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Instrukcija datu uzglabāšanai Mākonī (Dropbox) 

Katru rītu, pieslēdzoties datu bāzei, sistēma Tildes Jumis veido datu kopiju, bet datu uzglabāšana tikai vienā 

serverī nav droša, tāpēc ir izveidota iespēja — papildus dienas rezerves kopijai noglabāt datus Mākonī — datu 

glabātuvē Dropbox un/vai citā mapē. 

Dropbox ir failu izvietošanas pakalpojums, kuru piedāvā kompānija Dropbox, Inc. Tas piedāvā datu glabāšanu 

"mākonī", failu sinhronizāciju un klienta programmatūru. Dropbox mapē izvietotie faili ir pieejami arī no 

tīmekļa vietnes un viedtālruņu aplikācijām. 

Datu kopijas Mākonī var noglabāt tikai atjauninātās datu bāzes —  

sākot ar Tildes Jumis 2013 Novembra izlaidumu. 

Papildus dienas rezerves kopijas 

  Lai norādītu papildus dienas rezerves kopijas atrašanās vietu Sākumprogrammā cilnē Konfigurācija jāveic 

iestatījumu konfigurēšana, ieliekot pazīmi papildus kopiju veidošanai un nospiežot saiti Izvēlēties, norādīt vēl 

vienu mapi, kurā glabāt datu rezerves kopijas 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ko%C5%86skait%C4%BCo%C5%A1ana
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Klients_(datorika)&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Viedt%C4%81lrunis
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Jauna konta veidošana 

Lai datu kopijas tiktu glabātas Mākonī (Dropbox), Sākumprogrammā cilnē Konfigurācija jāveic iestatījumu 

konfigurēšana: 

1) Jāieliek pazīme  

 

Pēc pazīmes ielikšanas tiks atvērts sistēmas paziņojums par autorizācijas veikšanu Dropbox. 

2) Atvērtajā paziņojumā nospiežot pogu Labi, tiks atvērts reģistrācijas logs Dropbox-ā 
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3) Lai izveidotu jaunu lietotāja kontu, jānospiež saite  

Atvērtajā logā jānorāda: 

First name — lietotāja vārds; 

Last name — lietotāja uzvārds; 

Email — aktīva e-pasta adrese; 

Password — jānorāda parole pieslēgumam Dropbox kontam; 

 — jāieliek pazīme, par iepazīšanos ar licencēšanas noteikumiem; 

Lai apstiprinātu konta veidošanu, jānospiež poga  

 

 

4) Pēc autorizācijas datu norādīšanas tiks atvērts logs, kurā tiek lūgta atļauja piekļuvei jaunizveidotajam 

kontam, kurā veikt datu sinhronizāciju (datu bāzes kopijas ievietošanu). Lai atļautu piekļuvi, jānospiež poga 

 

 

5) Pēc pogas nospiešanas, tiks atvērts izveidotais konts, kurā tiks glabātas datu kopijas. 
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Esoša lietotāja konta izmantošana 

Ja jums jau ir aktīvs Dropbox lietāja konts, to var izmantot arī Jumja datu kopiju glabāšanai. 

Lai datu kopijas tiktu glabātas Mākonī (Dropbox) Sākumprogrammā cilnē Konfigurācija jāveic iestatījumu 

konfigurēšana: 

1) Jāieliek pazīme  

 

Pēc pazīmes ielikšanas tiks atvērts sistēmas paziņojums par autorizācijas veikšanu Dropbox. 

2) Ievadiet aktivizācijas e-pastu un paroli. Pēc tam nospiediet pieslēgšanās pogu  
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3) Pēc autorizācijas datu norādīšanas tiks atvērts logs, kurā tiek lūgta atļauja piekļuvei jaunizveidotajam 

kontam, kurā veikt datu sinhronizāciju (datu bāzes kopijas ievietošanu). Lai atļautu piekļuvi, jānospiež poga 

 

 

4) Pēc pogas nospiešanas, tiks atvērts izveidotais konts, kurā tiks glabātas datu kopijas un pēc tam tiks atvērts 

paziņojums par veiksmīgu autorizāciju, kā arī atvērts Tildes mājas lapas logs 

 

 

Atvērtajā mājas lapas logā var atrast informāciju par datu kopiju veidošanu, datu atjaunošanu no kopijām un 

citu noderīgu informāciju darbam ar Tildes Jumi. 
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Datu kopiju atrašana Drobpox 

Lai atjaunotu datus no Mākonī saglabātās datu lokijas jāatver Dropbox un jāautorizējas, norādot 

pieslēgšanās e-pastu un paroli un pēc tam nospiežot pogu  

 

Kopijas tiek glabātas mapē Apps 

 

Uzklikšķinot uz mapes nosaukuma, tiks atvērta Tildes Jumis mape, kurā tiks glabātas datu bāzu kopijas 

 

 

Izvēlētā datu bāzes kopija jāsaglabā savā serverī un tad jāveic datu atjaunošana. 

Pēc datu kopijas saglabāšanas serverī, datu atjaunošanas procedūra iepriekšējā. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome
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Atverot e-pastu var tikt piedāvāt lokāli datorā izveidot Dropbox mapi — tā ir Jūsu izvēle – darīt to vai nē! 

 


