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okumentas – document. Bendriausia prasme dokumentas - tai bet kuri informacijos laikymo forma. 

Informacinėse technologijose dokumentu priimta laikyti kompiuterio programos sukurtų teksto, 

grafikos ar kitokių žmogui skaityti skirtų duomenų rinkinį, įrašytą į bylą. Dažniausiai vienam 

dokumentui skiriama viena byla, todėl kompiuterio vartotojo požiūriu dokumentas gali būti laikomas bylos 

sinonimu. 

Duomenys – data. Duomenys yra kompiuterių apdorojamas objektas. Viskas, kas laikoma kompiuterinėse 

laikmenose, yra duomenys. Duomenimis išreiškiama apdorojama informacija. Skirtumas tarp informacijos ir 

duomenų sąvokų nėra ryškus. Jomis vadinamas tas pats objektas, tik skirtingu abstrakcijos lygmeniu: 

„informacija" - abstraktesniu, „duomenys" - konkretesniu. 

Duomenys pateikiami kompiuteriui, iš jo gaunami rezultatai yra tokio pat pobūdžio, kaip ir duomenys. 

Todėl ir rezultatus galima vadinti duomenimis, tiktai galutiniais, kad skirtųsi nuo kitų, pradinių, duomenų. 

Taigi kompiuteris iš vienų duomenų gamina kitus. 

Ekranas - display, screen. Vaizduoklio dalis, kurioje matomas kompiuterio rodomas vaizdas.  

Elektroninis laiškas – message. Elektroniniu paštu siunčiamas pranešimas. Dažniausiai atlieka 

popierinio laiško funkcijas, todėl įprasta viską, kas siunčiama elektroniniu paštu (žinutė, ilgas traktatas, 

atsiliepimas į diskusiją, asmeninis laiškas, tarnybinis laiškas, pažyma, užklausa), vadinti elektroniniu 

laišku, o kai aišku iš konteksto, trumpiau - laišku. 

Formatas – format. Viso dokumento arba jo dalies - rašmens, pastraipos, lentelės, paveikslo, 

vaizdavimo, apipavidalinimo - aprašymas. Pagrindiniai formatavimo veiksmai: šrifto, jo dydžio ir stiliaus 

parinkimas, pastraipų lygiavimas, ženklinimas, atstumų tarp eilučių nustatymas. 

Grupuoti – group. Komanda, susiejanti keletą objektų į vieną, pavyzdžiui kelias geometrines figūras į 

vieną brėžinį. Priešinga komanda - panaikinti grupavimą. 

Intervalas - interval, step, space, spacing. Atstumo tarp tos pačios pastraipos gretimų teksto eilučių 
viršų (arba apačią) ribojančios linijos santykinis matavimo vienetas, lygus šrifto aukščiui. Dažniausiai 
būna 1, 1,5 ir 2 intervalų atstumas. Dar vadinama atstumu tarp eilučių. 

Įrašyti – save. Komanda, kuria aktyviame lange matomas dokumentas įrašomas į diską arba kitokią 

laikmeną - į tą bylą, iš kurios jis buvo paimtas atvėrus dokumentą. Jeigu jis dar nebuvo įrašytas, 

vykdoma komanda „Įrašyti taip". 

Iškirpti – cut. Komanda, kuria pašalinama (iškerpama) pažymėta dokumento dalis ir padedama į 

iškarpinę. Jeigu iškerpama iš teksto, tai tekstas sutraukiamas, jei iš paveikslo - paveiksle lieka skylė. 

Išsiųsti – send. Komanda, išsiunčianti laiškus elektroniniu paštu. Vykdoma, kai kompiuteris 

prijungtas prie tinklo. Ši komanda parašytus ir siuntimui parengtus laiškus persiunčia į išsiunčiamų 

laiškų serverį, kuris tuos laiškus išsiunčia adresatams. 

 

Spartieji klavišai 

 

Copy     =  CTRL+C    (kopijuoti) 

Paste   =     CTRL+V    (įterpti) 

Select All = CTRL + A  (viską pažymėti) 

Undo    =  СTRL + Z  (Atšaukti veiksmą) 

Cut       =   CTRL + X (Iškirpti) 
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