·e‰t˜j˜ elektroninio pa‰to varÏyb˜ atgarsiai
Jratò AU·RAITñ
Irma STASIUKAITYTñ
·∞met elektroninio pa‰to varÏybose panoro dalyvauti 95 dalyviai.
Monetos metimo loterijoje laimòjo
‰ie dalyviai (skliaustuose — registracijos numeris):
Mantas Maseviãius (1)
Lina ·iuk‰taitò (2)
Aurimas Rapeãka (4)
Marius Misinas (12)
Mantas Tarota (30)
Tomas Po‰keviãius (40)
VarÏyb˜ dalyviai puikiai ∞veikò
pateiktà uÏduot∞, tad i‰rinkti geriausius buvo nelengva. Sveikiname
tiksliausi˜ ir ai‰kiausi˜ atsakym˜
autorius:
1. Aurimà Rapeãkà
2. Arnà Uro‰kà
3. Arnà Kontrimà
4. Dari˜ Kulion∞
5. Evaldà Pumput∞
6. Romant´ Buãien´
Konkurso prizininkai ir loterijos
laimòtojai redakcijai el. pa‰tu kompiuterija@lrytas.lt turòt˜ para‰yti,
kur jie pageidauja atsiimti prizà.
Klausimus dalyviams siuntò trys
„neÏiniukai“. J˜ lai‰kus pateikiame
be kreipini˜ ir para‰˜.
Pirmas klausimas
DaÏnai lai‰kus i‰siunãiu paskubomis ir tik i‰siuntusi pastebiu, kad
esu padariusi klaid˜. Ar yra pa‰to
program˜, kurios galòt˜ patikrinti
lai‰ko ra‰ybà? Jei yra, nurodykite
bent vienà j˜ ir para‰ykite, kokius
veiksmus reikia atlikti, kad ra‰yba
bt˜ patikrinta.
Klausimas nesudòtingas, nes
program˜, galinãi˜ patikrinti lietuvi˜ kalbos ra‰ybà, jau yra. Tai — sulietuvinti ra‰tinòs program˜ paketai „MS Office XP“ ir „MS Office
2003“, kuri˜ ra‰ybos tikrinimo priemonòmis naudojasi pa‰to programos „Outlook“ ir „Outlook Express“. Ø naujas atvir˜j˜ program˜
versijas „Mozilla 1.4.1-ltLT“ (http://
aldona.mii.lt/pms/lok/mozilla/)
„Thunderbird 0.5-ltLT“ http://aldona.mii.lt/pms/lok/thunderbird/)
∞diegti tikrinimo komponentai. Lieka tik nurodyti, kur∞ mygtukà paspausti, kad bt˜ patikrinta ra‰yba,
arba apsidrausti, kad netyãia nebt˜ i‰si˜stas nepatikrintas lai‰kas,
nes ra‰ybos tikrinimo funkcijas atlieka visos naujesnòs programos.
Daugelis varÏyb˜ dalyvi˜ patarò, kaip ∞diegti ra‰ybos tikrinimo
komponentus („Juodos avys“, „Litera 2001“, „Ra‰yba 2002“), ir pa-

ra‰ò angli‰kus komand˜ pavadinimus. I‰ to galima spr´sti, kad dar
daugelis j˜ naudojasi senesnòmis
programomis.
Kai kurie varÏyb˜ dalyviai ra‰ò
negal∞ tiksliai atsakyti, kaip sutvarkyti programà, nes nebuvo paminòta pa‰to programa. Taãiau juk buvo pra‰oma nurodyti bet kurià programà. Labai svarbu, kad ekspertas
mokòt˜ i‰ lai‰ko antra‰tòs nustatyti, kokia programa buvo i‰si˜stas
lai‰kas.
Kai kuriuose lai‰kuose pasitaikò
ra‰ybos klaid˜. Tokios ra‰liavos nekelia pasitikòjimo ekspertu, kuris
ai‰kina apie ra‰ybos tikrinimo priemones, taãiau pats jomis nesinaudoja.
Antras klausimas
Susiginãijau su draugu. Jis sakò, kad yra serveri˜, kurie apie klaidas prane‰a lietuvi‰kai. PavyzdÏiui,
vietoj angli‰ko prane‰imo apie nerastà tinklalap∞, kur∞ daÏniausiai matome ‰tai tok∞: ERROR 404: the page cannot be found in our server.
Check the address..., jis informuoja lietuvi‰kai.
Mano draugas teigia, kad kvalifikuoti svetaini˜ administratoriai
server∞ sutvarko taip, kad apie nerastà tinklalap∞ bt˜ informuojama
ta kalba, kuria para‰yta svetainò.
Gal galòtumòte patikslinti, ar tikrai
yra toki˜ serveri˜, ir jei galite, para‰ykite bent tris serveri˜ adresus,
informuojanãius apie ‰ià situacijà
lietuvi‰kai.
Daugelis dalyvi˜ atsakò teisingai: taip, toki˜ serveri˜ yra ir juos
nesudòtinga rasti. Kai kurie ai‰kino, kad nerad´s puslapio serveris
sugeneruoja 404 kodo klaidà. Tokiu atveju, atsiÏvelgiant ∞ programà, kuria sukurta svetainò, galima
nurodyti, kad bt˜ atverstas puslapis su prane‰imu apie klaidà. PavyzdÏiui, „Kompiuterijos“ svetainòje neradus puslapio atsiranda prane‰imas: „Jei ∞ ‰∞ puslap∞ patekote
pasinaudoj´ nuoroda „Kompiuterijos“ puslapyje, pra‰ome prane‰ti
apie tai adresu...“
Galima parengti ir dvikalbius (ar
net daugiau kalb˜) prane‰imus.
·tai kà gali pamatyti svetainòs
lankytojas:

Treãias klausimas
Parsisiunãiant duomen˜ saugyklos katalogà ftp://aldona.mii.lt/
pub/MII/PMS/elpavar/ atsitinka
keistas dalykas. Kataloge yra 10
rinkmen˜ (fail˜, byl˜), bet programa nukopijuoja tik 9 ir prane‰a, kad
vienos bylos nukopijuoti negali, nes
tokia byla jau yra. Taãiau i‰ kur ji
galòjo atsirasti mano kompiuteryje, jei i‰ pradÏi˜ katalogas buvo tu‰ãias? Kodòl nenukopijuoja vis˜ de‰imties? FTP kataloge visos de‰imt
rinkmen˜ pavadintos skirtingai.
BandÏiau konsultuotis su kolega,
bet jis para‰ò, kad parsisiuntò katalogà su visomis bylomis sòkmingai — joki˜ nesklandum˜ nepasitaikò. Ar galòtumòte i‰bandyti ‰ià situacijà ir paai‰kinti, kodòl taip atsitinka ir kodòl ms˜ kompiuteriai
elgiasi skirtingai?
Ir ‰is klausimas buvo nesudòtingas. Problema ta, kad nurodytame FTP serveryje buvo dvi rinkmenos — Bbc.txt ir bbc.txt. Serverio
operacinò sistema — Linux, o jos
rinkmen˜ varduose skiriamos didÏiosios ir maÏosios raidòs. Windows operacinòs sistemos rinkmen˜ vard˜ didÏiosios ir maÏosios raidòs laikomos vienodomis. Beje,
naujesnòse Windows versijose rinkmena, kuri traktuojama kaip turinti tà pat∞ vardà, automati‰kai pervardijama kitu vardu (pridedant numeracijà). Klausòjo draugas greiãiausiai naudoja Linux arba Unix
operacin´ sistemà, todòl rinkmenas jis atsisiuntò be trukdÏi˜.
·is klausimas varÏyb˜ dalyviams
buvo sudòtingiausias. Sulaukòme
daug ∞domi˜ ir krybing˜ atsakym˜:
„·i problema galòjo kilti dòl to,
kad rinkmena jau anksãiau galòjo
bti si˜sta ir nutrko siuntimas, todòl OS jà pripaÏ∞sta kaip egzistuojanãià“.
To negali bti, nes nutrkus siuntimui operacinò sistema rinkmenos
arba visai ne∞ra‰ys, arba ∞ra‰ys tik
jos dal∞, bet tuomet ji bus matoma.
Taãiau klaid˜ darò ne tik varÏyb˜ dalyviai. „NeÏiniukai“ nuo‰irdÏiai
dòkoja Arnui Kontrimui ir Liudmilai Norkaitienei uÏ pastabas dòl
elektronini˜ lai‰k˜ ra‰ymo etiketo.

