
INFORMCIJAS TEHNOLOĢIJAS (IT) 

PAMATJDZIENI



GALVENIE PAMATJDZIENI

Informācija ir jebkuras ziņas par apkārtējo 

pasauli un tajā notiekošajiem procesiem.

Procesi, darbojoties ar informāciju:

iegūšana;

uzglabāšana;

apstrāde;

izplatīšana



GALVENIE PAMATJDZIENI

Datorika ir zinātnes nozare, kas nodarbojas ar

informācijas vākšanu, apstrādi un 

saglabāšanu.To iedala vaairākās nozarēs:

 datorzinātne;

 datorinženierija;

 programminžnierija;

 informācijas tehnoloģijas;

 informācijas sistēmas.



GALVENIE PAMATJDZIENI

Datorzinātne (computer science) ir zinātnes

disciplīna, kas pēta datoru un datu apstrādes 

sistēmu uzbūves principus un izmantošanu. 

Pētījumu pamatsastāvdaļas:

 skaitļošanas teorija;

 algoritmi un datu struktūra;

 programmēšanas metodoloģija un vaslodas;

 datoru uzbūves elementi un arhitektūra



GALVENIE PAMATJDZIENI

Datorinženierija (computer engineering) ir

datorikas nozare, kas ietver datoru 

aparatūras pamatprincipu izstrādi un 

projektēšanu.

Piemēram:

 datora arhitektūra;

 jaunu procesoru projektēšana;

 ciparu signālu apstrāde;

 elektronika



GALVENIE PAMATJDZIENI

Programminženierija (software engineering)

ir sistematizēta pieeja zinātnisko un 

tehnoloģisko zināšanu, metožu un pieredzes 

izmantošanai efektīvas programmatūras 

izstrādāšanas, testēšanas un ieviešanas 

procesā.



GALVENIE PAMATJDZIENI

Informācijas tehnoloģija (Information 

Technology – IT) ir zināšanu, metožu, 

paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, 

kas ar datoru un sakaru līdzekļu 

starpniecību nodrošina jebkuras informcijas

iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu.



GALVENIE PAMATJDZIENI

Informācijas sistēma (IS) ir iekārtu, 

procedūru un personāla kopums, kas ir

izveidots, strādā un tiek uzturēts, lai vāktu, 

uzkrātu, apstrādātu, uzglabātu un izmantotu

informāciju



GALVENIE PAMATJDZIENI

Datorbāzētu sistēmu izstrādes posmi:

Pieprasījuma izpēte un analīze

Projektēšana

Programmēšana un testēšana

Visas sistēmas testēšana

Lietošana un uzturēšana



GALVENIE PAMATJDZIENI

Informātika ir zinātnes nozare, kas 

nodarbojas ar datu vākšanas,organizēšanas, 

apstrādes un izplatīšanas problēmu izpēti 

datu apstrādes sistēmās.



GALVENIE PAMATJDZIENI

Dators (computer) ir tehniska sistēma (ierīču 

komplekts), kas saskaņā ar uzdotu

programmu veic automātisku datu ievadi, 

apstrādi un izvadi.



GALVENIE PAMATJDZIENI

Dators

Aparatūra Programmatūra



GALVENIE PAMATJDZIENI

Aparatūra (hardware) ir datu apstrādes 

sistēmas fizikālā daļa, piemēram, 

sistēmbloks, pele, tastatūra, monitors u. c.

Programmatūra (software) ir datoru

programmas, procedūras un ar tām saistītā

dokumentācija un dati, kas nepieciešami

datoru sistemas darbībai.



GALVENIE PAMATJDZIENI

Programma (program) –instrukciju kopa, kas 

nosaka operāciju sacību, ko izpilda dators 

datu apstrādes procesā.

.
Programma tiek 

rakstīta kādā no 

programmēšanas 

valodām



GALVENIE PAMATJDZIENI

Algoritms (algorithm) –

mērķtiecīgs darbību izpildes 

priekšraksts, ar kuru no 

dotajiem sākumdatiem ar 

galīgu elementāru darbību 

skaitu iegūst rezultātu.

.



GALVENIE PAMATJDZIENI

Lietotāja saskarne ir veids, kādā lietotājs 

sadarbojas ar datoru. (komandrindas saskarne, 

grafiskā lietotāja saskarne (GUI))



GALVENIE PAMATJDZIENI

Grafiskā lietotāja saskarne, 

GUI (Graphical User Interface) –

displeja formatēšanas veids, kas 

ļauj lietotājam izvēlēties 

komandas, palaist programmas, 

apskatīt datņu sarakstus un citus 

objektus, norādot to 

piktogrāfiskos attēlus (ikonas). 

Izvēli var izdarīt, izmantojot 

tastatūru vai peli. 



INFORMĀCIJAS KODĒŠANA



INFORMĀCIJAS KODĒŠANA IKDIENĀ

Liela daļa no mums sarunājas latviešu

valodā, vācu valodā, angļu valodā, krievu

valodā. Savā starpā mēs sazināmies ar vārdu

palīdzību. Varam uzrakstīt ziņu rakstiski.

Rakstot ziņu mēs izmantojam burtus. Katrā

valodā ir savs alfabēts. Katrs vārds ir simbols,

kurus mēs lietojam, lai sazinātos.



INFORMĀCIJAS KODĒŠANA IKDIENĀ

Apmainoties ar informāciju mēs izmantojam 

vairākas informācijas kodēšanas paņēmienus 

(sistēmas), piemēram, 

 sarunvaloda (skaņas);

 žestu un mīmikas valoda;

 rakstu valoda.



RAKSTU VALODA

Rakstu valodā informācija tiek kodēta ar 

simboliem

 burtiem; (ABC)

 pieturas zīmēm; (,.;:)

 skaitļiem. (12345)

Simboli veido valodas alfabētu.



Kodēšana informācijas pārveidošana datoram 

saprotamā valodā.

Dekodēšana no datora informācijas 

pārveidošana cilvēkam saprotamā valodā.



INFORMĀCIJAS KODĒŠANA DATORĀ

Līdzīgi kā ikdienā mēs varam izmantot simbolus 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Dators izmanto tikai bināro kodēšanas sistēmu 0

un 1



DATORA VALODA

Datora valoda ir skaitļu valoda. Katrs simbols

(burts, cipars, pieturzīme) tiek aizstāts ar skaitli.

Katram simbolam ir savs kods.

Kodēšanai izmanto ciparus: 0 (izslēgts) un 1

(ieslēgts)



SKAITĻU KODĒŠANA

1234567890



DECIMĀLĀ UN BINĀRĀ SKAITĪŠANAS SISTĒMA

 Sadzīvē mēs lietojam desmitnieku jeb decimālo 

skaitīšanas sistēmu, kas izmanto 10 ciparus (0; 

1; 2; ...; 9). 

 Skaitīšanas sistēmu, kurā izmanto tikai divus 

ciparus, sauc par divnieku jeb bināro (binary) 

skaitīšanas sistēmu.



DECIMĀLĀ UN BINĀRĀ SKAITĪŠANAS 

SISTĒMA
Decimālā Binārā

0 000

1 001

2 010

3 011

4 100

5 101

6 110

7 111

8 1000

9 1001

10 1010



PĀRVEIDOŠANA 
NO DECIMĀLĀS UZ BINĀRO SISTĒMU

10:2=5 =0

5:2=2 =1

2:2=1 =0

=1

10(10)=1010(2)

Sadalām 10 ar 2, ja ir atlikums tad 1, ja nav atlikuma tad 0 un beigās liekam 1





TEKSTA KODĒŠANA

ABCDEF



TEKSTA KODĒŠANA

Katrs simbols ir kodēts ar vienu baitu



ASCII

ASCII (American Standard Code for
Information Interchange) - Amerikas
informācijas apmaiņass standartizēto kodu -
ieviesa 1963. gadā.

Tabulā kopā ir 256 simboli.



ASCII



ASCII (piemērs)

Vārds ZEME katrs simbols ir viens baits, tātad.

ZEME = 1+1+1+1

ZEME = 4 baiti jeb 32 biti



UNICODE

Unicode kodu tabula, kurā tika iekļauti
daudzu valodu nacionālie simboli. Šādu
rakstzīmju ir daudz, tāpēc simbola
kodēšanai izmanto 2 baitus. Rezultāts -
iespējamo kodējamo simbolu skaits ir
sasniedzis 65 536.

Vienīgais šā koda trūkums ir tas, ka teksts
aizņem divreiz vairāk vietas.



MĒRVIENĪBAS



DATORA ATMIŅAS APJOMS

 Informācijas mazākā mērvienība ir bits (bit –

saīsinājums no binary digit), kas atbilst vienam

ciparam 0 vai 1.



DATORA ATMIŅAS APJOMS

Datu glabāšanā un apstrādē kā pamatmērvienību 

izmanto baitu. 

Baitu veido 8 biti (byte – saīsinājums no binary 

digits eight).



MĒRVIENĪBAS

 Plaši tiek izmantotas arī lielākas atmiņas 

ietilpības mērvienības:

• kilobaits (KB). 1 KB = 1024 baiti;

• megabaits (MB). 1 МB = 1024 KB;

• gigabaits (GB). 1 GB = 1024 МB;

• terabaits (TB). 1 TB = 1024 GB;

• petabaits (PB). 1 PB = 1024 TB;

• eksabaits (EB). 1 EB = 1024 PB;

• ….



MĒRVIENĪBU SALĪDZINOŠĀ TABULA



DATU PLŪSMA

 Datu plūsmas, piemēram, Internet pieslēguma 

ātrumu, mēra bitos (un no tā atvasinātajās 

lielākajās mērvienībās) sekundē: bit/s; bps. Šī 

mērvienība norāda, cik informācijas biti tiek 

saņemti, noraidīti vai apstrādāti laika vienībā-

sekundē.



DATU PLŪSMA

 Pretēji atminās mērvienībām, ātruma mērīšanā 

izmanto tradicionālos decimālās skaitīšanas 

sistēmas prefiksus:

Kilo- 1000 reizes vairāk;

Mega- 1 000 000 reizes vairāk;

Giga- 1 000 000 000 reizes vairāk.

Piemēram:

1kbit/s = 1000 bit/s



DATU PĀRRAIDES PIEMĒRS:

1MB lielu datu apjomu caur tīmekļa pieslēgumu 

ar 1 mbit/s ātrumu var pārsūtīt 8,4 sekundēs:

1Mega Baits = 1048576 Baiti = 1048576 * 8 biti 

= 8388608 biti

Pārsūtot ar 1 mbit/s ātrumu = 1 000 000 biti 

sekundē pārsūtīšanas laiks būs 8388608 / 

1 000 000 = 8,388608 sekundes.



PROCESORA DARBĪBAS ĀTRUMS

Procesora darbības ātruma mērvienība ir hercs-

Hz. 

Mērvienība norāda ierīces darbību skaitu laika 

vienībā - sekundē. Parasti lieto lielākas 

mērvienības, izmantojot decimālās skaitīšanas 

sistēmas prefiksus:

1MHz = 1000 000 Hz; MHz megahercs

1GHz = 1000 MHz gigahercs.



Piemēram: 

televizora ekrāns mirgo 25 reizes sekundē- 25 

Hz, 

parastā kvēlspuldze mirgo 50 reizes sekundē- 50 

Hz, 

mūsdienu procesoru darbības ātrumu mēra 

gigahercos, kas ir nesalīdzināmi vairāk.



DATORU TIPI



DATORU TIPI

Datorus pēc to jaudas un izmēra nosacīti var

iedalīt vairākās grupās.

 Superdators (supercomputer);

 Lieldators (mainframe computer);

 Minidators (mini (Medium) computer);

 Personālais dators (Personal  Computer – PC)

 Tīkla dators (network computer)



SUPERDATORS

Superdators (supercomputer) - Dators, kas 

ievērojami pārspēj pēc tehniskajiem parametriem 

vairākumu esošo datoru. 

Parasti, par mūsdienu superdatoru tiek uzskatīts 

liels skaits apvienotu savā starpā augstas veiktspējas 

serveru datoru



LIELDATORS

 Lieldators (mainframe computer) ir jaudīgs dators, 

ko vienlaicīgi var izmantot vairāki tūkstoši lietotāju. 

To kā galveno datoru izmanto, piemēram, lielās 

organizacijās un valsts iestādēs, lai daudziem

lietotājiem būtu iespējams piekļūt lielam

informācijas daudzumam. Lieldatori ļauj šo 

informāciju centralizēti uzglabāt un vadīt.



LIELDATORS



LIELDATORS

 Lieldatorā glabājamās informācijas ietilpība var 

būt vairākus simtus vai tūkstoš reižu lielākas kā 

personālajam datoram. Parasti lieldatoros uzkrāj 

glabā un apstrādā lielas datu bāzes, piemēram, 

valsts iedzīvotāju reģistru, slimnīcas pacientu 

reģistru, bankas klientu reģistru.



MINIDATORS

Minidators ir neliels dators, 

kas gan pēc saviem izmēriem, 

gan iespējām ir starpposms 

starp lieldatoriem un 

mikrodatoriem. Minidatora 

vadība parasti ir mazāk 

sarežģīta kā lieldatoram, bet 

tajā izpildāmo operāciju kopa ir 

plašāka kā mikrodatoram.



SERVERIS

Atšķirības starp lieldatoru un 

minidatoru bieži vien ir neskaidras 

un šie divi vārdi gandrīz var viens 

otru aizstāt. Lieldatorus izmanto 

lielās organizācijās, bet 

minidatorus - vidējās. Daudzos 

gadījumos termins minidators tiek 

aizstāts ar terminu serveris.



PERSONĀLAIS DATORS

 Personālais dators (Personal  Computer – PC) ir

neliels, universāls, vienam lietotājam paredzēts

dators. Tas paredzēts individuālai izmantošanai, 

piemēram, birojā, tirdzniecībā un sadzīvē.



PERSONĀLOS DATORUS IEDALA DIVĀS

GRUPĀS:

 galda datori (desktop computer), kas ir piemēroti

novietošanai uz galda. Galda dators parasti sastāv no 

vairākām savstarpēji savienotām ierīcēm;



PERSONĀLOS DATORUS IEDALA DIVĀS

GRUPĀS:

 portatīvie datori (portative computer), kuru 

konstrukcija un svars ļauj tos viegli pārvietot, jo satur 

autonomu barošanas avotu. Parasti visas portatīvā 

datora ierīces ir integrētas vienā korpusā.



PORTATĪVIE DATORI

 Klēpjdators (laptop) ir viegls, pārnēsājams personālais 

dators ar atvāžamu plakanu displeju, kas parasti 

izmanto autonomu barošanas avotu. Tas ir piemērots 

darbam nestacionāros apstākļos. 



PORTATĪVIE DATORI

 piezīmjdators (notebook), kam ir neliela tastatūra un 

displejs un pēc saviem izmēriem tas ir mazāks par 

klēpjdatoru. Datu ievadīšanai piezīmjdatorā tastatūras

vietā dažkārt izmanto gaismas zīmuli;



PORTATĪVIE DATORI

 planšetdators (tablet PC) kam ir ar īpašs ekrāns 

darbam ar irbuli. Lai, turot to rokā kā planšeti, varētu 

ievadīt informāciju, datoram ir arī speciālas 

programmas rokraksta un zīmējumu ievadīšanai un 

apstrādei. Dažiem modeļiem ekrāns var būt lietojams 

gan ainavorientācijā, gan portretorientācijā;



PORTATĪVIE DATORI

 Plaukstdators (palmtop 

computer) ir mazs dators, kas

novietojams plaukstā. Tā 

iespējas ir ierobežotas, bet šie

datori ir ērti izmantojami, 

piemēram, telefonu sarakstu, 

kalendāru un citu līdzīga

rakstura datu uzglabāšanai un 

apstrādei. Kā barošanas avotu

plaukstdatoros parasti izmanto

plaši pieejamas baterijas.



PORTATĪVIE DATORI

 Personālais ciparasistents
(Personal Digital Assistant -
PDA) ir plaukstdators 
personiskās informācijas 
pierakstīšanai ar speciāla 
zīmuļa palīdzību, piemēram, 
noteiktu datumu un adrešu 
fiksēšanai, dažādu piezīmju 
pierakstam. Personālais 
ciparasistents spēj atpazīt 
noteiktu rokrakstā rakstītu 
rakstzīmju kopu. 



PORTATĪVĀS DIGITĀLĀS IERĪCES

 Bez plaukstdatoriem pastāv arī virkne 

specializētas digitālās ierīces, kas var pildīt arī 

dažas no datora funkcijām, piemēram:



PORTATĪVĀS DIGITĀLĀS IERĪCES

 multimediju atskaņotājs (multimedia player). 

Šo ierīču dažādu modeļu piedāvātās iespējas 

var būt atšķirīgas, piemēram:

 video filmēšana, ierakstīšana no TV, atskaņošana 

un rediģēšana; 

mūzikas atskaņošana; 

 fotogrāfiju saglabāšana 

un apskate;



PORTATĪVĀS DIGITĀLĀS IERĪCES

 mobilais tālrunis (mobile phone). Pat 

vislētākajos modeļos šodien ir iestrādāts 

vienkāršs kalendārs un adrešu katalogs. 

Mobilie tālruņi var nodrošināt ne tikai balss 

pakalpojumus, bet, piemēram, arī:

mūzikas atskaņošanu; 

 piekļuvi e-pastam un tīmeklim; 

 fotografēšanu un 

video ierakstīšanu;



PORTATĪVĀS DIGITĀLĀS IERĪCES

 Viedtālrunis (smartphone), kurā 

mobilais telefons apvienots ar 

personālo ciparasistentu. Tas 

nodrošina arī e-pasta un teksta 

ziņojumu sūtīšanu, piekļuvi 

tīmeklim un balss atpazīšanu. 

Viedajos tālruņos esošās 

programmas jau ir tuvākas 

personālo datoru programmām;



PORTATĪVĀS DIGITĀLĀS IERĪCES

 GPS (Global Positioning System) uztvērējs, kas 

tiek plaši lietots navigācijai. Izmantojot daudzu 

zemes orbītā esošo satelītu sūtītos precīzos 

mikroviļņu signālus, GPS uztvērējs var noteikt 

atrašanās vietu, pārvietošanās ātrumu un 

virzienu.



TĪKLA DATORS

 Tīkla dators ir dators ar minimālu 
atmiņas apjomu un mazjaudīgu 
procesoru, kas speciāli projektēts 
izmantošanai datoru tīklos, īpaši 
tīklā Internet. 

 Tīkla datoros nav atmiņas ierīču 
(cietais disks, diskešu ierīce u. c.), 
tāpēc operētājsistēma un 
vajadzīgās lietojumprogrammas 
tīkla datoram tiek ielādētas no 
servera. Serverī glabājas arī 
apstrādājamie dati. 



TERMINĀLIS (TERMINAL)

 Terminālis (terminal) ir ievadizvades 

ierīce, kas pievienota datoram datu 

ievadīšanai un izvadīšanai. 

Terminālis parasti ir apgādāts ar 

tastatūru un displeju, kas lietotājam 

ļauj tieši sadarboties ar datoru. (TTC 

datubāze)

 Termināļus nosacīti var iedalīt divās 

grupās:



"TRULAIS TERMINĀLIS"

 "Trulais terminālis" (dumb terminal) 

ir terminālis, kas nevar patstāvīgi 

veikt datu apstrādi un kas kalpo kā 

attāla datora ievadizvades ierīce. 

(TTC datubāze)

Visus trulā termināļa pieprasītās 

datu apstrādes veic jaudīgs dators. 

"Trulais" terminālis ļauj informāciju 

tikai ievadīt no tastatūras un izvadīt 

uz ekrāna un/vai printera;



“INTELEKTUĀLAIS” TERMINĀLIS

 Intelektuālais (intelligent 

terminal) jeb "viedais" 

terminālis (smart terminal) ir 

terminālis, kas veic ne tikai 

datu apmaiņu starp lietotāju un 

datoru, bet arī datu apstrādes 

funkcijas. 

 Termināļa datu apstrādes 

iespējas aprobežojas ar 

vienkāršām darbībām, 

piemēram, formatēšanu vai 

kursora pārvietošanu.




