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows XP administrēšanā. 

Darba uzdevums: Veikt Windows XP administrēšanu. 

Darba gaita: 

1. Izveidot trīs jaunus lietotājus (X – Jūsu vārda pirmais burts, Y – Jūsu uzvārda 
pirmais burts):  

a. PirmaisXY Lietotājs, Login: PirmaisXY, parole: RPV12345rpv, grupa 
Guests. 
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b. OtraisXY Lietotājs, Login: OtraisXY, parole: RPV12345rpv, grupa Users. 

c. TresaisXY Lietotājs, Login: TresaisXY, parole: RPV12345rpv, grupa 
PowerUsers. 

2. Katram lietotājam izveidot mapi, kuras nosaukums ir lietotāja vārds. 

3. Piešķirt mapēm šādas piekļuves tiesības: 

a. Mapei PirmaisXY visas lietotājam PirmaisXY, pārējiem lietotājiem tikai 
lasīt. 

b. Mapei OtraisXY lasīt un rakstīt lietotajam OtraisXY, lietotājam TresaisXY 
tikai lasīt. 

c. Mapei TresaisXY visas lietotājam TresaisXY. 

4. Izveidot divas jaunas lietotāju grupas ar nosaukumiem: 1A un 1B. 

5. Grupai 1A pievienot lietotājus PirmaisXY un OtraisXY; 

6. Grupai 1B pievienot lietotājus TresaisXY; 

7. Izveidot jaunu mapi ar nosaukumu KopejaXY. 

8. Māpē KopejaXY izveidot vēl piecas mapes ar nosaukumiem: Paveles, Dokumenti, 
Vestules, Arhivs, Atputa. 

9. Piešķirt mapēm šādas piekļuves tiesības: 

a. Mapei KopejaXY lasīt visām grupām. 

b. Mapei Dokumenti un Vestules lasīt un rakstīt grupai 1B, tikai lasīt 
lietotājam PirmaisXY. 

c. Mapei Paveles visas grupai 1A; 

d. Mapei Arhivs visas grupai 1B; 

e. Mapei Atputa tikai lasīt visām grupām.  

10. Pārbaudīt, kā darbojas piekļuves tiesības. 

11. Piešķirt lietotājiem diska apjoma izmantošanas kvotas: 

a. PirmaisXY  50MB 

b. OtraisXY 150MB 

c. TresaisXY 500MB 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas standarta grupas eksistē? 

2. Kādas tiesības ir standarta grupai Users? 

3. Kādas tiesības ir standarta grupai PowerUsers? 

4. Kādām vajadzībām veido grupas? 
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5. Kas ir diska apjoma izmantošanas kvotas? 

Praktiskais darbs Nr.23 

Darba nosaukums: Windows XP instalācija un noskaņošana. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows XP instalācijā. 

Darba uzdevums: Instalēt un noskaņot Windows XP. 

Darba gaita: 

1. Pārbaudīt vai aparātnodrošinājums atbilst Windows XP instalācijai. 

2. Ielādēt datoru no kompaktdiska; 

3. Sadalīt cieto disku trijos nodalījumos: 

a) c: - 5 GB; 

b) d: - viss atlikušais; 

4. Uzstādīt Windows XP nodalījumā c: 

5. Izvēlētie failu sistēmu NTFS. 

6. Beidzot Windows XP instalāciju, veikt sistēmas noskaņošanu: 

a) uzstādīt mātes plates draiverus; 

b) uzstādīt video kartes draiverus; 

c) uzstādīt šādus video režīma parametrus: izšķirtspēja 800*600 un 16 bit krāsu 
skaitu. 

d) Uzstādīt tīkla kartes draiverus; 

e) pieinstalēt spēles, izmantojot izvēlni settings  control panel  Add/Remove 
programs  Windows setting. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kāda ir instalējamā datora konfigurācija? 

2. Kādas ir draiveru versijas? 

3. Kādas ir draiveru instalācijas iespējas. 

 

Praktiskais darbs Nr.24 

Darba nosaukums:  Windows XP noskaņošana. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas Windows XP noskaņošanā. 

Darba uzdevums: Noskaņot Windows XP. 
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Darba gaita: 

1. Iestartēt datoru Windows XP vidē. 

2. Internetā sameklēt divas programmas, kuras nosaka datora konfigurāciju (procesora 
tipu, atmiņas tipu, videokartes tipu utt.) 

3. Uzinstalēt sameklētās programmas. 

4. Izpētīt datora konfigurāciju. Noteikt ierīces un to raksturojušos lielumus. 

5. Salīdzināt dotās programmas (noteikt priekšrocības un trūkumus). 

6. Sameklēt internetā draiverus datora ierīcēm. 

7. Noteikt sameklēto draiveru versijas un salīdzināt tos ar jau eksistējošām draiveru 
versijām. 

8. Uzinstalēt sameklētos draiverus.  

9. Atinstalēt uzinstalētās programmas. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas programmas nosaka datora konfigurāciju? 

2. Kas ir ierīču draiveru versijas? 

3. Kur var sameklēt ierīču draiverus? 
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7. OS LINUX 

Linux ir daudzlietotāju un daudzuzdevumu (multitasking) operētājsistēma. 
Tās pirmsākumi meklējami Helsinku universitātē, kur 90. gadu sākuma students Linuss 

Torvalds sāka darbu pie jauna projekta. 1991. gadā viņš publicēja Internetā pirmo Linux versiju un 
aicināja citus programmētājus iesaistīties tās uzlabošanā.  

Galvenās Linux sistēmas priekšrocības ir: 
 tiek izplatīta bez maksas; 
 jebkuram ir iespējas iegūt arī sistēmas sākumkodu, kas ļauj brīvi pārveidot un uzlabot 

sistēmu; 
 par brīvu ir pieejama ne tikai pati operētājsistēma, bet arī tūkstošiem citu tai paredzētu 

lietojumprogrammu, piemēram, OpenOffice (MS Office analogs), kā arī dažādi 
kompilatori, attēlu, skaņas un video apstrādes programmas, datu bāzu vadības sistēmas 
utt. 

7.1. Linux distributīvi 

Distributīvs ir programmu pakete, kurā iekļauta pati operētājsistēma, kā arī liels daudzums 
lietojumprogrammu. Parasti distributīvam tiek pievienota arī apmācības literatūra. 

Tas vairs nevar būt bezmaksas produkts, tomēr tā cena praktiski nosedz tikai materiālu 
izmaksas un ir daudzkārt mazāka nekā analoģiskiem maksas produktiem. 

RedHat Linux  
Ražotājs: RedHat Software 
Apraksts: Red Hat Linux var strādāt gan uz Intel, gan Alpha gan arī SPARC. RedHat ir 

bieži izmantotās instalācijas pakešu sistēmas RPM izgudrotājs, kā arī daudzu citu jaunumu 
ieviesējs. Pastāv uzskats, ka RedHat Linux ir visspējīgākais kā darba stacija, nevis kā serveris. 

Slackware Linux  
Ražotājs: Walnut Creek 
Apraksts: Slackware Linux - spēcīgs Linux, spēcīgiem administratoriem. Slackware Linux 

uztur gandrīz visu Intel PC tehniku. Kodols sadarbībā ar Slackware Linux spēj uzturēt līdz pat 16 
simetriskajiem multi-procesoriem, PCI, ka arī speciālu koda optimizāciju priekš Pentium, Pentium 
Pro, utt. Raksturojams kā nopietns Linux. 

S.u.S.E. Linux  
Ražotājs: S.u.S.E. Linux 
Apraksts: S.u.S.E. Linux sevī ietver pilnu Linux sistēmu un vairāk kā 800 nokonfigurētu 

programmu pakešu uz 5 kompaktdiskiem, kā arī grāmatu 400 lapaspušu apjomā. Grāmatā apkopoti 
gan iesācēju jautājumi, gan sarežģītākas lietas. S.u.S.E. ir spēcīgas konfigurēšanas programmas 
"YaST" radītājs, kura ļauj pilnībā kontrolēt sistēmu, ļaujot instalēt, konfigurēt un "pieslīpēt" 
dažādus sīkumus. YaST ļauj jaunajiem lietotājiem sākt ātrāk un vieglāk strādāt, un ekspertiem darīt 
to, ko viņi vēlas. S.u.S.E. attīsta un uztur dažādus X Serverus jaunajām, profesionālajām video 
kartēm. S.u.S.E.  
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Debian GNU/Linux 
Ražotājs: Debian 
Apraksts: Debian GNU/Linux ir brīva uz Linux balstīta operētājsistēma. To uztur un attīsta 

daudzi pasaules lietotāji, kas ziedo savu brīvo laiku un darbu, lai attīstītu šo sistēmu. Kopā ar 
daudzām sakārtotām programmām, tā ietver sistēmu kas ļauj ērti pieinstalēt klāt programmas pēc 
vajadzības. Rūpība beta testēšana ir tas, kas padara šo sistēmu ļoti stabilu, kā arī tas, ka jebkurš var 
sameklēt esošu kļūdu sistēmā un izlabot.  

Linux Mandrake  
Ražotājs: Mandrake 
Apraksts: Linux Mandrake ir balstīts uz pilnīgu 32 bitu daudzuzdevumu (multitasking) 

operētājsistēmu. Mandrake pirmsākumi ir RedHat Linux. Tāpat kā RedHat Mandrake Linux var 
strādāt uz platformām sākot no 486 līdz Pentium IV. Linux Mandrake apvieno stabilu UNIX 
sistēmu ar ērtu lietotāja grafisko interfeisu - KDE. Komplektēta ar pasaulē visvairāk izmantoto web 
serveri pasaulē - Apache, ka arī daudzām citām spēcīgām programmām un serveriem.  

7.2. Linux grafiskie interfeisi 

Uz jebkuras Linux no sistēmām var uzinstalēt jebkuru grafisko lietotāja interfeisu. Tas 
nozīmē, ka atšķirībā no Windows, Linux lietotājs nav piesaistīts pie konkrēta izskata un 
pielietojumā grafiskā interfeisa. 

KDE 
KDE radītāji ir izveidojuši apjomīgu Xlogu menedžeri, ar ērtu izskatu un vērtīgām 

funkcijām. KDE pamatā ir pats Xlogu menedžeris, failu menedžeris, termināla emulators, plaša 
palīdzības sistēma un ērta displeja konfigurēšana. Kopā ar daudzām speciāli pielāgotām un 
uzlabotām programmām KDE ir viens no apjomīgākajiem Xlogu menedžeriem, kura sliktā īpašība 
ir salīdzinoši lielais resursu patēriņš. KDE ekrāna paraugs ir dots 73. attēlā. 

KDE tagadēja versija ir 3.2.  

 
73. attēls. KDE logu menedžeris. 
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GNOME - GNU Network Object Model Environment  
GNOME projekta mērķis ir radīt pilnīgu, lietotājam patīkamu un ērtu darba virsmu pilnībā 

balstītu uz brīvo programmatūru. 
GNOME būtībā nav Xlogu menedžeris, GNOME ir paredzēts izmantot kopā ar kādu 

Xlogu menedžeri, piemēram, ar Enlightenment. 
Nesen ir izlaists GNOME 2.18, un tas sāk ātri iegūt piekritējus visā pasaulē.  
Galvenā lapa ir www.gnome.org - GNOME projekta mājas lapa.  
GNOME ir radīts, lai sadzīvotu ar kādu citu Xlogu menedžeri, parasti tas ir Enlightenment, 

kas patiesībā tiek piedāvāts jau kopā ar GNOME. Ar GNOME var tikt lietots jebkurš Xlogu 
menedžeris, taču, ja tas nav pielāgots GNOME, tad tiek zaudētas daudzas GNOME labās īpašības. 
Icewm ir vēl viens no šobrīd pilnībā ar GNOME savietojamais Xlogu menedžeris. GNOME ekrāna 
piemērs ir dots 74. attēlā. 

 
74. attēls. GNOME logu menedžeris. 

7.3. Linux failu sistēma. 

Linux uztur un ļauj strādāt ar vairāku tipu failu sistēmām: Extended 3, Extended 2, FAT 
(MS-DOS), VFAT (Win9x), NTFS (WinNT), HPFS (OS/2), iso9660 (CD-ROM) un daudzām 
citām. 

Linux parasti uzstāda uz Extended 2 (turpmāk tekstā - ext2) failu sistēmas.  
Linux failu sistēma struktūra. 
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Failu sistēmas galvenā funkcija ir diska apjoma sadalīšana posmos ar nosaukumu - failos. 
Ext2 faili tiek dalīti vairākās grupās: 
 parasti faili; 
 direktorijas (katalogi) 
 simboliskās norādes; 
 speciālie faili un kanāli. 
Sistēmai nav nekādu datu par faila iekšējo uzbūvi, un piekļuve teksta failam, iekārtai vai 

procesam ir vienāda. Linux izmantotā failu sistēma ir hierarhiska. 
Sistēmas pamatkatalogs tiek saukts par saknes katalogu (root) un apzīmēts ar simbolu "/".  
Linux failu sistēmas struktūra. 
ext2 failu sistēmā failu nosaukumiem var izmantot jebkurus simbolus, izņemot "/", 

piemēram, var pastāvēt fails: 
Ak, dievs, kā neiet! C:\windows\*.* izdzēsu! To var atjaunot? :)  
Veselai rindai simbolu ir speciāla nozīme, piemēram "*" apzīmē visus failus direktorijā. 

Lai Linux saprastu, ka "*" domāta kā daļa no faila vārda, šī simbola speciālā nozīme jāatslēdz ar 
simbolu "\".  

Piemēram: 
$ ls *  
parādīs visus failus direktorijā, savukārt  
$ ls \*  
parādīs tikai failu ar nosaukumu "*".  
Lai izdrukātu uz ekrāna augstākminēto failu, komanda izskatītos šādi: 
$ cat Ak,\ dievs,\ kā\ neiet\!\ C\:\\windows\\\*.\*\ izdzēsu\!\ To\ var\ atjaunot\? \:\)  
Grafiskajā sistēmā Xwindow, protams, pieeja šādiem failiem izdarāma ar peli, un 

lietotājam nav jādomā par speciālu simbolu nozīmes atslēgšanu. Tomēr nav ieteicams failu 
nosaukumos lietot latviešu vai krievu burtus, jo tas var radīt problēmas, piekļūstot failiem no citiem 
datoriem. Linux lielos un mazos burtus uzskata par atšķirīgiem, tātad faili Fails un fails ir ar 
dažādiem nosaukumiem, un var atrasties vienā direktorijā.  

Parastie faili un direktorijas (katalogi). 
Parastie faili izvietoti uz diska un satur informāciju, kura tajos ierakstīta. Tie ne ar ko 

neatšķiras no MS-DOS/Windows failiem. No Linux viedokļa fails ir bezstruktūras baitu masīvs ar 
noteiktu izmēru un vārdu. Vispārpieņemtā nozīmē direktorija ir mape, kurā glabājas faili, apvienoti 
pēc kāda brīvi izvēlēta principa - piemēram, grāmatvedības dokumenti. Direktorijā kopā ar failiem 
var būt citas direktorijas, kuras, savukārt, var saturēt sevī citus failus un direktorijas utt.  

Saknes direktoriju apzīmē ar simbolu "/", un jebkuru failu sistēmā var adresēt attiecībā pret 
saknes direktoriju. 

Piemēram: 
/etc/lilo.conf.  
/etc/ ir ceļs (path) līdz failam lilo.conf. 
Šajā gadījumā saknes direktorija satur sevī direktoriju etc, kurā atrodas fails lilo.conf.  
Direktorijas. 
Ja norādītā faila pilnais vārds (ieskaitot ceļu līdz tam) sākas ar simbolu "/", tad sistēma 

meklēs šo failu norādītajā vietā, neatkarīgi no pašreizējā darba punkta (working directory). 
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Ja vārds nesākas ar "/", sistēma uztver norādīto faila adresi kā relatīvu pret pašreizējo darba 
punktu. 

Piemēram, aplūkot augstākminēto failu var ar dažādām metodēm:  
(Piezīme: turpmākajos piemēros ar simbolu "$" tiek apzīmēts sistēmas uzaicinājums - MS-

DOS tas parasti izskatās apmēram kā C:\Program Files\>, Linux ir iespējami daudzi varianti, 
piemēram, bash-2.03:/home$) 

$ cat /etc/lilo.conf 
vai 
$ cd /etc $ cat lilo.conf  
vai  
$ cd / $ cat etc/lilo.conf  
Pēc konvencijas, hierarhiski augstākesošo direktoriju apzīmē ar "..", tekošo (darba punktu) 

- ".". Darba punktu var nomainīt ar komandu cd:  
$ cd /home/janka 
Uzzināt tekošo darba punktu var ar komandu pwd:  
$ pwd 
/home/janka  
$ cd ..  
$ pwd 
/home 
Komanda cd bez parametra nomaina darba punktu uz lietotāja mājas direktoriju:  
$ pwd 
/etc  
$ cd  
$ pwd  
/home/janka  
Lietotāja mājas direktorijā parasti tiek glabāti ne tikai lietotāja darba faili - dokumenti utt., 

bet arī daudzi konfigurācijas faili, kuru nosaukums sākas ar ".". Lietotāja mājas direktorija tiek 
apzīmēta ar simbolu "~".  

$ cd /etc  
$ ls -a /home/janka  
.  ..  .bash_history  .less  .lessrc  .xinitrc  
$ cat ~/.bash_history  
cd /etc  
ls -a /home/janka  
cat ~/.bash_history  
Direktorijas iekšējā struktūra ir ļoti vienkārša: katram failam vai zemāka līmeņa 

direktorijai atbilst šādas struktūra:  
struct {  
  int inode;    /* indeksa deskriptors */   char *name    /* faila vārds */  
}  
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Indeksa deskriptori. 
Indeksa deskriptorā glabā informācija par failu - tā tips (direktorija, parastais vai speciālais 

fails), piekļuves tiesības, izmērs, radīšanas laiks utt., kā arī informācija par faila fizisko izvietojumu 
uz diska.  

Linux lietotājam nevajag darboties ar indeksa deskriptoriem, vismaz tikmēr, kamēr failu 
sistēma nav tikusi sabojāta.  

Tā ļauj atdalīt faila vārdu, ar kuru darbojas lietotājs, no specifiskiem datiem, ar kuriem 
darbojas sistēma. 

Tādējādi ir iespējams, piemēram, veikt failu sistēmas struktūras izmaiņas, nepārvietojot 
pašus failus. Ir iespējams novietot vienu un to pašu failu dažādās direktorijās, izveidojot attiecīgus 
ierakstus direktorijās, bet pašu failu nepārvietojot. Failam līdz ar to būs dažādi vārdi dažādās 
direktorijās, taču tie norādīs uz vienu un to pašu indeksa deskriptoru.  

Piekļuves tiesības 
Direktorijām atribūti ir tādi paši. r - dod tiesības dabūt attiecīgās direktorijas failu sarakstu, 

w - tiesības dzēst un radīt tajā failus, un x - izpildīt failus no dotās direktorijas.  
Failu piekļuves tiesības var tikt mainītas ar komandu chmod.  
chmod a+x filename  
padara failu filename izpildāmu visiem - gan īpašniekam, gan grupai, gan visiem pārējiem. 
chmod o-w filename aizliedz rakstīt failā filename pārējiem, bet atstāj tiesības tajā rakstīt 

īpašniekam un grupai.  
Komandas sintakse ir  
chmod [tiesības] [faila vārds]  
kur tiesības ir : a - visi (all), u - īpašnieks (user), g - grupa (group), o - citi (others), + - 

atļaut, - - aizliegt, r,w,x - attiecīgi lasīt, rakstīt, izpildīt.  
Faila piekļuves tiesības var tikt mainītas arī tieši - izmantojot oktālo masku:  
chmod 764 filename  
izdara to pašu, ko  
chmod u+rwx g+rw-x o+r-wx filename  
Faila īpašnieku var nomainīt ar komandu chown, grupu ar komandu chgrp. Faila piekļuves 

tiesības var mainīt tikai tā īpašnieks vai superlietotājs root.  
Piekļuves tiesības  
Linux failu sistēmā katram failam ir norādītas tā piekļuves tiesības. Tās var aplūkot ar 

komandu ls ar opciju -l:  
$ ls -l  
-rwxr-xr-- 1 tilc root 13 Apr 10 00:36 dfgdfg  
Daļa -rwxr-xr-- apzīmē faila tipu, īpašnieka, grupas un pārējo piekļuves tiesības:  r - Read, 

w - Write, x - eXecute. Pirmais no šiem 10 simboliem apzīmē faila tipu: - - parasts fails, l - 
simlinks, c - baitorientēta iekārta, b - blokorientēta iekārta, d - direktorija, p - kanāls (pipe). Simboli 
2-4 apzīmē faila īpašnieka tiesības, 5-7 grupas tiesības, 8-10 - visu pārējo lietotāju tiesības.  

Skaitlis 1, kā jau iepriekš minēts, apzīmē norāžu skaitu uz doto failu. Tālāk seko faila 
piederība, šajā gadījumā faila īpašnieks ir tilc, un fails pieder grupai root. Tātad tilc'am ir tiesības šo 
failu lasīt, rakstīt tajā un izpildīt. Visiem grupas root locekļiem ir atļauts lasīt un izpildīt šo failu, bet 
visi pārējie sistēmas lietotāji šo failu var tikai lasīt. 
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Indeksa deskriptori. 
Katra jauna norāde uz failu tiek atzīmēta speciālā indeksa deskriptora laukā. Tas ļauj 

sistēmai sekot, vai fails vēl ir vajadzīgs. Dzēšot failu, tā norāžu skaits tiek samazināts par 1, un tikai 
tad, kad norāžu skaits sasniedz 0, fails tiek fiziski dzēsts no sistēmas:  

$ ls -l  
total 4  
-rw-r--r--   1    tilc    root    13 Apr 10 00:36 asdasd  
$ cat asdasd  
asdasdasdasd  
$ ln asdasd dfgdfg  
$ ls -l  
total 8  
-rw-r--r--   2    tilc    root    13 Apr 10 00:36 asdasd  
-rw-r--r--   2    tilc    root    13 Apr 10 00:36 dfgdfg  
$ rm asdasd  
$ ls -l  
total 4  
-rw-r--r--   1    tilc    root    13 Apr 10 00:36 dfgdfg  
$ cat dfgdfg  
asdasdasdasd 
Ar komandu ls -l tiek parādīta paplašināta informācija par pašreizējajā katalogā esošajiem 

failiem - piekļuves tiesības, norāžu skaits, faila īpašnieks, faila piederības grupa, izmērs baitos, 
modifikācijas datums un laiks un faila vārds.  

Komanda cat drukā uz ekrāna faila saturu. 
Komanda ln (link) šajā gadījumā izveido vēl vienu vārdu šim failam (hardlink). 
Komanda rm (remove) dzēš norādīto failu.  
Simboliskās norādes  
Simboliskās norādes (turpmāk tekstā - simlinki) ir ieraksti direktorijā, kuri satur tikai 

nosaukumu un norādi uz citu failu. MS Windows vidē aptuvens analogs būtu Shortcuts - faili ar 
paplašinājumu .lnk.  

bash-2.03$ ln -s dfgdfg qweqwe  
bash-2.03$ ls -l  
total 4  
-rw-r--r--   1     tilc     root    13 Apr 10 00:36 dfgdfg  
lrwxrwxrwx   1     tilc     root    13 Apr 10 01:05 qweqwe -> dfgdfg  
Simlinki var norādīt gan uz relatīvo, gan absolūto faila adresi:  
      bash-2.03$ pwd  
/home/tilc/draza  

bash-2.03$ ln -s /home/tilc/draza/dfgdfg zxczxc  
bash-2.03$ ln -s ../draza/zxczxc werwer  
bash-2.03$ ls -l  
total 4  
-rw-r--r--   1     tilc     root    13 Apr 10 00:36 dfgdfg  



Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
IP „Datorsistēmas” 

© Dainis Susejs, 2007 

116

lrwxrwxrwx   1     tilc     root    13 Apr 10 01:05 qweqwe -> dfgdfg  
lrwxrwxrwx   1     tilc     root    13 Apr 10 01:09 werwer -> ../draza/zxczxc  
lrwxrwxrwx   1     tilc     root    13 Apr 10 01:08 zxczxc -> /home/tilc/draza/dfgdfg  
bash-2.03$ cat werwer  
asdasdasdasd  
Speciālie faili. 
Linux, ir ievades/izvades sistēma, kurā visas ārējās iekārtas tiek aplūkotas kā faili, un ar 

tām var veikt visas parastās failu operācijas. Linux ir arī iekārtu draiveri, taču lietotāja interfeiss ar 
tiem ir noformēts kā darbības ar failiem - tā sauktajiem speciālajiem failiem. 

Katrai pieslēgtajai iekārtai - diskam, terminālim, skenerim - atbilst vismaz viens speciālais 
fails. Kā likums, tie atrodas direktorijā /dev.  

$ ls -l /dev/d*  
crw-rw-r--   1    root       sys   14,    3 Jul 18 1994 /dev/dsp  
crw-rw-rw-   1    root       sys   14,   19 Jul 18 1994 /dev/dsp1  
Šie faili, piemēram, attiecas uz skaņas karti.  
Kad programma vēršas pie šāda faila, Linux sistēma - kodols - pārtver izsaukumu un 

vēršas pie fiziskās iekārtas. Programmai ir vienalga, kādai iekārtai fiziski atbilst šie faili, par to 
rūpējas kodols. Šāda faila indeksa deskriptors satur informāciju par iekārtas klasi, tās tipu un 
numuru.  

7.4. Saknes kataloga struktūra 

 bin – pamatkomandu faili (utilītas). Ir nepieciešami, kad nav montēta cita failu 
sistēma; 

 boot – faili, kurus nevar mainīt, nepieciešami sistēmas ielādei; 
 dev - ierīču faili; 
 etc – sistēmas konfigurācijas faili; 
 home – lietotāja katalogs; 
 lib – bibliotēkas un kodola moduli.; 
 mnt – montēšanas punkts; 
 root – lietotāja root katalogs; 
 opt – programmnodrošinājuma papildus paketes; 
 sbin – sistēmas izpildāmie faili; 
 tmp – pagaidfaili. 

7.5. Montēšana un demontēšana  

Viena no Linux patīkamajām īpašībām ir iespēja montēt failu sistēmas - pievienot tās 
jebkurā direktoriju struktūras vietā. Piemēram, direktorija "/" ir sistēmas saknes direktorija, tā ir 
piemontēta punktā "/":  

$ mount  
/dev/hda1 on / type ext2 (rw)  
/dev/hda3 on /win type vfat (rw,gid=200,umask=007)  
none on /proc type proc (rw)  
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/dev/hdb on /cdrom type iso9660 (ro)  
/dev/hda5 on /win/win95 type vfat (rw)  
Katru fizisko iekārtu var piemontēt tikai vienā punktā. Montējot kādu jaunu failu sistēmu, 

jābūt pārliecinātiem, ka montēšanas vieta - direktorija ir tukša, jo pēc montēšanas tajā esošie faili 
nebūs pieejami.  

Komandas mount apskats 
Īss komandas mount pielietojuma apskats:  
mount [opcijas] [montējamā iekārta] [montēšanas vieta] 
Piemēram: 
mount -t iso9660 -ro /dev/hdb /cdrom  
Tas nozīmē, ka gribam montēt iekārtu /dev/hdb (pirmā IDE kontroliera sekundāro disku) 

punktā /cdrom, uz tās ir failsistēmas tips iso9660, un to montējam read-only - tikai lasīšanai. mount 
bez parametriem parāda jau montētās failu sistēmas. mount -a automātiski montē visas 
konfigurācijas failā /etc/fstab norādītās failsistēmas. Ja failsistēma norādīta failā /etc/fstab, pietiek 
norādīt tikai montēšanas vietu:  

mount /cdrom  
paveiks to pašu, ko iepriekšējā komanda, ja failā /etc/fstab būs ieraksts:  
/dev/hdb /cdrom iso9660 ro 1 1  
Demontēšanas komanda umount. 
Failsistēmu demontēšana notiek ar komandu umount. Îss tās pielietojuma apskats:  
umount [opcijas] [demontējamā iekārta] [montēšanas vieta]  
Piemēram  
umount /win/win95  
Demontēs punktā /win/win95 piemontēto failsistēmu. Iekārtu nevar demontēt, ja kāds 

process vai lietotājs uz tās ir atvēris kādu failu, vai kāda no iekārtas direktorijām ir jebkura lietotāja 
darba punkts:  

$ mount /cdrom  
$ cd /cdrom  
$ umount /cdrom  
umount: /cdrom: device is busy  

7.6. OS Linux instalācija 

Iestartē datoru no Linux Ubuntu instalācijas diska (skat. 75. attēlu). Nospiež taustiņu Enter 
lai uzsāktu instalāciju. 
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75. attēls. Instalācijas sākums 

Tālāk jāizvēlas instalācijas valodu. Linux ir pieejams vairākās valodās, tajā skaitā arī 
latviešu (skat. 76. attēlu). 

 
76. attēls. Instalācijas valodas izvēle. 

Jāizvēlas atrašanās vietu (skat.77. attēlu un 78.attēlu). 
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77. attēls. Atrašanās vietas izvēle 1. solis. 

 
78. attēls. Atrašanās vietas izvēle 2. solis. 

Jāizvēlas tastatūras izkārtojumu (skat. 79. attēlu un 80. attēlu). 
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79. attēls. Tastatūras izkārtojuma izvēle 1. solis. 

 
80. attēls. Tastatūras izkārtojuma izvēle 2. solis. 

Tastatūras izkārtojuma izvēles apstiprināšana (skat. 81. attēlu). 
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81. attēls. Tastatūras izkārtojuma izvēles apstiprināšana. 

Jāievada datora nosaukumu tīklā. Tam jābūt vienam vārdam, ar kuru dators tiks atpazīts 
tīklā (skat. 82. attēlu). 

 
82. attēls. Datora nosaukuma ievadīšana. 

Cietā diska dalīšana nodalījumos. Ja ir nepieciešams, lai uz datora darbotos divas 
operētājsistēmas, tad ir nepieciešams disku sadalīt vairākos nodalījumos. Pirmo instalējam 
Windows vidi, pēc tam Linux. Kad disks ir sadalīts vairākos nodalījumos, izvēloties "Use largest 
continious free space" instalācijas sistēma pati izveidos nepieciešamās OS Linux partīcijas diska 
brīvajā vietā (skat. 83. attēlu). 
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83. attēls. Diska dalīšana nodalījumos 1. solis. 

Apstiprinām savu izvēli (skat. 84. attēlu). 

 
84. attēls. Diska dalīšana nodalījumos 2. solis. 

Laika joslu uzstādīšana (skat. 85. attēlu). 
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85. attēls. Laika joslas uzstādīšana 1. solis. 

Izvēlētās laika joslas apstiprināšana (skat. 86. attēlu). 

 
86. attēls. Laika joslas uzstādījumu apstiprināšana. 

Lietotāja reģistrēšana sistēmā. Lietotāja pilna vārda ievadīšana (skat.87. attēlu). 
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87. attēls. Lietotāja pilna vārda ievadīšana. 

Lietotāja vārda ievadīšana (login), to ar kuru lietotājs pieslēgsies sistēmai (skat.88. attēlu). 

 
88. attēls. Lietotāja vārda ievadīšana. 

Lietotāja paroles ievadīšana (skat. 89. attēlu un 90. attēlu). 
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89. attēls. Lietotāja paroles ievadīšana. 

 
90. attēls. Lietotāja paroles apstiprināšana. 

Ja datorā jau ir uzstādīta operētājsistēma, tad Ubuntu instalācijas sistēma atradīs esošo 
operētājsistēmu un piedāvās uzstādīt GRUB sāknēšanas pārvaldnieku, kas datora ielādes laikā ļaus 
izvēlēties, kuru operētājsistēmu ielādēt. Pēc noklusējuma parasti tiks lādēts Ubuntu (skat. 91. 
attēlu). 
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91. attēls. GRUB saknēšanas pārvaldnieka instalācija. 

Instalēšanas noslēdzošā stadija(skat. 92.attēlu). 

 
92. attēls. Instalēšanas pabeigšana. 

Pārstartējot datoru parādās GRUB sāknēšanas pārvaldnieks, kur ir iespēja izvēlēties 
operētājsistēmu (skat. 93. attēlu). 
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93. attēls. GRUB sāknēšanas pārvaldnieks. 

Pirmoreiz aktivizējot operētājsistēmu, ir nepieciešams izvēlēties vēlamo ekrāna 
izšķirtspēju. Pieejamās izšķirtspējas ir atzīmētas ar "*" (skat. 94. attēlu). 

 
94. attēls. GRUB sāknēšanas pārvaldnieks. 

Linux Ubuntu instalācija pabeigta (skat. 95. attēlu). 
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95. attēls. Linux Ubuntu. 

Uzstādot operētājsistēmu ir nepieciešams uzstādīt arī atjauninājumus (skat. 96. attēlu).  

 
96. attēls. Sistēmas komponentu atjauninājumu uzstādīšana. 

7.7. Linux komandas 

 Palīdzības komanda 
Kaut kāda komanda - - help lmore 
Piemēram: 
 cp --help |more 

 Informācija par sistēmu 
pwd – izvada uz ekrāna darba direktorijas nosaukumu. 
hostname - izvada uz ekrāna datora nosaukumu. 

 Pamatoperācijas 
Direktorijas satura izvads: 

ls 
dir 
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ls -l – izvada garo sarakstu. 
Mainīt direktoriju: 

cd direktorija 
 Failu vadīšana 

Kopēšana: 
 cp no kurienes 
 mcopy no kurienes uz kurieni 
Pārnest vai pārsaukt failu: 
 mv no kurienes uz kurieni 
Norādes veidošana 
 ln no kurienes uz kurieni 
Failu dzēšana: 
 rm faila nosaukums 
Mapes veidošana: 
 mkdir nosaukums 
Tukšas mapes dzēšana: 
 rmdir nosaukums 

 Faila satura pārskats 
 cat faila nosaukums |more 

7.8. Programmu pieinstalēšanas un atinstalēšanas iespējas LINUX vidē  

Tā kā lielākais vairums Linux programmu ir bez maksas pieejamas internetā, tad dažādu 
Linux versiju jeb distributīvu autori ir izveidojuši ērtus rīkus jaunu programmu jeb pakotņu 
uzstādīšanai. Ubuntu Linux ir divi rīki vienkāršai jaunu programmu uzstādīšanai. 

Visvienkāršākais veids, kā uzinstalēt jaunas programmas, ir izmantot Applications 
=>Add/Remove... rīku. Lai uzstādītu kādu jaunu programmu, izvēlas attiecīgo kategoriju un 
piemeklē vajadzīgo programmu, bet pēc tam atķeksē, ka grib to uzstādīt un nospiež Apply 
pogu.(skat. 97. attēlu) 

 
97. attēls. Add/Remove Applications. 
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Lai starp visām vai kādas konkrētas kategorijas programmām atrastu vajadzīgo, var 
izmantot arī iebūvēto meklētāju (Search). 

Aprakstītais Add/Remove rīks ir maksimāli vienkāršs un, lai nemulsinātu lietotājus 
piedāvā tikai lietotāju programmas. Tāpēc, ja ir vajadzīga kāda programma vai kādas programmas 
modulis, ko šajā rīkā nevarat atrast, izmanto Synaptic. Šim rīkam ir daudz vairāk iespēju. Lai 
atvērtu Synaptic jāiet System -> Administration -> Synaptic Package Manager. Izmantojot Synaptic 
rīku, ir iespējams katru reizi atjaunināt pieejamo programmu sarakstu (skat. 98.attēlu). Lai to 
izdarītu, jāizmanto Reload pogu. Ar Mark All Upgrades pogu var atlasīt visus jaunākos programmu 
atjauninājumus un uzlabojumus. 

 
98. attēls. Programma Synaptic Package Manager. 

Search poga ļauj meklēt vajadzīgo starp pieejamajām programmām, tās papildinošiem 
moduļiem un citām pakotnēm. Meklēšanas logā var ievadīt meklējamo frāzi un norādīt starp kādiem 
programmu jeb pakotņu parametriem veikt meklēšanu. No visiem meklēšanai pieejamajiem 
parametriem patiesi svarīgi ir tikai divi. Izvēloties Description and Name tiek meklēts gan starp 
programmu nosaukumiem, gan starp to aprakstiem, bet, ja izvēlēties tikai Name, tad meklēšana būs 
daudz ātrāka. (skat. 99. attēlu) 

 
99. attēls Meklēšanas logs. 

Lai atrastu vajadzīgo programmu, var pārskatīt arī kādu no iebūvētajām programmu 
kategorijām, kas ir atrodamas Sections vai Status sadaļā. 
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Kad ir atrasta vajadzīgā programma, uzklikšķina uz kvadrātiņa rindiņas sākumā un izvēlas 
vēlamo darbību. Mark for installation atlasīs šo programmu uzstādīšanai, Mark for Removal 
nozīmē, ka izvēlētā programma tiks noņemta no datora, bet visi tās iestatījumi un konfigurācija tiks 
saglabāta. Ja grib dzēst arī programmas konfigurācijas failus, izvēlas Mark for Complete Removal. 

Ja izvēlētajai programmai būs nepieciešamas vēl kādas papildus programmas vai moduļi, 
tiks parādīts logs ar jautājumu, vai instalēt arī tos. Šajā logā jāizvēlas Mark. 
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Praktiskā darba uzdevumi 

Praktiskais darbs Nr.25 

Darba nosaukums:  Linux darba vide un tās pielāgošana. 

Laiks: 4 mācību stundas.  

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas darbā ar LINUX darba vidi. 

Darba uzdevums: Darbs ar LINUX darba vidi. 

Darba gaita: 

1. Piereģistrējiet sevi, kā jaunu lietotāju, Login: (Jūsu vārds), parole: RPV12345. 

2. Ieejiet sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli. 

3. Nosakiet datora konfigurācijas parametru. 

4. Nosakiet datora sistēmas pamatinformāciju: operētājsistēmas nosaukumu, un tās 
versijas numuru, instalētā brīvpiekļuves atmiņu (RAM). 

5. Izpētiet datora darbvirsmas konfigurācijas iespējas: 
a. Datumu un laiku uzstādīšanā. 

b. Darbvirsmas fona attēla uzstādīšanā. 

c. Ekrānsaudzētāja opciju maiņā. 

d. Izšķirtspējas maiņā.  

6. Veiciet darbvirsmas konfigurācijas izmaiņas un paskaidrojiet tās. 

7. Pievienojiet latviešu, krievu un vācu valodu. 

8. Salīdziniet uzstādījumu maiņu Linux darba vidē un Windows darba vidē. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā var mainīt darba virsmas uzstādījumus? 

2. Kur var apskatīties datora konfigurāciju? 

3. Kā var pievienot un mainīt tastatūras valodas? 

 

Praktiskais darbs Nr.26 

Darba nosaukums:  LINUX pielikumu dažādība. 

Laiks: 6 mācību stundas.  

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas darbā ar LINUX pielikumiem. 

Darba uzdevums: Darbs ar LINUX pielikumiem. 

Darba gaita: 
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1. Piereģistrējiet sevi kā jaunu lietotāju, Login: (Jūsu vārds), parole: RPV12345. 

2. Ieejiet sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli. 

3. Mājas direktorija izveidojiet katalogu ar nosaukumu PielikumiXY, kur X ir Jūsu 
vārda pirmais burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

4. Izpētiet pieejamos Linux pielikumus, atvērot tos un veicot elementāras darbības. 

5. Par izpētītajiem pielikumiem sastādiet tabulu un saglabājiet to ar nosaukumu 
PielikumiXY. 

Pielikuma nosaukums Pielikuma apraksts Piezīmes 
   
   
   

6. Pastāstiet par Linux pielikumiem. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildi uz jautājumu: 

1. Kādi ir pielikumi Linux vidē? 

 

Praktiskais darbs Nr.27 

Darba nosaukums:  LINUX savietojamība ar citām OS. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas darbā ar LINUX failu struktūru. 

Darba uzdevums: Darbs ar LINUX failu struktūru. 

Darba gaita: 

1. Piereģistrējiet sevi kā jaunu lietotāju, Login: (Jūsu vārds), parole: RPV12345. 

2. Ieejiet sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli. 

3. Mājas direktorija izveidojiet katalogu ar nosaukumu TestsXY, kur X ir Jūsu vārda 
pirmais burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

4. Izveidojiet trīs jaunus failus un saglabājiet tos mapē testsXY: 
a. Teksta failu, kura nosaukumam jābūt TekstsXY. Atveriet interneta mājas lapu 

www.rpv.lv un nokopējiet jebkuru ziņu uz jaunizveidoto teksta failu. 

b. Izklājlapu failu, kura nosaukumam jābūt CalcXY. Izveidotajā izklājlapā veiciet 
elementārus aprēķinus. 

c. Prezentācijas failu, kura nosaukumam jābūt PrezentXY. Izveidojiet nelielu 
prezentāciju par sevi. 

5. Pārstartējiet datoru Windows vidē. 

6. Sameklējiet un lejupielādējiet programmu Total Commander. 
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7. Sameklējiet un lejupielādējiet nepieciešamos moduļus, dotajai programmai, lai 
Windows vidē varētu piekļūt Linux nodalījumiem. 

8. Sameklējiet un izveidojiet mapi TestsXY un pārkopējiet to uz darbvirsmu. Apskatiet 
failu saturus. 

9. Mājas direktorijā izveidojiet katalogu ar nosaukumu TestswinXY, kur X ir Jūsu 
vārda pirmais burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

10. Izveidojiet trīs jaunus failus un saglabājiet tos mapē TestswinXY: 
a. Teksta failu, kura nosaukumam jābūt TekstswinXY. Atvēriet interneta mājas 

lapu www.rpv.lv un nokopējiet jebkuru ziņu uz jaunizveidoto teksta failu. 

b. Izklājlapu failu, kura nosaukumam jābūt CalcwinXY. Izveidotajā izklājlapā 
veiciet elementārus aprēķinus. 

c. Prezentācijas failu, kura nosaukumam jābūt PrezentwinXY. Izveidojiet nelielu 
prezentāciju par sevi. 

11. Pārstartējiet datoru Linux vidē. 

12. Sameklējiet un izveidojiet mapi TestswinXY un apskatiet failu saturus. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā Windows vidē var apskatīt Linux failu sistēmu? 

2. Kas ir nepieciešams, lai uzstādītu Linux vidē programmas, kuras ir domātas 
Windows videi? 

 

Praktiskais darbs Nr.28 

Darba nosaukums:  LINUX failu struktūra. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas darbā ar LINUX failu struktūru. 

Darba uzdevums: Darbs ar LINUX failu struktūru. 

Darba gaita: 

1. Piereģistrējiet sevi kā jaunu lietotāju, Login: (Jūsu vārds), parole: RPV12345. 

2. Ieejiet sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli. 

3. Mājas direktorijā izveidojiet katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda 
pirmais burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

4. Katalogā oslabXY izveidojiet katalogu ar nosaukumu darbs. 

5. Katalogā darbs, izveidojiet desmit katalogus ar šādiem nosaukumiem: mansXY, 
darbiXY, atputaXY, testiXY, patsdXY, spelesXY, tiklsXY, arhivsXY, gramatXY, 
prograXY. 
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6. Katrā katalogā izveidojiet vēl sešus katalogus ar šādiem nosaukumiem: janvaris, 
februaris, marts, aprilis, maijs, junijs. 

7. Sameklējiet jebkurus trīs teksta failus. 

8. Pārkopējiet sameklētos failus katalogos: janvaris un aprilis. 

9. Katalogā janvaris visiem failiem grupai piešķiriet tiesības lasīt un labot. 

10. Katalogā aprilis visiem failiem grupai piešķiriet tiesības tikai lasīt. 

11. Izdzēsiet izveidoto struktūru. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas failu sistēmas atbalsta Linux? 

2. Kā var izveidot lietotājus Linux vidē? 

3. Kā var ierobežot piekļūšanu failiem Linux vidē? 

 

Praktiskais darbs Nr.29 

Darba nosaukums:  LINUX instalācija. 

Laiks: 6 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas LINUX instalācijā. 

Darba uzdevums: Uzstādīt OS LINUX. 

Darba gaita: 

1. Operētājsistēmas Mandrake Linux uzstādīšana uz cietā diska: 

a. Sistēmas instalācija; 

 Language: Latvian; 
 Drošības līmenis: standarta; 
 Pielāgots diska sadalījums; 

 Izdzēsiet visas loģiskās daļas; 
 Izveidojiet Linux failu sistēmu; 

 Pakotņu grupu izvēle: 
 Darba stacija (biroja dators, Interneta dators, tīkla dators, 

konfigurācija) 
 Grafiskā vide: (KDE darba stacija, GNOME darba stacija); 

b. Sistēmas konfigurēšana: 

 ROOT paroles izvēle: RPV12345 
 Lietotāju izveide: (vārds, parole: RPV12345) 

c. Ja nepieciešams, tad noskaņojiet tīkla adapteri un videoadapteri; 

 Uzstādiet tīkla parametrus: 
 IP no DHCP; 
 Subnet Mask 255.255.255.0; 
 Varteja: 192.168.0.1 
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d. Uzstādiet Open Office.org lietojumprogrammu paketi un sagatavojiet datora 
ekspluatāciju Latvijas reģionam, uzstādot latviskošanas programmatūru. 

Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādi ir Linux distributīvi? 

2. Kādi ir Linux instalācijas veidi? 

3. Kādiem nodalījumiem jābūt, lai varētu uzstādīt Linux? 

4. Ar ko atšķiras Linux instalācija no Windows instalācijas? 

 

Praktiskais darbs Nr.30 

Darba nosaukums:  LINUX galvenās komandas. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas darbā ar LINUX komandām. 

Darba uzdevums: Darbs ar LINUX komandām. 

Darba gaita: 

1. Piereģistrējiet sevi kā jaunu lietotāju, Login: (Jūsu vārds), parole: RPV12345. 

2. Ieejiet sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli. 

3. Aktivizējiet komandu konsoli un visu nākošo darbu pildiet tikai izmantojot konsoli. 

4. Mājas direktorijā izveidojiet katalogu ar nosaukumu oslabXY, kur X ir Jūsu vārda 
pirmais burts, un Y ir Jūsu uzvārda pirmais burts. 

5. Katalogā oslabXY izveidojiet katalogu ar nosaukumu darbs30. 

6. Katalogā darbs, izveidojiet desmit katalogus ar šādiem nosaukumiem: mansXY, 
darbiXY, atputaXY, testiXY, patsdXY, spelesXY, tiklsXY, arhivsXY, gramatXY, 
prograXY. 

7. Katrā katalogā izveidojiet vēl sešus katalogus ar šādiem nosaukumiem: janvaris, 
februaris, marts, aprilis, maijs, junijs. 

8. Sameklējiet jebkurus trīs teksta failus. 

9. Pārkopējiet sameklētos failus katalogos: janvaris un aprilis. 

10. Katalogā janvāris visiem failiem grupai piešķiriet tiesības lasīt un labot. 

11. Katalogā aprilis visiem failiem grupai piešķiriet tiesības tikai lasīt. 

12. Izdzēsiet izveidoto struktūru. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kādas komandas ir darbam ar failiem? 
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2. Kādas komandas ir darbam ar direktorijām? 

3. Ar kādas komandas palīdzību var mainīt piekļuves tiesības? 

Praktiskais darbs Nr.31 

Darba nosaukums:  Programmu pieinstalēšanas un atinstalēšanas LINUX vidē. 

Laiks: 4 mācību stundas. 

Darba mērķis: Apgūt praktiskās iemaņas programmu pieinstalēšanas un atinstalēšanas 
LINUX vidē. 

Darba uzdevums: Programmu pieinstalēšana un atinstalēšana LINUX vidē. 

Darba gaita: 

1. Piereģistrējiet sevi kā jaunu lietotāju, Login: (Jūsu vārds), parole: RPV12345. 

2. Ieejiet sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli. 

3. Internetā sameklējiet un lejupielādējiet piecas lietojumprogrammas LINUX videi. 

4. Uzstādiet sameklētās programmas. 

5. Izpētiet un pastāstiet par uzstādīto programmu iespējām. 

6. Atinstalējiet uzstādītās programmas. 
Secinājumi: 
Sagatavojiet atbildes uz jautājumiem: 

1. Kā LINUX vidē var pieinstalēt un atinstalēt lietojumprogrammas? 
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Pielikums Nr.1 
GNU VISPĀRĒJĀ PUBLISKĀ LICENCE 
2. versija 1991. gada jūnijs 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.59 Temple Place, Suite 330, 

Boston, MA 02111-1307, USA 
Autortiesības (C) 1998 Vitauts Stočka, tulkojums latviešu valodā 
Ikvienam ir atļauts kopēt un izplatīt burtiskas šī licences dokumenta kopijas, taču to 

izmainīšana nav atļauta. 
Ievads 
Lielākajai programmatūras daļai licences tiek veidotas tā, lai neļautu jums to kopīgi 

izmantot un izmainīt. Pretēji tam GNU Vispārējās publiskās licences nolūks ir garantēt jums brīvību 
kopīgi izmantot un izmainītbrīvu programmatūru - lai nodrošinātu, ka šī programmatūra ir 
bezmaksas visiem tās lietotājiem. Šī Vispārējā publiskā licence attiecas uz vairumu no Brīvas 
programmatūras fonda programmatūru un uz jebkuru citu programmu, kuras autori ir piekrituši to 
izmantot. (Daļai Brīvas programmatūras fonda programmatūru savukārt tiek pielietota GNU 
Bibliotēku vispārējā publiskā licence.) Jūs to varat izmantot arī savām programmām. 

Kad mēs runājam par brīvu programmatūru, mēs ar to saprotam brīvību nevis cenu. Mūsu 
Vispārējās publiskās licences ir radītas ar nolūku nodrošināt, lai jums būtu tiesības izplatīt brīvas 
programmatūras kopijas (un, ja vēlaties, par šo pakalpojumu pieprasīt samaksu), lai jūs saņemtu 
sākumkodu vai varētu to saņemt, ja vien vēlaties, lai jūs varētu izmainīt programmatūru vai 
izmantot tās fragmentus jaunās brīvās programmās; un, lai jūs zinātu, ka jūs varat darīt visas šīs 
lietas. 

Lai aizsargātu jūsu tiesības, mums ir jāievieš ierobežojumi, kas aizliedz kādam atņemt 
jums šīs tiesības vai pieprasīt jūs atteikties no tiesībām. Šie ierobežojumi pārvēršas par noteiktiem 
jūsu pienākumiem, ja jūs izplatāt programmatūras kopijas vai modificējat to. 

Piemēram, ja jūs izplatāt šādas programmas kopijas, vai bezmaksas, vai par samaksu, jums 
jādod saņēmējiem visas tās tiesības, kas ir jums. Jums jānodrošina, lai arī viņi tāpat saņemtu vai 
varētu saņemt sākumkodu. Un jums jāparāda viņiem šie noteikumi, lai viņi zinātu savas tiesības. 

Mēs aizsargājam jūsu tiesības divos soļos: (1) saglabājam programmatūras autortiesības un 
(2) piedāvājam jums šo licenci, kas dod jums legālu atļauju kopēt, izplatīt un/vai modificēt 
programmatūru.Tāpat, lai aizsargātu katru autoru un sevi, mēs vēlamies būt droši, lai ikviens saprot, 
ka šai brīvajai programmatūrai nav nekādu garantiju. Ja kāds cits modificē programmu un nodod to 
tālāk, mēs vēlamies, lai tās saņēmēji zinātu, ka viņu rīcībā nav oriģināls, un tādējādi jebkuras citu 
radītas problēmas neietekmētu oriģināla autora slavu. 

Visbeidzot, jebkuru brīvu programmu nepārtraukti apdraud programmatūras patenti. Mēs 
vēlamies izvairīties no briesmām, ka brīvas programmas tālākizplatītāji individuāli saņemtu patenta 
licences, rezultātā padarot programmu par savu īpašumu. Lai to novērstu, mēs esam skaidri 
pateikuši, ka jebkuru patentu ir jālicencē brīvai izmantošanai visiem vai arī nav jālicencē vispār. 

Tālāk seko precīzi noteikumi un nosacījumi kopēšanai, izplatīšanai un modificēšanai. 
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GNU VISPĀRĒJĀ PUBLISKĀ LICENCE 
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI KOPĒŠANAI, IZPLATĪŠANAI UN 

MODIFICĒŠANAI  
0. Šī Licence attiecas uz jebkuru programmu vai citu darbu, kas satur autortiesību 

īpašnieka ievietotu paziņojumu, kurā teikts, ka to drīkst izplatīt saskaņā ar šīs Vispārējās publiskās 
licences noteikumiem. Tālāk "Programma" apzīmē jebkuru šādu programmu vai darbu, un "darbs, 
kas izveidots uz Programmas bāzes" nozīmē vai nu Programmu, vai arī jebkuru saskaņā ar 
autortiesību likumu atvasinātu darbu: tātad tas ir darbs, kas satur Programmu vai tās daļu, 
neizmainītu vai ar modifikācijām un/vai tulkotu citā valodā. (Turpmāk tulkošana bez 
ierobežojumiem tiek iekļauta terminā "modificēšana"). Katrs licences saņēmējs tiek uzrunāts kā 
"jūs". 

Darbības, kas nav kopēšana, izplatīšana un modificēšana, šī Licence neaplūko; tās atrodas 
ārpus tās kompetences. Programmas darbināšana nav ierobežota, un uz Programmas darbības 
iznākumu šī Licence attiecas tikai tad, ja tās saturs veido darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes 
(neatkarīgi no tā, vai tas ir radies, darbinot Programmu). Vai tā notiek, ir atkarīgs no tā, ko tieši 
Programma dara. 

1. Jūs drīkstat kopēt un izplatīt neizmanītas Programmas sākumkoda kopijas, tiklīdz jūs tās 
saņemat, uz jebkura informācijas nesēja, ar nosacījumu, ka jūs labi redzamā vietā uz katras kopijas 
publicējat atbilstošu autortiesību paziņojumu un garantiju atteikumu; ka atstājat bez izmaiņām visus 
paziņojumus, kas atsaucas uz šo Licenci un norāda jebkādu garantiju trūkumu; un, ka kopā ar 
Programmu jebkuriem citiem Programmas saņēmējiem nododat šīs Licences kopiju.Jūs drīkstat 
ņemt maksu par fizisku kopijas nodošanas aktu, kā arī drīkstat pēc savas vēlēšanās piedāvāt par 
samaksu garantijas saistības. 

2. Jūs drīkstat modificēt jūsu rīcībā esošo Programmas kopiju vai kopijas, vai arī jebkuru 
tās daļu, tādējādi veidojot darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes, kā arī kopēt un izplatīt šādas 
modifikācijas vai darbu saskaņā ar iepriekšminētās 1. nodaļas noteikumiem, ja vien jūs arī ievērojat 
visus šos nosacījumus: 

a) Jums jānodrošina, lai izmainītie faili saturētu labi ieraugāmus paziņojumus, ka jūs esat 
izmainījuši šos failus, kā arī katru izmaiņu datumu. 

b) Jums jānodrošina, lai jebkurš jūsu izplatītais vai publicētais darbs, ja tas kopumā vai 
kādā daļā satur Programmu vai ir atvasināts no Programmas vai kādas tās daļas, tiktu licencēts kā 
viens veselums bez maksas visām trešajām personām saskaņā ar šīs Licences noteikumiem. 

c) Ja modificētā programma darbības laikā parasti interaktīvi izpilda komandas, jums 
jānodrošina, lai tā, uzsākot šādu interaktīvu komandu izpildi, visierastākajā veidā izdrukātu vai 
parādītu paziņojumu ar atbilstošu autortiesību paziņojumu un paziņojumu, ka nav nekādu garantiju 
(vai, pretējā gadījumā, norādot, ka jūs piedāvājat garantijas) un, ka lietotāji var izplatīt tālāk šo 
programmu saskaņā ar šiem nosacījumiem, kā arī paskaidrotu lietotājam, kā izlasīt šīs Licences 
kopiju. (Izņēmums: ja Programma pati ir interaktīva, taču parasti neizvada šādu paziņojumu, jūsu 
darbs, kas izveidots uz Programmas bāzes, arī var neizvadīt šādu paziņojumu.) 

Šīs prasības attiecas uz modificētu darbu kā vienu veselumu. Ja zināmas šī darba daļas nav 
iegūtas no Programmas un var būt pamatoti uzskatāmas par neatkarīgiem un atsevišķiem darbiem 
pašas par sevi, tad šī Licence un tās noteikumi neattiecas uz šīm daļām, kad jūs tās izplatāt kā 
atsevišķus darbus. Taču, ja jūs izplatāt tās pašas daļas kā viena veselā sastāvdaļu, kas ir darbs, 
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izveidots uz Programmas bāzes, šai viena veselā izplatīšanai jānotiek saskaņā ar šīs Licences 
noteikumiem, kas citiem licences saņēmējiem nodrošina tiesības uz visu darbu, tādējādi arī uz katru 
un ikvienu tā daļu neatkarīgi no tā, kas to ir uzrakstījis. 

Tādējādi šī punkta nolūks nav pieprasīt sev tiesības vai apstrīdēt jūsu tiesības uz darbu, ko 
esat uzrakstījuši pilnībā saviem spēkiem; mūsu nolūks drīzāk ir izmantot tiesības kontrolēt 
atvasinātu vai kolektīvu darbu izplatīšanu, kas izveidoti uz Programmas bāzes. 

Bez tam, cita darba, kas nav izveidots uz Programmas bāzes, vienkārša atrašanās uz viena 
uzglabāšanas vai izplatīšanas datu nesēja kopā ar Programmu (vai ar darbu, kas izveidots uz 
Programmas bāzes) nenozīmē cita darba nonākšanu šīs Licences darbības sfērā. 

3. Jūs drīkstat kopēt un izplatīt Programmu (vai darbu, kas izveidots uz tās bāzes saskaņā 
ar 2. nodaļu) objektkodā vai izpildāmā formā saskaņā ar iepriekšminēto 1. un 2. nodaļas 
noteikumiem ar nosacījumu, ka jūs arī veicat vienu no sekojošajām darbībām: 

a) Pavadīt to ar atbilstošu pilnīgu mašīnlasāmu sākumkodu, kam jābūt izplatītam saskaņā 
ar iepriekšminēto 1. un 2. nodaļas noteikumiem uz programmatūras apmaiņai parasti izmantota 
informācijas nesēja; vai, 

b) Pavadāt to ar rakstisku piedāvājumu, spēkā esošu vismaz trīs gadus, ka jebkurai trešajai 
personai par maksu, kas nepārsniedz jūsu fiziskās sākumkoda izplatīšanas izmaksas, piedāvājat 
atbilstošu pilnīgu mašīnlasāmu sākumkodu, kam jābūt izplatītam saskaņā ar iepriekšminētajiem 1. 
un 2. nodaļas noteikumiem uz programmatūras apmaiņai parasti izmantota informācijas nesēja; vai, 

c) Pavadīt to ar informāciju, ko jūs saņēmāt kā piedāvājumu izplatīt atbilstošu sākumkodu. 
(Šī alternatīva ir atļauta tikai nekomerciālai izplatīšanai, un tikai tad, ja jūs saņēmāt programmu 
objektkodā vai izpildāmā formā kopā ar šādu piedāvājumu, kas ir saskaņā ar iepriekšminēto 
apakšnodaļu b.) 

Darba sākumkods nozīmē tādu darba formu, ko ir visērtāk modificēt. pildāmam darbam 
pilnīgs sākumkods nozīmē sākumkodu visiem moduļiem, ko tas satur, kā arī jebkādus ar to saistītus 
interfeisa definīciju failus, tāpat scenārijus, ko izmanto kompilēšanas kontrolei un izpildāmā darba 
instalēšanai. Tomēr, kā īpašs izņēmums, izplatāmais sākumkods drīkst nesaturēt neko, kas parasti 
tiek izplatīts (vai nu sākumkodā, vai binārā formā) kopā ar tās operētājsistēmas galvenajiem 
komponentiem  

(kompilatoru, kodolu utt.), kurai paredzēts izpildāmais darbs, ja vien šis komponents pats 
nepavada izpildāmo darbu. 

Ja izpildāmais darbs vai objektkods tiek izplatīts, piedāvājot piekļūšanu darba kopijai 
noteiktā vietā, tad tāds pats piedāvājums no tās pašas vietas nokopēt sākumkodu ir uzskatāms par 
sākumkoda izplatīšanu pat tad, ja trešajām personām netiek piespiests nokopēt sākumkodu kopā ar 
objektkodu. 

4. Jums nav tiesību kopēt, modificēt, licencēt tālāk vai izplatīt Programmu citos veidos, 
izņemot tos, kas tieši norādīti šajā Licencē. Jebkurš mēģinājums citādi kopēt, modificēt, licencēt 
tālāk vai izplatīt Programmu ir nelikumīgs un automātiski atņem jums šīs Licences piešķirtās 
tiesības. Tomēr pusēm, kas no jums saskaņā ar šo Licenci ir saņēmušas kopijas vai tiesības, licences 
paliek spēkā tik ilgi, kamēr šīs personas pilnībā tās ievēro. 

5. No jums netiek pieprasīts akceptēt šo Licenci, kamēr jūs neesat to parakstījuši. Tomēr 
nekas cits nesniedz jums atļauju modificēt vai izplatīt Programmu vai no tās atvasinātos darbus. 
Likums aizliedz šīs darbības, ja jūs nepieņemat šo Licenci. Tāpēc, izmainot vai izplatot Programmu 
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(vai jebkuru darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes), jūs apstiprināt, ka esat pieņēmuši šīs 
Licences atļauju to darīt, kā arī tās noteikumus un nosacījumus Programmas vai darbu, kas izveidots 
uz tās bāzes, kopēšanai, izplatīšanai vai modificēšanai. 

6. Katru reizi, kad jūs izplatāt tālāk Programmu (vai jebkuru darbu, kas izveidots uz 
Programmas bāzes), saņēmējs automātiski no sākotnējā licences īpašnieka saņem atļauju kopēt, 
izplatīt vai modificēt Programmu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Jūs nedrīkstat 
saņēmējam uzspiest jebkādus papildus ierobežojumus izmantot šeit piešķirtās tiesības. Jūs neesat 
atbildīgs par to, kā trešās personas ievēro šīs Licences prasības. 

7. Ja tiesas sprieduma rezultātā vai sakarā ar patenta pārkāpumu, vai arī jebkura cita 
iemesla dēļ (kas var būt saistīts ne tikai ar patentu jautājumiem) jūs piespiež (saskaņā ar tiesas 
lēmumu, vienošanos vai kā citādi) pārkāpt šīs Licences nosacījumus, tas neatbrīvo jūs no šīs 
Licences nosacījumiem. Ja jūs nevarat turpināt izplatīšanu tā, lai vienlaicīgi ievērotu savas saistības 
saskaņā ar šo Licenci un jebkuras citas piemērotās saistības, tad rezultātā jūs vispār nedrīkstat 
izplatīt Programmu. Piemēram, ja patenta licence neļautu visiem, kas no jums tieši vai netieši 
saņēmuši kopijas, bez maksas izplatīt tālāk Programmu, tad vienīgais veids, kā jūs varat apmierināt 
gan patenta, gan šīs Licences prasības, ir pilnībā atteikties no Programmas izplatīšanas. 

Ja jebkura šī punkta daļa kādos konkrētos apstākļos nav spēkā vai nevar tikt piemērota, tad 
ir paredzēts, ka tiek piemērota atlikusī šī punkta daļa, un punkts kā viens vesels tiek piemērots citos 
apstākļos.Šī punkta nolūks nav pamudināt jūs pārkāpt jebkādus patentus vai citas tiesību prasības 
vai apstrīdēt jebkādu šādu prasību pamatotību; šī punkta vienīgais nolūks ir aizsargāt brīvas 
programmatūras izplatīšanas sistēmas viengabalainību, kas tiek realizēta, izmantojot publiskas 
licences. Daudzi cilvēki pateicoties šai izplatīšanas sistēmai ir devuši dāsnu ieguldījumu plašā 
programmatūras spektrā, paļaujoties uz šīs sistēmas konsekventu ievērošanu; autora ziņā ir izlemt, 
vai viņš/viņa vēlas izplatīt programmatūru ar kādas citas sistēmas starpniecību, un licences 
saņēmējs nevar ietekmēt šo izvēli. 

Šī punkta nolūks ir pavisam skaidri pateikt to, kas ir uzskatāms par šīs Licences pārējo daļu 
sekām. 

8. Ja Programmas izplatīšana un/vai izmantošana noteiktās valstīs ir ierobežota sakarā ar 
patentiem vai autortiesību aizsargātiem interfeisiem, sākotnējais autortiesību īpašnieks, kas nodod 
Programmu šīs Licences pārziņā, var pievienot skaidri formulētu izplatīšanas ģeogrāfisko 
ierobežojumu, izslēdzot šīs valstis un tādējādi atļaujot izplatīšanu tikai tajās valstīs, kas nav šādi 
izslēgtas. Šajā gadījumā šī Licence iekļauj ierobežojumu gluži tāpat, it kā tas būtu ierakstīts 
Licences tekstā.9. Brīvas programmatūras fonds reizēm var publicēt pārskatītas un/vai jaunas 
Vispārējās publiskās licences versijas. Šādas jaunas versijas pēc būtības būs līdzīgas šai versijai, 
taču tās var atšķirties detaļās, lai aplūkotu jaunas problēmas vai aizdomas. 

Katrai versijai tiek piešķirts atšķirīgs versijas numurs. Ja Programma norāda šīs Licences 
versijas numuru, kas uz to attiecas, un "jebkuru vēlāku versiju", jums ir izvēle ievērot norādītās vai 
jebkuras Brīvas programmatūras fonda vēlāk publicētas versijas noteikumus un nosacījumus. Ja 
Programma nenorāda šīs Licences versijas numuru, jūs varat izvēlēties jebkuru versiju, ko jebkad ir 
publicējis Brīvas programmatūras fonds. 

10. Ja jūs vēlaties iekļaut Programmas daļas citās brīvās programmās, kuru izplatīšanas 
nosacījumi ir atšķirīgi, uzrakstiet autoram un palūdziet atļauju. Attiecībā uz programmatūru, kuras 
autortiesību īpašnieks ir Brīvas programmatūras fonds, rakstiet uz Brīvas programmatūras fondu; 
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reizēm mēs izdarām šādus izņēmumus. Mūsu lēmums būs atkarīgs no diviem mērķiem saglabāt 
brīvas programmatūras statusu visiem mūsu brīvās programmatūras atvasinājumiem un kopumā 
veicināt programmatūras koplietošanu un atkārtotu izmantošanu. 

NEKĀDU GARANTIJU 
11. SAKARĀ AR TO, KA ŠĪ PROGRAMMA TIEK LICENCĒTA BEZ MAKSAS, ŠAI 

PROGRAMMAI NAV NEKĀDU GARANTIJU, CIK LIELĀ MĒRĀ TO PIEĻAUJ ATTIECĪGI 
LIKUMI. JA VIEN PRETĒJAIS NAV APGALVOTS RAKSTISKI, AUTORTIESĪBU 
ĪPAŠNIEKI UN/VAI CITAS TREŠĀS PERSONAS PIEDĀVĀ ŠO PROGRAMMU "KĀ IR", 
BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, TIEŠI IZTEIKTĀM VAI ŠĶIETAMĀM, TAJĀ SKAITĀ, 
BET NE TIKAI, BEZ ŠĶIETAMĀM KOMERCIĀLAS VĒRTĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS 
KONKRĒTIEM NOLŪKIEM GARANTIJĀM. JŪS UZŅEMATIES PILNU RISKU, KAS 
SAISTĪTS AR PROGRAMMAS KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU. JA PROGRAMMA IZRĀDĀS 
DEFEKTĪVA, JŪS UZŅEMATIES VISUS AR APKALPOŠANU,ATJAUNOŠANU UN 
LABOJUMIEM SAISTĪTOS IZDEVUMUS. 

12. NEVIENĀ GADĪJUMĀ, JA VIEN TO NEPIEPRASA ATTIECĪGS LIKUMS VAI 
RAKSTISKA VIENOŠANĀS, NEVIENS AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI JEBKURA CITA 
PERSONA, KAS SASKAŅĀ AR IEPRIEKŠMINĒTO ATĻAUJU VAR MODIFICĒT UN/VAI 
IZPLATĪT TĀLĀK PROGRAMMU, NAV ATBILDĪGI JŪSU PRIEKŠĀ PAR BOJĀJUMIEM, 
IESKAITOT JEBKĀDUS VISPĀRĒJUS, ĪPAŠUS, NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS 
BOJĀJUMUS, KAS RADUŠIES SAKARĀ AR PROGRAMMAS IZMANTOŠANU VAI 
NESPĒJU TO IZMANTOT (IESKAITOT, BET NE TIKAI, DATU PAZAUDĒŠANU, DATU 
SABOJĀŠANU VAI ZAUDĒJUMUS, KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PERSONĀM, 
VAI PROGRAMMAS NESPĒJU DARBOTIES KOPĀ AR JEBKURĀM CITĀM 
PROGRAMMĀM), PAT JA ŠĀDAM AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKAM VAI CITAI PERSONAI 
BIJA ZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. 

NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU BEIGAS 
Kā pielietot šos noteikumus jūsu jaunajām programmām 
Ja jūs izstrādājat jaunu programmu un vēlaties, lai tā būtu maksimāli noderīga sabiedrībai, 

labākais veids to sasniegt ir padarīt to par brīvu programmatūru, ko ikviens var izplatīt tālāk un 
izmainīt saskaņā ar šiem noteikumiem. 

Lai to izdarītu, programmai pievienojiet sekojošus paziņojumus. Visdrošāk ir tos pievienot 
katra sākumkoda faila sākumā, lai visefektīvāk paziņotu par garantiju trūkumu; bez tam katrā failā 
jābūt vismaz "autortiesību" rindai un norādei uz vietu, kur var atrast pilnu paziņojumu. 

<viena rinda ar programmas nosaukumu un īsu norādi, ko tā dara> 
Copyright (C) <gads> <autora vārds> 
Šī programma ir brīva programmatūra; jūs varat to izplatīt tālāk un/vai modificēt saskaņā 

ar GNU Vispārējās publiskās licences noteikumiem, ko publicējis Brīvas programmatūras fonds; 
izmantojiet Licences 2. versiju vai (pēc jūsu izvēles) jebkuru vēlāku versiju. 

Šī programma tiek izplatīta cerībā, ka tā būs noderīga, taču BEZ JEBKĀDĀM 
GARANTIJĀM; pat bez šķietamām KOMERCIĀLAS VĒRTĪBAS un PIEMĒROTĪBAS 
KONKRĒTIEM NOLŪKIEM garantijām. Sīkāku informāciju meklējiet GNU Vispārējā publiskajā 
licencē.  
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Jums vajadzēja saņemt GNU Vispārējās publiskās licences kopiju kopā ar šo programmu; 
ja jūs to nesaņēmāt, rakstiet uz Brīvas programmatūras fondu, Free Software Foundation, Inc., 59 
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Tāpat pievienojiet informāciju, kā 
sarakstīties ar jums pa elektronisko un parasto pastu.  

Ja programma ir interaktīva, lieciet tai izvadīt īsu, apmēram šādu paziņojumu, kad tā sāk 
darboties interaktīvajā režīmā: 

Gnomovision versija 69, Autortiesības (C) autora vārds Gnomovision ir ABSOLŪTI BEZ 
JEBKĀDĀM GARANTIJĀM; sīkākai  

informācijai ievadiet komandu `show w'. Šī ir brīva programmatūra, un jūs tiekat aicināti 
to izplatīt tālāk saskaņā ar zināmiem nosacījumiem; sīkākai informācijai ievadiet komandu `show c'. 

Hipotētiskajām komandas `show w' un `show c' jāparāda atbilstošas Vispārējās publiskās 
licences daļas. Protams, jūsu izmantotās komandas var saukties citādi nekā `show w' un `show c'; 
tās pat var būt pieejamas ar peles klikšķi vai kā izvēlnes punkti--atkarībā no tā, kas labāk atbilst jūsu 
programmai. 

Jums arī vajadzētu no sava darba devēja (ja jūs strādājat kā programmētājs) vai mācību 
iestādes, ja tāda ir, dabūt parakstu par "atteikšanos no autortiesībām" uz šo programmu, ja tas ir 
nepieciešams. Šeit ir piemērs, kurā varat izmainīt vārdus:Jojodini un Ko ar šo atsakās no visām 
autortiesību interesēm uz programmu `Gnomovision' (kas uzmācas kompilatoriem), ko uzrakstījis 
James Hacker. 

<Mag Nāta paraksts>, 1989. gada 1. aprīlī 
Mag Nāts, Viceprezidents 
Šī Vispārējā publiskā licence neatļauj jums iekļaut jūsu programmu tādās programmās, kas 

ir privātīpašums. Ja jūsu programma ir apakšprogrammu bibliotēka, jums būtu jāpadomā, vai nav 
izdevīgāk atļaut šo bibliotēku iesaistīt arī programmās, kas ir privātīpašums. Ja jūs to vēlaties, šīs 
Licences vietā izmantojiet GNU Bibliotēku vispārējo publisko Licenci. 
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Pielikums Nr.2 

 
Tekstu īsziņas par AMI BIOS kļūdām: 
 
CH-2 Timer Error 
Nav fatāli. Var būt kļūme ar perifēriju. Mēģiniet pārlādēties. 
INTR#1 Error 
Pirmais pārtraukšanas kanāls nav izgājis POST. Pārbaudiet IRQ 0-7 ierīces.  
INTR#2 Error 
Otrais pārtraukšanas kanāls nav izgājis POST. Pārbaudiet IRQ 8-15 ierīces.  
CMOS Battery State Low 
Nomainiet akumulatoru 
CMOS Checksum Failure 
Kontroles datu summa CMOS-atmiņā nesakrīt ar aprēķināto agrāk. Palaidiet Setup 
CMOS Memory Size Mismatch 
CMOS-atmiņas izmērs nesakrīt ar to, kādai jābūt. Palaidiet Setup 
CMOS System Optons Not Set 
CMOS dati bojāti vai izpaliek. Palaidiet Setup 
Display Switch Not Proper 
Nepareizi ir iestādīts monitora (krāsains vai mono) tips uz mātes plates. Pārlieciet 

savienojumu (tiltiņu) pareizā stāvoklī 
Keyboard is locked 
Atbloķējiet klaviatūru 
K/B interface error 
Problēma ar klaviatūras pievienošanu pie mātes plates. Pārbaudiet kontaktu un kabeli 
onFDD ctroller failure 
BIOS nevar saistīties ar mīksto disku kontrolleru. Pārbaudiet diskdziņa šlepi un barošanas 

kabeli 
HDD controller failure 
BIOS nevar saistīties ar cieto disku kontrolleru. Pārbaudiet cietā diska šlepi un barošanas 

kabeli  
C: Drive Error 
Disks C neatbild. Vai Setup ir iestādīts nepareizs diska tips, vai disks nav noformatizēts, 

vai ir slikti pieslēgts 
D (un citi atsevišķi diski, ja tādi ir): Drive Error 
disks neatbild. Vai Setup ir iestādīts nepareizs diska tips, vai disks nav noformatizēts, vai ir 

slikti pieslēgts 
C: Drive Failure 
Disks C ir atrasts, bet nestrādā. Ja uz diska nav svarīgu datu, mēģiniet sublīmeņa 

formatēšanu 
D (un citi atsevišķi diski, ja tādi ir): Drive Failure 
Disks ir atklāts, bet nestrādā. Ja uz diska nav svarīgu datu, mēģiniet sublīmeņa formatēšanu 
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CMOS Time and date not set 
Palaidiet Setup 
Cache memory bad, do not enable cache 
Patiešām sliktu kešu nāksies aizstāt, bet sākumā mēģiniet pārlādēties 
8042 Gate-A20 error 
Ą20 klaviatūras kontrollera līnija nestrādā. Aizstājiet klaviatūras kontrolleru (mikroshēma 

8042) 
Address Line Short 
Problēma ar atmiņas adresēšanas shēmu. Mēģiniet izslēgt datoru un pagaidīt 30 sekundes 
DMA#1 error 
Pirmā DMA kanāla kļūda. Var būt izsaukta ar atbilstošo perifērijas ierīci 
DMA error 
DMA kontrollera kļūda. Var būt izsaukta ar atbilstošo perifērijas ierīci 
No ROM Basic 
Sistēma nevar ielādēties (piemēram, ir neiespējami atrast operētājsistēmu). Uzstādiet 

ielādes disku vai izmainiet ielāžu diskdziņu sarakstu 
Diskette boot failure 
Neizdodas ielādēties no disketes. Ielieciet citu disketi 
Invalid boot diskette 
Disketi nevar nolasīt. Ir jāieliek ielādes disks 
On board parity error 
Pēctecības kontroles kļūda. Var būt izsaukta ar atbilstošo perifērijas ierīci (atslēgt) 
Off board parity error 
Tas pats 
Parity error 
Tas pats 
Memory parity error at XXXX 
Atmiņas kļūda. Tas pats 
I/O card parity error at XXXX 
Tas pats 
DMA bus time-out 
Ierīce neatbild 7,8 mk/sek laikā. Problēma ir paplašinājuma platēs (mēģiniet atrast plati, 

kas izsauc kļūdu un aizstājiet to) 
Memory mismatch, run Setup  
Uzstādiet Setup Memory Relocation opciju Disable 
EISA CMOS inoperational 
CMOS RAM nolasīšanas/ieraksta kļūda. Var būt izlādējies akumulators 
Expansion board not ready at slot X 
BIOS nevar atrast plati slotā numurs X. Pārbaudiet plates uzstādīšanu šajā slotā. 
 
Tekstu īsziņas par AWARD BIOS kļūdām: 
 
CMOS battery has failed 
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Nosēdās akumulators. Aizstājiet akumulatoru 
CMOS checksum error 
Nepareiza CMOS kontroles summa. CMOS dati ir bojāti. Pārbaudiet akumulatoru un 

aizstājiet to nepieciešamības gadījumā 
Disk boot failure, insert system disk and press enter 
Nav atrasts ielāžu disks. Kā primary ir norādīti diskete, vai CD, un diskdziņos ir atstāti 

diski. Izņemiet tos un nospiediet Enter. Ielādējieties no cita nesēja un pārbaudiet sistēmfailus uz 
cietā diska 

Diskette drives or types mismatch error - run setup 
Diskdziņu tipi, kas ir faktiski uzstādīti sistēmā un to apraksti CMOS nesakrīt. Palaidiet 

Setup un ievediet pareizu disldziņa tipu. 
Display switch is set incorrectly 
Nepareizi ir iestādīts monitora (krāsains vai mono) tips uz mātes plates. Pārlieciet 

savienojumu (tiltiņu) pareizā stāvoklī 
Display type has changed since last boot 
Ir izmainījies displeja tips no pēdējās ielādes laika. Palaidiet Setup un ievediet pareizu 

displeja tipu 
EISA configuration checksum error 
Nesakrīt EISA kontroles summa. Palaidiet EISA Configuration utility 
EISA configuration is not complete 
Informācija EISA nav pilnīga. Palaidiet EISA Configuration utility 
Error encountered initializing hard drive 
Neinicializējas cietais disks. Pārbaudiet cieto disku kontrollera uzstādīšanu un savienojošos 

kabeļus 
Error initializing hard drive controller 
Cieto disku kontrollers neinicializējas. Pārbaudiet kontrollera uzstādīšanu un cietā diska 

parametrus, kas ir norādīti Setup. Tāpat pārbaudiet savienojuma tiltiņus uz cietā diska 
Floppy drive cntrlr error or no cntrlr present 
Ir neiespējami inicializēt floppy diska kontrolleru. Pārbaudiet kontrollera uzstādīšanu un 

parametrus, kas ir norādīti Setup 
Invalid EISA configuration 
Dati par EISA konfigurāciju nav pareizi. Palaidiet EISA Configuration utility 
Keyboard error or no keyboard present 
Ir neiespējami inicializēt klaviatūru. Pārbaudiet klaviatūras pieslēgumu un tās tipu 
Memory address error at XXXX 
Atmiņas kļūda. Aizstājiet atmiņu 
Memory parity error at XXXX 
Pēctecības kontroles kļūda. Aizstājiet atmiņu 
Memory size has changed since last boot 
Atmiņas izmērs ir izmainījies no pēdējās ielādes laika. Ja ir EISA, palaidiet EISA 

Configuration utility. Citādi Setup 
Memory verify error at XXXX 
Kļūda testējot atmiņu. Aizstājiet atmiņu 
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Offending address not found 
Kļūme ar atmiņas kontrolleru. Nāksies mainīt sistēmplati 
Offending segment 
Tas pats 
Press a key to reboot 
Rodas atklājot kļūdas un pie pārlādes nepieciešamības. Nospiediet jebkuru klaviatūras 

taustiņu 
Press F1 to disable NMI, F2 to reboot 
Problēmas ar maskējamajām pārtraukšanām. Pārlādējiet datoru ar F2 taustiņu 
Ram parity error - checking for segment 
RAM pēctecības kļūda. Mēģiniet pārlādēties. Ja nepalīdz, ir iespējami strādāt ar datoru 

tālāk, bet ar kļūmēm 
Should be empty but EISA board found 
ID viena no paplašinājuma kartēm neatbilst konfigurācijai. Palaidiet EISA Configuration 

utility 
Should have EISA board but not found 
Karte neatbild uz ID pieprasījumu. Palaidiet EISA Configuration utility 
Slot not empty 
Slots, kas ir ierakstīts konfigurācijā kā tukšs, ir aizņemts. Palaidiet EISA Configuration 

utility 
System halted, (CTRL-ALT-DEL) to reboot 
Apzīmē ielādes procesa apstādināšanu. Nospiediet CTRL-ALT-DEL 
Wrong board in slot 
Ir uzstādīta karte ar kļūdainu ID. Palaidiet EISA Configuration utility.  
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Pielikums Nr.3 

NORTON COMMANDER izveles karte 
Izvēlne Left (Right) — informācijas attēlošanas veids un darbības paneļos: 
 Brief īsais saraksts, kura noradīti tikai direktoriju un failu vardi; 
 Full pilna informācija par failiem: nosaukums, izmērs, datums, laiks; 
 Info informācija par atminu un diska saturu, kurs redzams pretējā panelī; 
 Tree diska direktoriju koks. Parasti, pārvietojoties pa koku, otrā paneli redzams 

izvēlētā direktorija saturs; 
 Quick View panelī redzams saturs tam failam, kurš izvēlēts pretējā panelī; 
 Compressed File tiek izvadīts arhīva faila saturs; 
 linK datu apmaiņas organizēšana starp diviem   datoriem; 
 On/Off (Ctrl-Fl vai Ctrl-F2) paneļa rādīšana vai norādīšana uz paneļa; 
 Name (Ctrl-F3) failu kārtošana alfabētiskā secībā pēc nosaukumiem; 
 eXtension (Ctrl-F4) failu kārtošana alfabētiskā secībā pēc paplašinājumiem; 
 tiMe (Ctrl-F5) failu kārtošana pēc ieraksta datuma un laika (jaunākie saraksta 

sākumā); 
 Size (Ctrl-F6) failu kārtošana dilstošā secībā pēc izmēra (garākie ir saraksta sākumā) 
 Unsorted nesakārtoti; 
 Re-read (Ctrl-R) atkārtoti nolasīt atvērtā direktorija failu un direktoriju sarakstu no 

diska. Šo komandu ērti izmantot, ja pēc kārtas jāapskata vairāku diskešu 
saturs. Nomainot diskdzinī disketi, paneļa saturs nemainās, t . i. ,  redzams 
iepriekšējās disketes saturs. Lai ieraudzītu ieliktās disketes saturu, izvēlas 
komandu Re-read.  

 fiLter... rādīt sarakstā pēc noteikta kritērija atlasītus failus; 
 Drive... (Alt-Fl vai Alt-F2) diskdzina maina. 
Izvēlne Files — darbības ar failiem un direktorijiem: 
 Help (Fl) palīdzības režīms; 
 User menu (F2) lietotāja izvēles kartes izvads; 
 Vieiv (F3) faila satura apskats; 
 Edit (F4) faila rediģēšana; 
 Copy (F5) failu vai direktoriju kopēšana; 
 RenMov (F6) faila vai direktorija nosaukuma maiņa vai pārvietošana; 
 MkDir (F7) direktorija veidošana; 
 Delete (F8) faila vai direktorija dzēšana; 
 file Attributes faila atribūtu maiņa; 
 select Group (Gray +) failu grupas atzīmēšana, izmantojot filtru. Noklusējot tiek 

piedāvāts filtrs ‘*’; 
 Deselect group (Gray -) failu grupas atzīmēšanas atcelšana, izmantojot filtru; 
 Invert selection (Gray *) atzīmēšanas  maiņa  uz  pretējo,  t . i. ,   neatzīmētie  faili kļūst 

atzīmēti un otrādi; 
 Restore selection atjaunot iepriekšējo atzīmēšanu; 
 Quit(10) beigt darbu ar Norton Commander. 
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Izvēlne Commands - dažādas komandas: 
 Findfile (Alt-F7) faila meklēšana disk; 
 NCD tree (Alt-F10) direktoriju struktūras koks. Izmantojot šo darba režīmu, var pāriet 

uz izvēlēto direktoriju, veidot vai dzēst apakšdirektorijus un mainīt direktoriju vārdus; 
 History (Alt-F8) parāda darba seansa laikā ievadīto MS DOS komandu sarakstu. 

Sarakstā var izvēlēties komandu un rediģēt to vai izpildīt vēlreiz; 
 EGA lines (Alt-F9) izvēloties šo komandu, uz ekrāna var iegūt 43 rindas EGA tipa 

monitoriem vai 50 rindas VGA tipa monitoriem. Lai gan palielinās uz ekrāna redzamās 
informācijas daudzums, tomēr tā ir grūti salasāma. Parasti vienmēr strādā 25 rindu 
darba režīmā. 

 System Information - informācija par datoru un operatīvās atmiņas izmantošanu; 
 Swap panel (Ctrl-U) mainīt vietām labo un kreiso paneli; 
 Panel on/off(Ctrl-O) rādīt vai nerādīt paneļus; 
 Compare directories salīdzināt direktoriju saturu; Direktorijos tiek atzīmēti faili, kas 

atšķiras; 
 Terminal Emulation tiek palaista programma, kas nodrošina datu apmaiņu. izmantojot 

modemu u.tml.; 
 Menu file edit lietotāja izvēlnes rediģēšana; 
 eXtension file edit rediģēt failu nc.ext, kurš nosaka neizpildāmā faila reakciju uz 

Enter nospiešanu vai peles dubultklikšķi atkarībā no faila paplašinājuma. 
Izvēlne Options — ekrāna un darba režīmu parametru uzstādīšana: 
 Configuration... Norton Commander parametru noteikšana; 
 Editor... izmantojot šo komandu, var noteikt, kuru teksta redaktoru var izsaukt, 

nospiežot taustiņu F4; 
 Auto menus lietotāja izvēles karte automātiski parādās uz ekrāna, sākot darbu ar 

Norton Commander. Atteikties no tās var ar taustiņu Esc vai F10; 
 Path prompt DOS uzvednē rādīt ceļu līdz pašreizējam direktorijam; 
 Key Bar (Ctrl-B) rādīt pamatkomandu rindu ekrāna apakšā; 
 Full screen pilnā ekrāna režīms. Ja šī komanda nav iezīmēta ar ķeksīti, tad paneļi uz 

ekrāna ir samazināti. Šo darba režīmu var izmantot, ja strādā ar MS DOS komandām 
un jāredz to paziņojumi; 

 Mini status rinda paneļa apakšā, kura uzrāda pilnu informāciju par izvēlēto failu vai 
direktoriju. Ja ir atzīrriēti faili, tad šajā rindā ir ziņas par failu skaitu grupā un to kopējo 
apjomu; 

 cLock pulksteņa attēlošana ekrāna labajā augšējā stūrī; 
 Save setup (Shift-F9) saglabāt uzstādītos darba režīmus un parametus, lai varētu tos 

izmantot nākošajos darba seanos. Izvēloties šo komandu, uz ekrāna parādās logs Setup. 
Izvēloties komandu Save, konfigurācija tiek saglabāta. Ieraksta laikā uz ekrāna parādās 
logs, kurā norādīts ceļš līdz failam nc.ini, kurš glabā programmas konfigurāciju. 


