


Internetas 
•Internetas - kompiuteriai, juose saugoma specialiai 
Internetui paruošta informacija ir programos tos 
informacijos rodymui ir tvarkymui, ryšio linijos ir 
įrengimai. 
 
1995-10-24 JAV federalinė tinklų tarnyba paskelbė tokį 

interneto apibrėžimą: 

Žodis “internetas” apibrėžia globalią informacijos sistemą, 
kuri: 
– logiškai susieta IP protokolu ar jo patobulinimais 
nusakyta vieninga adresų erdve; 

– palaiko ryšį TCP/IP komplektu ar jo išplėtimais, 
ar kitais IP suderinamais protokolais; 
– aprūpina, naudoja arba įgalina viešai ar 
asmeniškai pasiekti paslaugas, veikiančias pagal 
aukščiau aprašytus principus. 



Interneto adresų sudarymas 
• Kompiuterio (Interneto mazgo) 

adresas - skaitinis, žodinis. Paskutinės 
raidės - šalies kodas arba .com, .net, 
.edu…  

 Pvz.: www.lrytas.lt, vpuserv.vpu.lt, 193.219.54.10, 
www.yahoo.com. 

• Informacijos šaltinio adresas: 
<protokolas://><vartotojas:slaptažodis@><mazgas><:j

ungtis></kelias> . Dažniausiai užtenka 

šablono: <mazgas></kelias>. 

 Pvz.: daugenis.mch.mii.lt/VpuMedziaga/turinys.htm 



Interneto paslaugos 
• Populiariausi darbai: 

– Informacijos paieška, peržiūra (Browsing); 

– Elektroninis paštas ir asinchroninės konferencijos 
(Messaging); 

– Sinchroninės konferencijos (Conferencing); 

– Internetu transliuojamų žinių skaitymas 
(Netcasting, push). 

• Kiti darbai: 
– Failų siuntimas (FTP); 

– Kito kompiuterio resursų naudojimas (Telnet); 

– Medžiagos Internetui ruošimas… 



4 

INTERNETAS 

PASAULINIS 

VORATINKLIS 

(WWW) 

GOPHER FTP - FAILŲ 

SIUNTIMO 

PROTOKOLAS 

TELNET 

ELEKTRONINIS 

P@ŠTAS 

Internetas 



Pasaulinis voratinklis 

• Pasaulinis voratinklis - tinklu pasiekiamos 
informacijos visuma (Tim Berners-Lee, 1996). 

• Informacijos peržiūrai, paieškai naudojamos 
programos vadinamos naršyklėmis. 
Populiariausios: Internet Explorer, Nescape 
Navigator, Opera. 

• Medžiagos fragmentai gali būti bet kurioje 
pasaulio vietoje esančiame kompiuteryje, gali 
turėti daugialypę formą (multimedia) - tekstai, 
grafika, garsai, video. Atskiri fragmentai 
susiejami nuorodomis (hipertekstas).  

• Nuorodomis gali tarnauti žodžiai, frazės, 
paveiksliukai. Bakstelėjus pasirinktą nuorodą 
pelytės žymekliu, iš serverio atsiunčiama nauja 
medžiaga, kuri parodoma naršyklės lange. 



Tinklapio elementai 

Nuorodos (links). 

Aplankytų  nuorodų 

spalva pasikeičia 

Adresas (URL) 

• Tinklapis yra kuriame nors serveryje saugoma 
informacija. Dažniausiai tai logiškai susijęs tekstas 
su nuorodomis ir iliustracijomis, gali būti įtrauktas 
garsas ir judantis vaizdas. Vartotojas viską mato 
pro naršyklės langą.  

Tekstas 



Informacijos peržiūra 
• Spaudinėdami nuorodas, keliaujame nuo vieno 

tinklapio prie kito. Pamatyti jau aplankytas 
vietas galime keliais būdais: 

–Back - žingsnis atgal; 

–Forward - žingsnis pirmyn, jei buvome grįžę atgal; 

–Adresų eilutėje slepiasi neseniai aplankytos vietos; 

–History (tik MSIE) - vietų, aplankytų per 
paskutines dvi savaites, adresai. 

• Įsimename patikusį adresą arba naudojamės jau 
esančiu sąraše, spustelėję Favorites 
(Bookmarks). 



Paieškos įrankiai 
• Interneto adresų katalogai angl. www directory; 

– tai svetainės, kurių tikslas – rinkti grupuoti ir pateikti 
vartotojui internete esančią informaciją. 

• Paieškos sistemos angl. search engines; 

– tai svetainės, kurios indeksuoja internete esančią 
informaciją, kuria rastų dokumentų duomenų banką 
bei atlieka paiešką jame. 

• Elektroninės bibliotekos angl. virtual library; 

– tai svetainės, kurių tikslas – kurti patikimos ir 
įvertintos informacijos archyvus. 

• Naujienų pokalbių grupės angl. usenet newsgroups; 

– Galime ieškoti į įvairias grupes susibūrusių interneto 
vartotojų, kurie bendrauja el. paštu. 

 



Kaip pasirinkti tinkamą? 

• Kaip iš gausybės paieškos įrankių pasirinkti 
tinkamą? Vienareikšmio atsakymo nėra. 
Įvairiuose paieškos įrankiuose galime rasti ir 
tos pačios, ir skirtingos informacijos 
  

(skiriasi informacijos rinkimo, indeksavimo ir pateikimo 
vartotojui principai).  
 

• Norint pasirinkti optimaliausią paieškos 
variantą reikia: 
– žinoti galimus informacijos paieškos būdus; 
– mokėti juos derinti; 
– susipažinti su paieškos sistemų bei interneto 

adresų katalogų ypatybėmis; 
– mokėti teisingai suformuluoti savo klausimą; 
– išsirinkti reikiamą atsakymą. 



Klausimo formulavimas 

• Šiuolaikiniai paieškos įrankiai dažniausiai siūlo 
kelis klausimo formulavimo būdus: 

– užrašant klausimą šnekamąja kalba;  
„kur rasti informacijos apie pasaulio futbolo čempionatą?“ 
„Lietuva ir Europos Sąjunga“ 

– užrašant klausimą su loginiais operatoriais ir 
frazėmis; AND (ir) „+“, NOT (ne) „-“ , OR (arba) „|“ 

„+kompiuter* + prekyba“ 
„transportas – oro“  

– ieškoti naudojant išplėstinę paiešką, jeigu 
paieškos sistemoje ji yra. 



Patarimai 
• Užrašykime žodžius, kurie turi būti rastuose 

dokumentuose; 

• Šioje žodžių sekoje kabutėmis pažymėkime frazes; 

• Tikrinius daiktavardžius ir pavadinimus pradėkime 
rašyti didžiąja raide; 

• Prieš būtinus žodžius ar frazes dėkime „+“ ženklą; 

• Prieš nereikalingus žodžius ir frazes dėkime  
„–“ ženklą; 

• Trumpinkime žodžius „*“, jei norime, kad 
pasirodytų visi galimi žodžio variantai. 



Lietuvos katalogai  
(2003 m. gruodžio mėn. duomenys)  

www.on.lt  

Žinynas (kartu ir katalogas) „Lietuva 
internete“, turi sukaupęs apie 99% 
lietuviškų interneto svetainių ir naudingų 
paslaugų internetu adresų (autoriaus 
teigimu). Kasdien nuoširdžiai 
prižiūrimas, atnaujinamas. Didžiausias ir 
geriausiai prižiūrimas Lietuvoje. 

 

www.search.lt  

Paieškos serveris ir katalogas, naujienos. 
Panašu, kad adresai tik įdedami, tačiau 
neišmetami pasenę ar pasikeitę. 

 

http://www.on.lt/
http://www.search.lt/


Lietuvos katalogai  
(2003 m. gruodžio mėn. duomenys)  

www.imones.lt  

Populiarus įmonių katalogas, kai kur yra 
interneto svetainių adresai. Išskirtinė 
informacija: įmonės kodas ir duomenys 
apie skolas iš Intrum Justitia DB. 

 

www.visalietuva.lt 

Įmonių katalogas. 

 

www.ml.lt 

Įmonių katalogas. Apdovanotas medaliu 
„Lietuvos metų gaminys – 2003“ 

http://www.imones.lt/
http://www.visalietuva.lt/
http://www.ml.lt/


Paieška Lietuvoje 
• www.seklys.lt Paieškos serveris ir 

nedidelis katalogas. Nepamirškite 
dešinėje pusėje pasirinkti, kad ieškote 
Lietuvoje, o ne kataloge. 

• www.search.lt Paieškos serveris, 
didelis, bet mažai prižiūrimas 
katalogas, IT ir kitų sričių naujienos. 
Norėdami naudotis paieškos serveriu, 
kairėje turite pasirinkti „Puslapiai“. 

• www.ftpsearch.lt Failų paieška pagal 
vardą ar jo dalį (paieška kelis metus 
neveikia). 

http://www.seklys.lt/
http://www.search.lt/
http://www.ftpsearch.lt/


Geriausi paieškos serveriai 
(2003 m. pabaiga)  

www.google.lt 

Paieškos serveris ir katalogas . 

 >3,3 mlrd adresų (2003), nėra trukdančių priedų, 
yra lietuviška sąsaja, supranta ne tik 
hipertekstinius, bet ir .doc, rtf, xls, ppt, pdf, ps 
formatus. Galima pasirinkti ieškomo dokumento 
kalbą, IP adresų sritį. Specializuota paieška: 
paveiksliukai, teminės diskusijos (Usenet groups), 
naujienos (News, tik angliškame variante). Įdomi 
paslauga: ieškoti svetainių, kurios cituoja rastą 
dokumentą. 

http://www.google.lt/


Geriausi paieškos serveriai 
(2003 m. pabaiga)  

www.alltheweb.com 

Paieškos serveris. 

>3,1 mlrd adresų. Specializuota paieška: muzika, 
paveiksliukai, ftp, filmukai, laikraštinių naujienų 
paieška pasirinkus temą.  Galima pasirinkti 
ieškomo dokumento kalbą, IP adresų sritį. 
Supranta ne tik hipertekstinius, bet ir .doc, .pdf, 
.swf formatus. Savininkas: Overture Services. 

http://www.alltheweb.com/


Geriausi paieškos serveriai 
(2003 m. pabaiga)  

www.altavista.com  

Seniausias paieškos serveris. 

virš 1 mlrd adresų. Katalogui naudoja LookSmart 
DB. Specializuota paieška: muzika, iliustracijos, 
filmai, teminės diskusijos. Tik hipertekstiniai 
dokumentai. Adresai retokai tikrinami, todėl daug 
pasenusių. Savininkas: Overture Services. 

http://www.altavista.com/




Paieška pasauliniuose 
kompiuterių tinkluose 

• www.altavista.com 

• www.yahoo.com 

• www.infoseek.com 

• www.hotbot.com 

• www.euroferret.com 

• www.dogpile.com 

• www.profusion.com 

• www.google.com 

• www.ipl.org 

• www.clearinghouse.net 

• www.june29.com/HLP 

• www.sosig.ac.uk 

• forum.swarthmore.edu/ 

library 


