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Svarbiausi dalykai 

• Elektroninės paslaugos 

• Elektroninis parašas 

• Asmens duomenų apsauga 

• Autorių teisių apsauga 

• Antrosios kartos saitynas 

• Informacijos apsauga 



Informacinės visuomenės paslaugos 

• Paprastai už atlyginimą elektroninėmis 
priemonėmis ir per atstumą individualiu 
informacinės visuomenės paslaugos gavėjo 
prašymu teikiamos paslaugos. 

• Tai įvairių institucijų naudotojui nuotoliniu 
būdu teikiama informacija ir paslaugos 
(viešosios paslaugos). 

 

 

 



Kada paslaugą galima laikyti 
informacinės visuomenės paslauga? 

• Paslauga teikiama elektroninėmis 
priemonėmis 

• Paslauga teikiama per atstumą 

• Paslauga teikiama individualiu paslaugos 
gavėjo prašymu 



Viešosios e.paslaugos (1) 

• Elektroninė prekyba 

• Elektroninė bankininkystė 

• Elektroninė valdžia 

• ... 



Viešosios e.paslaugos (2) 

• Tai įvairių institucijų naudotojui nuotoliniu būdu 
teikiama informacija ir paslaugos: 
– teisės aktai, kiti dokumentai; 
– darbo skelbimai; 
– viešojo transporto tvarkaraščiai; 
– prekių ir paslaugų katalogai; 
– spaudos leidinių e. versijos; 
– paraiškų pažymoms gauti priėmimas; 
– registracija specialisto (pvz., gydytojo, teisininko) 

konsultacijai; 
– prekių ir paslaugų užsakymas ir atsiskaitymas už jas; 
– ... 



Viešųjų paslaugų pavyzdžiai 

• Elektroninės valdžios vartai: evaldzia.lt, epaslaugos.lt 

• Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių portalas: 
savivaldybes.lt 

• Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR VRM: 
dokumentai.lt 

• Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM: vmi.lt 

• SODRA prie LR SADM: sodra.lt 

• LR ir ES teisės aktai: lrs.lt 

• Integrali bibliotekų informacijos sistema: libis.lt 

• LR įmonių katalogai: imones.lt, 118.lt, ... 



Kitų e.paslaugų pavyzdžiai 

• Švietimas 

• Žiniasklaida 

• Virtualūs muziejai 

• Sveikata 

• Laisvalaikis 

• Socialinė sfera 

• Darbas 

• ... 



Viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą 
brandos lygiai 
• Informacinis – informacija apie paslaugą pateikiama 

viešoje interneto svetainėje 
• Vienpusė sąveika – iš interneto svetainės galima 

atsisiųsti paraiškos formą 
• Dvipusė sąveika – naudotojas paraiškos formą gali 

užpildyti internete, tačiau pati paslauga suteikiama ne 
elektronine forma 

• Bendradarbiavimas – paslauga teikiama internetu 
• Personalizavimas (suasmeninimas) – automatiškai 

panaudojama ankstesnė naudotojo registracija ir 
sukaupti duomenys apie naudotoją. Paslaugos teikėjas 
vartotojui pateikia iš anksto iš dalies užpildytas 
perdavimo formas 



Elektroninis parašas 

• Duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami 
su kitais duomenimis ir skirti pasirašančiajam asmeniui 
identifikuoti ir / ar autentiškumui patvirtinti, apsaugoti juos 
nuo klastojimo, intelektinės nuosavybės neteisėto 
naudojimo 

• E. parašui kurti bei jo autentiškumui tikrinti naudojama 
speciali aparatinė ir / ar programinė įranga 

• E. parašą išduoda sertifikavimo paslaugų teikėjai, jo 
galiojimo laikas ribotas 

• Kūrimą, tikrinimą, galiojimą, naudotojų teises ir 
atsakomybę reglamentuoja Elektroninio parašo įstatymas. 
E. parašo priežiūrą atlieka Informacinės plėtros komitetas 
prie Susisiekimo ministerijos 

• E. parašu pasirašyti dokumentai turi prievardį adoc 



Elektroninis parašas yra saugus, jei: 

• vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu 
asmeniu; 

• leidžia jį identifikuoti; 

• sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis 
asmuo gali tvarkyti tik savo valia; 

• susijęs su pasirašytais dokumentais taip, kad 
bet koks šių duomenų pakeitimas yra 
pastebimas. 



Ko reikia norint naudotis e. parašu? 

• Skaitmeninio sertifikato, kurį išduoda sertifikavimo 
paslaugų teikėjai (Gyventojų registro tarnyba, Registrų 
centras, Sertifikavimo centras, UAB „Bitė“, UAB 
„Omnitel“, UAB „Tele2“) 

• Skaitmeninių sertifikatų veikimas yra pagrįstas 
šifravimo technologijomis, naudojant viešojo ir 
privačiojo raktų porą. Duomenys, užšifruoti privačiuoju 
raktu, iššifruojami tik jo poros viešuoju raktu ir 
atvirkščiai. Viešasis raktas įdedamas į sertifikatą, o 
privatusis įrašomas į laikmeną. Viešąjį raktą gali 
sužinoti kiekvienas, o privatųjį raktą reikia labai 
saugoti. 



Mobilusis elektroninis parašas 

• Parašas, kuriuo galima pasirašyti naudojantis 
mobiliuoju telefonu 

• Speciali SIM kortelė su saugia šifravimo 
programine įranga ir sertifikatais: 

– prisijungimo sertifikatas; 

– pasirašymo sertifikatas. 

 



Ką laikysime asmens duomenimis? 

• Tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti 
asmens tapatybę: 
– asmens kodas; 

– vardas, pavardė; 

– adresas; 

– elektroninio pašto adresas; 

– telefono numeris; 

– naudotojo vardas ir slaptažodis; 

– biometriniai duomenys; 

– ... 

 



Asmens duomenų tvarkymas 

• Prieš pradėdamas tvarkyti asmens duomenis 
duomenų valdytojas turi gauti duomenų 
subjekto sutikimą ir užtikrinti tvarkomų 
duomenų apsaugą 

• Asmens duomenis gina Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymas 

• Teisine apsauga rūpinasi Valstybinė duomenų 
apsaugos inspekcija 



Autorių teisių objektai 

• Originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, 
kurie yra kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas 
tam tikra forma: 
– literatūros kūriniai; 

– kompiuterių programos; 

– spektakliai; 

– muzikos kūriniai; 

– architektūros kūriniai; 

– taikomosios dailės kūriniai; 

– kiti kūriniai. 



Autorių teisės nesaugo: 

• idėjų, veiklos metodų, koncepcijų, atradimų; 

• teisės aktų ir jų projektų; 

• oficialių valstybės simbolių ir ženklų; 

• informacinių pranešimų; 

• folkloro kūrinių. 



Autorių teisių apsauga 

• Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatymas 

• Autoriaus teisės: 

– turtinės – galioja visą gyvenimą ir 70 metų po 
mirties; 

– neturtinės – saugomos neterminuotai. 



Autoriaus teisių apsaugos ženklas 

• Apskritime arba lenktiniuose skliaustuose 
parašyta C raidė: © arba (C) 

• Autoriaus arba kito autorių teisių subjekto 
vardas (pavadinimas) 

• Kūrinio pirmojo išleidimo metai 

 

© Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 2009 



Kompiuterių programų autorių teisių 
apsauga 
• Licencija – dokumentas, kuriame nurodyta, kokiomis 

sąlygomis programos autorius leidžia naudoti programą 

• Licencijos yra: 
– terminuotos arba nuolatinės (neterminuotos); 

– įmonėms skirtos (atviroji, daugiametė atviroji, atviroji 
abonentinė, pasirinkimo ir kt.); 

– mažmeninėje prekyboje platinamos licencijos pateikiamos 
su laikmena ir dokumentais; 

– OEM (Original Equipment Manufacturer) – tik su 
kompiuterio įranga platinamos licencijos; 

– ... 



Kas paprastai nurodoma licencijoje? 

• Licencijos tipas 

• Ribojimai kompiuterių ar naudotojų skaičiui 

• Ribojimai kompiuterių teritoriniam 
išsidėstymui 

• Ribojimai naudojimo laikui 

• Programinės įrangos naujinimo ir naujovinimo 
sąlygos 

• ... 



Organizacijos, ginančios autorių teises 

• Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos 
agentūra LATGA 

• Lietuvos gretutinių teisių organizacija AGATA 

• Verslo programinės įrangos aljansas 

• Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija 

• Tarptautinės programinės įrangos leidėjų ir 
informacijos turinio asociacijos kovos su 
piratavimu padalinys 



Antrosios kartos saitynas 

• Technologijos ir priemonės leidžia kiekvienam 
naudotojui pačiam be specialių žinių, įgūdžių ir 
išlaidų kurti, tvarkyti ir skleisti saityno turinį: 

– dalytis žiniomis, nuorodomis; 

– skelbti įvairių rūšių informaciją; 

– kurti virtualias bendruomenes; 

– atlikti užduotis bendradarbiaujant; 

– ... 



Populiariausios antrosios kartos 
saityno paslaugos 
• Tinklaraštis – vieno ar kelių autorių interneto 

svetainėje atgaline chronologine tvarka 
publikuojamas dienoraštis 

• Socialinis tinklas – svetainė, kurios priemonėmis 
bendrų interesų turintys asmenys kuria virtualias 
bendruomenes, diskutuoja, sprendžia problemas, 
dalijasi patirtimi, ... 

• Dalijimasis ištekliais 
• Bendrojo dokumentų rengimo priemonės 
• Vikis – interneto svetainių rūšis, kurios lankytojai 

gali ne tik papildyti svetainės turinį, bet ir jį 
taisyti. 
 



Trumpas antrosios kartos saityno 
paslaugų palyginimas 

• Socialinis tinklas – bendravimui 

• Tinklaraštis – autoriaus nuomonei, požiūriui 
išsakyti 

• Vikis – dalytis žiniomis 



Ateitis: Web 3.0 – semantinis internetas  
(šaltinis http://gabpet.stud.if.ktu.lt/grupinis/wp-content/uploads/2014/12/Semantinis-internetas.docx ) 

• Tai esamo interneto evoliucija, leidžianti vartotojams 
lengviau rasti informaciją, ją dalintis ir grupuoti. 
Žmogus laisvai gali naudotis internetu ir rasti jame 
informaciją, tačiau įvairūs robotai ar mašinos to negali, 
kadangi internetas yra sukurtas taip, kad leistų žmogui 
juo laisvai naudotis 

• Semantinio interneto pagrindinis tikslas yra informaciją 
saugoti taip, kad ir mašinos galėtų ją atpažinti, taip 
padėdamos žmogui greičiau surasti, ko jis ieško 

• Dėl šio uždavinio sudėtingumo, semantinis internetas 
kol kas yra tik idėja 

 

http://gabpet.stud.if.ktu.lt/grupinis/wp-content/uploads/2014/12/Semantinis-internetas.docx
http://gabpet.stud.if.ktu.lt/grupinis/wp-content/uploads/2014/12/Semantinis-internetas.docx
http://gabpet.stud.if.ktu.lt/grupinis/wp-content/uploads/2014/12/Semantinis-internetas.docx
http://gabpet.stud.if.ktu.lt/grupinis/wp-content/uploads/2014/12/Semantinis-internetas.docx
http://gabpet.stud.if.ktu.lt/grupinis/wp-content/uploads/2014/12/Semantinis-internetas.docx


Informacijos apsauga 

• Elektros srovės tiekimo užtikrinimas 

• Apsauga nuo informacijos ištrynimo 
kontroliuojant naudotojų teises į aplankus ir failus 

• Atsarginių kopijų darymas 

• Šifravimo priemonės 

• Apsauga nuo virusų ir kenkėjiškų programų 

• Apsauga nuo brukalo ir sukčiavimo 

• Užkardų (ugniasienių) naudojimas 



Virusų tipai ir veikimo būdas 

• Tikrieji virusai – nedidelės programos, kurios 
prisijungia prie kitų kompiuterio programų ir, 
joms pradėjus veikti, ima kenkti kompiuteriui. 

• Kirminai – savarankiškos programos, kurios 
sparčiai dauginasi, nukopijuodamos save į kitas 
informacijos laikmenas ir kompiuterius, esančius 
vietiniame bei visuotiniame tinkle. 

• Trojos arkliai – paprastai kompiuteriuose 
nesidaugina, bet atveria kelią įsilaužimui į 
kompiuterius ir kitų kenkėjiškų programų bei 
veiksmų plitimui. 



Pasitikrinkite, atlikdami užduotis 

• Jonas Blonskis, Vytautas Bukšnaitis, Renata Burbaitė, 
Danguolė Olbutienė, Rima Šiaulienė. Informacinių 
technologijų valstybiniam brandos egzaminui. 
Užduočių pavyzdžiai pagal atnaujintą egzamino 
programą, TEV, 2013, psl. 62-71, 110-111, 118-119 
(popierinė knyga, dirbsime klasėje) 

• Danguolė Jančauskienė. Užduotys savarankiškam 
darbui 11-12 klasė, bendrasis kursas, Ugdymo plėtotės 
centras, 2014, psl. 112-120 (skaitmeninis išteklius, 
parsisiųsti galite iš www.medziaga.puslapiai.lt) 

• IT VBE testų klausimai (elektronines versijas galite 
parsisiųsti iš www.medziaga.puslapiai.lt) 

http://www.medziaga.puslapiai.lt/
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• Jei reikia konsultacijos, rašykite elektroninį 
laišką mokytojai: renata.burbaite@gmail.com 

 

mailto:renata.burbaite@gmail.com
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Saugus ir teisėtas naudojimasis 

informacija bei e-paslaugomis 

Klausimai ir atsakymai iš įvairių 

šaltinių 
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Trojos arkliai sudaro galimybes į sistemą patekti pašaliniams asmenims. 

Erzina garsais, vaizdais,  trikdo normalų darbą. 



 

Galima pakeitus koduotę 



 

Neužpildytas temos laukelis 



• Naršyklės 

• Nuorodą, saitą 

• Svetaine 

 



• Atviroji programa – tai: 

• Tai kompiuterinė programa, kuri platinama 

pagal atvirojo kodo licenciją. Tokia 

programinė įranga dažniausiai pasižymi 

šiomis savybėmis: 

• nemokama; 

• laisvai prieinami išeities kodai; 

• galima laisvai platinti ir modifikuoti, 

nekeičiant licenzijos 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteris
https://lt.wikipedia.org/wiki/Programin%C4%97_%C4%AFranga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atviras_kodas
https://lt.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1eitinis_kodas


• Nemokama programinė įranga – 

programinės įrangos licenzijos tipas, kuris 

leidžia neribotai ir nemokamai naudotis 

programine įranga, tačiau, skirtingai 

nei laisvosios (atvirojo kodo) programinės 

įrangos, neatveria programinio kodo ir/arba 

neleidžia laisvai modifikuoti bei platinti 

programų bet kam. Taip pat yra svarbu žinoti, 

kad tik laisvosios (atvirojo kodo) programinės 

įrangos licencijos užtikrina, kad programa išliks 

nemokama visą jos gyvavimo laiką, o nelaisva 

(uždaro kodo) ir tiesiog nemokamai duodama 

programa gali bet kuriuo metu tapti mokama 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Laisvoji_programin%C4%97_%C4%AFranga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laisvoji_programin%C4%97_%C4%AFranga


• A 



• Srities vardas, tai kartu ir kompiuterio, 

kuriame yra adresuojamas objektas, 

vardas. 

• Objekto (failo, tinklalapio) vardas. 



• Aplankas – term 

• Kompiuterio (serverio) vardas – likit.lt 

• Objekto (failo) vardas – enciklo.htm 



• Pakeisti koduotę. 



• A 



• Licencija 



• C 



• Hipertekstu parašytas saityno dokumentas 

vadinamas tinklalapiu. 



• D 



• C 



• B 



• B 



D 



• 2 

• 1 

• 4 



• D 



• B 



• Autoriaus arba kito autoriaus teisių 

subjekto vardas (pavadinimas) 

• Kūrinio pirmojo išleidimo metai 



• B 



Name: __________________________________________ Date: _______________
Quiz name: Socialiniai_etiniai_K_1
  

1. Kuris iš pateiktų teiginių yra teisingas?
A Yra tokių antivirusinių programų, kurios gali aptikti ir nukenksminti bet kurį virusą.
B Yra tokių virusų algoritmų, kuriems neįmanoma sukurti antivirusinės programos.
C Kiekvienai antivirusinei programai galima sukurti virusą, kurio ji neaptiks.
D Norint apsaugoti kompiuterį, reikia įdiegti kuo daugiau skirtingų antivirusinių programų.

   

2. Kuria savybe pasižymi saugus slaptažodis? Jis yra:
A Kiek įmanoma trumpesnis.
B Prasmingas žodis ar žodžių junginys.
C Sudarytas iš vieno tipo simbolių.
D Toks, kurį įmanoma atsiminti.

   

3.

Elektroniniu paštu gavome du prisegtus dokumentus, vieną pasirašytą galiojančiu elektroniniu
parašu, kitą - ne. Kokias dvi pasirašyto dokumento savybes garantuoja galiojantis elektroninis
parašas?

 

4. Užrašykite dvi savybes, apibrėžiančias vikio sąvoką.

 

5.
Paveikslėlyje pavaizduotas elektroninis laiškas. 1. Paaiškinkite, kaip reikėtų elgtis atvėrus tokio turinio
el. laišką; 2. Įvardykite bent vieną problemą, kurią gali sukelti neteisingas elgesys su šiuo laišku.
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6.
Schemoje pavaizduoti muzikinio failo platinimo būdai. Paaiškinkite bent vieną schemoje pavaizduotą
autoriaus teisių pažeidimą.

 
  

7.
Interneto puslapio savininkas beveik kasdien skelbia įrašus jį dominančiomis temomis. Jo įrašus
galima laisvai komentuoti. Kokio tipo šis internetinis puslapis?

 

8. Kas leidžia identifikuoti tikrąją žmogaus tapatybę?
A elektroninis parašas
B elektroninio pašto adresas
C prisijungimo slaptažodis
D socialinio tinklo paskyros (angl. account) vardas

   

9. Nurodykite, kuo skiriasi tinklaraščio (angl. blog) ir vikio (angl. wiki): 1. struktūra; 2. paskirtis

 

10.

Kartu su žaidimo failais gauta savaime besidauginanti programa kopijuoja save į kitas kompiuterio
programas, o atėjus tam tikrai metų dienai - suformatuoja standųjį kompiuterio diską. 1. Kaip
vadinamos tokio tipo programos? 2. Kaip užtikrinti, kad įsigijamas kompiuterinis žaidimas turėtų
legalią licenciją?

 

11. Paaiškinkite, kaip operacinės sistemos šiukšlinė padeda išsaugoti duomenis.
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1. Kenkėjiška programa, virusai (gali būti nurodomi konkrečių virusų pavadinimai: Trojos arklys,

Renata
Typewritten Text
Trojan, Malware, makrovirusas ir kt.)

Renata
Typewritten Text
2. Žaidimas turi būti perkamas iš patikimos parduotuvės, arba atsisiųstas iš patikimų

Renata
Typewritten Text
laisvosios įrangos svetainių.

Renata
Typewritten Text
Į šiukšlinę perkeltus duomenis galima atstatyti, jie nėra iš karto visiškai prarandami.

Renata
Typewritten Text
Kol šiukšlinė neištuštinama, ištrintą failą galima atkurti.



 

12. Kiek laiko galioja autoriaus neturtinės teisės?

 

13. Kuris informacijos teikimo pavyzdys socialiniame tinkle neatitinka saugaus bendravimo nuostatų?
A a)
B b)
C c)
D d)
   

14. Pateikite du elektroninės valdžios paslaugų pavyzdžius.

 

15. Kuri iš išvardintų paslaugų yra teikiama per elektroninės valdžios vartus?
A Viešojo transporto elektroninio bilieto papildymas.
B Elektroninis gyvenamosios vietos deklaravimas.
C Mokėjimas už telefoną per elektroninį banką.
D Prekių užsakymas internetinėje parduotuvėje.

   

16. Kuriuo iš šių atvejų naudojamas elektroninis parašas?
A Įkeliant naują straipsnį į savo tinklaraštį.
B Išsiimant pinigus iš savo sąskaitos bankomate.
C Pasirašant elektroninę paslaugų sutartį.
D Pasirašant knygą gerbėjui.

   

17.
Kaip vadinamas dokumentas, nurodantis, kokiomis sąlygomis galima naudotis kompiuterio
programa?

 

18.
Kaip vadinama kompiuterio programa, sauganti kompiuterį arba vietinį tinklą nuo įsilaužimo iš
išorinio tinklo, bet neaptinkanti kompiuterių virusų?
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Renata
Typewritten Text
Neterminuotai.

Renata
Underline

Renata
Typewritten Text
Elektroninis gyvenamosios vietos deklaravimas, Valstybinės mokesčių inspekcijos paslaugos

Renata
Typewritten Text
Elektroninis pažymų užsakymas, SODROS paslaugos, bibliotekų, sveikatos apsaugos pasl.

Renata
Typewritten Text
Elektroninis prašymų teikimas, savivaldybių teikiamos paslaugos

Renata
Typewritten Text
Elektroninės paslaugos vairuotojams.

Renata
Typewritten Text
NEC elektroninės paslaugos

Renata
Underline

Renata
Underline

Renata
Typewritten Text
Licencija, licencinė sutartis



 

19.

Registruodami savo elektroninį paštą sugalvojote du vienodo ilgio slaptažodžius - po 10 simbolių.
Vieną sudaro atsitiktinis raidžių ir skaičių rinkinys, o kitą - tam tikro sakinio, kurį gerai įsimenate, visų
žodžių antrosios raidės. Nurodykite po vieną skirtingą kiekvieno slaptažodžio privalumą.

 

20.
Nurodykite vieną elektroninio pašto ir tinklaraščio skirtumą ir vieną jų bendrą bruožą: 1. Skirtumas;
2. Bendras bruožas.

 

21. Bendraujant socialiniuose tinkluose gali kilti įvairių pavojų. Nurodykite du skirtingus pavojus.

 

22. Kas yra elektroninis parašas?

A Nuskenuotas parašas, kurį kaip skaitmeninį paveikslą galima naudoti kompiuteriu rengiamuose ir
elektroniniu paštu siunčiamuose dokumentuose.

B Elektroniniu būdu pateikti duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais
duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir pasirašančiam asmeniui identifikuoti.

C Elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiuoju asmeniu ir
patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančiojo asmens tapatybę.

D
Tai asmens duomenys, naudojami jungiantis prie elektroninių paslaugų sistemos. Pavyzdžiui,
jungiantis prie el. bankininkystės sistemos tai būtų prisijungimo vardas, asmeninis slaptažodis ir
slaptažodžių generatoriaus ar kortelės slaptažodis.

   

23.
Užbaikite sakinį, pasirinkę vieną teisingą atsakymą iš žemiau pateiktųjų.
Piratavimas - tai ...

A taikomosios programinės įrangos naudojimas, platinimas arba pardavimas nepažeidžiant jos autorių
teisių.

B atviro kodo programinės įrangos naudojimas, platinimas nepažeidžiant jos autorių teisių.
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Renata
Typewritten Text
Ugniasienė, firewall, užkarda, saugasienė

Renata
Typewritten Text
1. sunku atspėti, yra saugus

Renata
Typewritten Text
2. lengva atsiminti, sunku atspėti, saugus

Renata
Typewritten Text

Renata
Underline

Renata
Typewritten Text
Skirtumai: 1. tinklaraščio įrašai vieši, o el. paštu siunčiama informacija t.t. asmeniui ar jų grupei; 2. tinklaraštyje vieni kuria turinį, o kiti jį komentuoja. El. pašte visi lygiaverčiai. 3. Tinklaraščio įrašus galima komentuoti anonimiškai, o laiškai turi siuntėją ir gavėją.

Renata
Typewritten Text
Panašumai: 1. bendravimo būdas. 2. norint siųsti laiškus ir rašyti įrašus reikia prisijungti. 3. tinklaraštis ir el. paštas yra asmeniniai.

Renata
Typewritten Text
1. galimybė paviešinti asmeninius duomenis; 2. psichologinis smurtas; 3. fizinis persekiojimas; 4. galimybė aptikti netinkamą turinį; 5. galimybė atsisiųsti kompiuterių virusų persekiojimą; 5. priklausomybė nuo socialinių tinklų; 6. tuščias laiko švaistymas.



C demonstracinės programinės įrangos naudojimas, platinimas iki tol, kol yra nepasibaigęs tam skirtas
laikotarpis.

D neteisėtas programinės įrangos naudojimas, platinimas arba pardavimas pažeidžiant jos autorių
teises.

   

24. Nurodykite objektą, kurio autorių teisės nesaugomos.
A Atviroji programa.
B Interneto dienoraščiai.
C Valstybės simboliai.
D Mokslo straipsniai.

   

25. Apibrėžkite socialinių tinklų paskirtį.

 

26.

Kuo skiriasi ir kuo yra panašios užkarda (ugniasienė, saugasienė) ir antivirusinė programa?
1. Skirtumas
2. Panašumas

 

27.

Atvėrus svetainę, interneto naršyklė pateikė tokį pranešimo langą:
1. Trumpai paaiškinkite, kaip reikėtų elgtis, atvėrus svetainę su tokiu (ar panašiu) pranešimu.
2. Kas gali atsitikti spustelėjus tokį pranešimą?
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Renata
Underline

Renata
Underline

Renata
Typewritten Text
Skatinti žmonių bendravimą, dalijantis tarpusavyje įvairiausio pobūdžio informacija.

Renata
Typewritten Text
1. Antivirusinės programos pagrindinė funkcija - apsaugoti kompiuterį nuo kenkėjiškų programų (virusų), užkardos - apsaugoti kompiuterį arba tinklą nuo neteisėto įsilaužimo iš išorinio kompiuterių tinklo(šnipinėjimo, kenkėjiškų programų įrašymo, neteisėto informacijos platinimo).

Renata
Typewritten Text
2. Skirtos kompiuterio duomenų apsaugai.

Renata
Typewritten Text
1. Nespausti jokio mygtuko ir uždaryti naršyklės langą.

Renata
Typewritten Text
2. Rizika įsileisti virusą, šnipinėjimo ar piktybinės reklamos programą.



1.  
 

2.  

3.  
 

4.  
 

Renata
Typewritten Text
pašalinti nereikalingus adresatus, grupuoti adresatus į katalogus, ieškotiadresų internete, saugoti telefonus ir kitą svarbią informaciją

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Atskirtis tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių IT priemonių naudojimosrityje; priklausomybė nuo virtualiosios realybės ir kt.



5.  
 

6.  
 

7.  
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil



8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil



12.  
 

13.  
 

14.  
 

15.  
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Kompiuterių tinklais, elektroniniu paštu

Renata
Pencil



16.  
 

17.  
 

18.  
 

19.  
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Parašyti laišką tekstų rengykle ir išsaugoti laikmenoje. Iš ryto prisijungus prie internetonukopijuoti laiško tekstą į elektroninio pašto programos atitinkamą lauką ir išsiųsti.

Renata
Typewritten Text
CodeBlocks, DevC++, GIMP, Mozilla Firefox



20.  
 

21.  
 

22.  
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Tinklalapių adresų sąrašas, turintis kartotekos savybių.Adresynus turi interneto naršyklės. Paprastai į naršyklę būna įdėtas numatytasis adresynas. Jį galima papildyti, keisti, importuoti iš kitos kompiuterio naršyklės.



23.  

24.  
 

25.  
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil



26.  
 

27.  
 

28.  

Renata
Typewritten Text
belaidžio interneto įrangą: modemą, modemą-maršrutizatorių

Renata
Typewritten Text
Mozilla Firefox, Chrome

Renata
Typewritten Text
universalųjį adresą (unifikuotą adresą)

Renata
Typewritten Text
Elektroninio dokumento tekstas, kurio atskiros dalys siejamos saitais.Naudojantis saitais galima naršyti po tekstą, pereinant iš vienos vietos į kitą. Į tekstą gali būti įterpta įvairių tipų objektų: piešinių, garso failų, programų ir kt.

Renata
Typewritten Text
http://doc.int/org/tcp.net



29.  
 

30.  
 

31.  
 

Renata
Typewritten Text
D

Renata
Typewritten Text
A

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil



32.  
 

33.  
 

34.  
 

35.  

Renata
Typewritten Text
Programa pritaikoma darbui konkrečioje kultūrinėje terpėje. Didžiausią lokalizavimo darbų dalį sudaro dialogo tekstų ir elektroninių žinynų vertimas. Todėl lokalizavimas dažnai tapatinamas su vertimu.

Renata
Typewritten Text
Nenaudojami lietuviški rašmenys, siunčiami asmeniniai duomenys, žargonas

Renata
Typewritten Text
Kompiuterio programos autorius yra fizinis asmuo ar fizinių asmenųgrupė, kurie sukūrė programą.

Renata
Typewritten Text
Sudaro trys elementai: apskritime arba apvaliuose skliaustuose įrašyta raidė C, autoriaus arba kito autoriaus teisių subjekto vardas (pavadinimas) ir kūrinio pirmojo išleidimo metai.



36.  
 

37.  
 

38.  
 

39.  
 

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Hipertekstu parašytas saityno dokumentas.Tinklalapiams rašyti naudojama HTML kalba arba jos modifikacijos. Paveikslai laikomi atskiruose failuose. Tinklalapyje pateikiamos tik nuorodos į jas. Grafikos failai dažniausiai pateikiami GIF, PNG ir JPG formatu. PNG formatas skirtas specialiai tinklalapiams.

Renata
Typewritten Text
objekto (failo) vardas (pvz., index.html).

Renata
Typewritten Text
serverio

Renata
Typewritten Text
nuorodą (saitą)

Renata
Pencil



40.  
 

41.  
 

42.  
 

43.  
 

Renata
Typewritten Text
komanda, Alytus

Renata
Typewritten Text
komanda AND Alytus

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil



44.  
 

45.  
 

46.  

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
turtines

Renata
Typewritten Text
neturtines

Renata
Typewritten Text
nelegalus programinės įrangos naudojimas, platinimas arba pardavimas pažeidžiant jos autorių teises.

Renata
Typewritten Text
Pakeisti koduotę.



47.  
 

48.  
 

49.  
 

50.  

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Elektroninis mokymasis.

Renata
Typewritten Text
Elektroninis verslas.



51. 

 
 

Renata
Typewritten Text
Pasirinkti tinkamą koduotę.

Renata
Pencil



52.  
 

53.  
 
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Tinklaraščiams priskiriamos specializuotos interneto svetainės arba bendrųjų svetainių sritys, kuriose talpinamos dažnai rašomos publikacijos, išdėstytos chronologine tvarka, kuriose autoriai, vadinamieji blogeriai (tinklaraštininkai), išsako savo mintis, aprašo įvykius, pastebėjimus, skleidžia savo idėjas ir pažiūras.

Renata
Typewritten Text
Kenkėjiška programa, virusas, kompiuterių / failų / programųvirusai.Reikia nuolat naudoti antivirusinę programą; nesisiųsti programų išnepatikimų šaltinių; nenaudoti piratinės programinės įrangos; nenaudotinepatikimų duomenų perdavimo įrenginių.

Renata
Typewritten Text
Debesyse daromos rezervinės kopijos ir tuonereikia rūpintis naudotojui.

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Internetinės parduotuvės, aukcionai, bankininkystė, paslaugų užsakymas (pvz., lėktuvų bilietai, viešbučiai)



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Renata
Pencil

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
Autorių teisės.

Renata
Typewritten Text
Taip vadinami kompiuterio virusai, naudojami pakenkti, duomenims pavogti.

Renata
Typewritten Text
Turi būti ne trumpesnis kaip 8 simbolių; turi būti  

Renata
Typewritten Text
 sudarytas ne tik iš raidžių, bet jame turi būti skaitmenų ir kitų simbolių; turi būti įsimenamasjo neužsirašius; turi būti sunkiai atspėjamas.

Renata
Typewritten Text
Gautų laiškų; išsiųstų laiškų; ištrintų laiškų; juodraščių, siunčiamų laiškų.

Renata
Typewritten Text
Pateikiant informaciją apie įsigytus daiktus; skelbiant adresą; pateikiant namų aplinkos nuotraukas; paskelbiant apie išvykimą atostogauti.

Renata
Typewritten Text
Failų tvarkymo sistema (NTFS) padeda kontroliuoti naudotojų teises į failus ir aplankus.Naudojant NTFS, administratoriaus teises turintis asmuo, gali suteikti kiekvienam naudotojui ar naudotojų grupei skirtingas teises.

Renata
Typewritten Text
Kitame diske nei failų ir aplankų originalai.CD, DVD, išoriniuose diskuose, naudojant debesų technologijas.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
brukalu

Renata
Typewritten Text
Sugeba daryti paties savęs kopijas.Sparčiai dauginasi.

Renata
Pencil

Renata
Pencil



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Renata
Typewritten Text
asmens duomenimis.

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
www.lrs.lt

Renata
Typewritten Text
 

Renata
Typewritten Text
Asmens kodas, adresai, telefono numeriai, darbovietės pavadinimas, socialinio draudimo numeris, mokėjimo kortelių numeriai, religiniai įsitikinimai, kultūriniai asmens bruožai ir kt.

Renata
Typewritten Text
Ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis.

Renata
Typewritten Text
Įstatymų nustatytais atvejais, kai būtina užkirsti kelią nusikalstamoms ar kitoms neteisėtoms veikoms arba būtina jas tirti.Kai jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme.

Renata
Pencil

Renata
Typewritten Text
kompiuterio (serverio, srities), kuriame yra adresuojamas objektas, vardas.

Renata
Typewritten Text
aplanko, kuriame yra objektas, vardas.

Renata
Typewritten Text
objekto (failo) tinklalapio vardas



 
 

 
 

 
 

 
 

Renata
Typewritten Text
t

Renata
Typewritten Text
t

Renata
Typewritten Text
n

Renata
Typewritten Text
n

Renata
Typewritten Text
t

Renata
Typewritten Text
t

Renata
Typewritten Text
t

Renata
Typewritten Text
n

Renata
Typewritten Text
Kompiuterių, kuriuose gali būti įdiegta programa, skaičius.Naudotojų skaičius.Kiti atsakymai: gali būti nurodytas programos galiojimo terminas, draudimas kopijuoti, programos paleisties ribotas skaičius, gamintojas.

Renata
Typewritten Text
tinklaraštis

Renata
Typewritten Text
socialinis tinklas

Renata
Typewritten Text
vikis

Renata
Typewritten Text
Klasės draugas turėjo omenyje autorių teisių apsaugos ženklą. ©

Renata
Typewritten Text
Taip.



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Renata
Typewritten Text
Centralizuotas svetainės turinio valdymas.Svetaines kūrė, pildė informacija specialistai – tam reikėjo specialių žinių ir gebėjimų.

Renata
Typewritten Text
Interneto naudotojai gali keisti svetainių turinį, jį pildyti.

Renata
Typewritten Text
Socialiniai tinklai, tinklaraščiai, vikis, įvairios turinio valdymo sistemos, straipsniai su komentavimo galimybe ir pan. Taip pat gali būti įrašyta konkrečios svetainės pavadinimas – www.facebook.com, www.klase.lt ir pan.

Renata
Typewritten Text
Komentatoriaus atsakomybė – komentatorių atsakingas požiūris į rašomus komentarus – nevalia įžeidinėti, šmeižti, rašyti netiesos; žeminti dėl įvairių įsitikinimų; rašyti komentarus, prieštaraujančius valstybės įstatymams. Kiekvienoje svetainėje galima rasti skyrių apie komentatorių atsakomybę.Komentatorių atsakomybė – taisyklių, skelbiamų svetainėje, rinkinys. Jose nusakoma pagrindiniai tinkamo (teisėto) komentavimo principai.

Renata
Typewritten Text
•	identifikuoti pasirašiusįjį asmenį (kas pasirašė?);•	užtikrinti, kad informacija dokumente nebuvo pakeista po pasirašymo (kas pasirašyta?)

Renata
Typewritten Text
Elektroniniu būdu teikiant prašymus valstybinėms institucijoms.Elektroniniu būdu sudarant privačius sandorius, kai abi šalys dėl to sutaria.Jungiantis prie elektronines paslaugas teikiančių interneto portalų (gali būti įvardintos konkrečios svetainės, pvz., SODRA, viešųjų pirkimų ir kt.)Asmenims pateikiant skundus elektroniniu būdu viešojo administravimo subjektams.Patvirtinant elektroninį laišką.

Renata
Typewritten Text
Elektroninės paslaugos pasižymi tokiomis savybėmis – elektroninių ryšių naudojimas, paslaugos teikimas per atstumą, paslauga teikiama tik pateikus asmens prašymą.


