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SISSEJUHATUS
Valisin teemaks Afganistan, sest mulle on pikemat aega pakkunud huvi, mis seal
tegelikult toimub. Afganistan käib uudistest läbi pea iga päev. Igale inimesele võiks korda
minna kõikide rahvaste, riikide ja nendes elavate inimeste käekäik ning kultuur.
Suureks probleemiks Afganistanis on haigused. Samuti tuleks tähelepanu pöörata
naistele, et neid oleks meestega võrdsed õigused ning et lastele oleks haridus kättesaadav.
Eesmärgiks on tuua välja, kuivõrd erinev on Afganistan teistest riikidest ning millised
probleemid riigis on.
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1. VEEB
Veeb on üleilmselt jagatud infosüsteemide võrgustik teabevahetuseks Internetis.
Veebilehekülg on kui raamat, kuid erineb see raamatust selle poolest, et lehekülgedel on
lingid ning tänu linkidele pääseb teistele lehekülgedele ning sealt edasi järgmistele. [4]

1.1. Veebi ajalugu
Arvatavasti on veebilehed alguse saanud aastatest 1991-1994. Selle aja veebilehed olid
kujunduselt lihtsad, sisaldades vaid pealkirju ja tekstilõike. Vahel ka viiteid. Levinud olid
inimeste isiklikud kodulehed. Sel ajal olid turvalisus ja privaatsus suureks probleemiks.
Nüüdseks on veebilehed saanud sisu ja sihtgrupi. Oluliseks veebi osaks on saanud
sotsiaalvõrgud. Vaja on viimistleda kasutusmugavust ja juurdepääsatavust.[5]

1.2. Veebi disain
Esmalt tuleb läbi mõelda veebilehe struktuur, kuidas sisu organiseerida. Järgmiseks tuleb
veebilehe välimus planeerida.
Luuakse prototüübid, mis kirjeldavad tulevast veebilehte.
Sisukaart on suure tähtsusega ja laialt kasutatav vahend veebidisainis. Seda kasutatakse
veebilehestiku üldise ülesehituse ja navigatsiooni kavandamisel. Sisukaardid on enamasti
tekstipõhised. Vahetevahel ka graafilised. [6]
Sõrestikmudel veebidisainis on veebilehele paigutatavate elementide skeemaatiline
esitus. Neid kasutatakse ideedega eksperimenteerimiseks,, testimiseks ja sobitamiseks.
Nende loomisel kasutatakse lihtsaid graafilisi kujundeid, neile lisatakse pealkiri.
Sõrestikmudelil peavad nähtaval olema kõik tähtsad veebilehe elemendid. [Ibid]
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2. VEEBILEHE “AFGANISTAN” LOOMINE
Enne veebilehe loomist leiti sobivaim keskkond veebilehe paigutuseks. Veebilehe
majutaja valikul lähtuti vabavaralistest keskkondadest. Valikul arvestati keskkonna
kasutamise keerukusest ja keskkonna jagamise võimalusi. Esialgse valiku käigus leiti neli
vabavaralist keskkonna majutajat.

2.1. Vabavaraliste veebilehtede võrdlus
Võrdlusesse võeti kaks ajaveebikeskonda Blogger ja WordPress ning kaks kodulehe
keskkonda Weebly ja Webnode.
Võrdluseks koostati loovtöö vajadusi arvestades mõõdikud. Nendeks valiti haldamise
mugavus, disaini muutmine, pildite lisamise lihtsus, eestikeelne kasutajaliides ja
veebilehe redigeerimine mitme kasutaja poolt ning vabavaraliste keskkondade puudus
ehk reklaamide kuvamine. Kõiki mõõdikuid sai veebilehe juures hinnata viiepallisüsteemis (vt tabel 1.).
Tabel 1
Vabavaraliste veebikeskkondade võrdlus
Keskkond

Haldus

Disain

Pildid

Kasutajaliides

Redigeerimine

Reklaami
puudumine

Kokku

Blogger

5

4

5

5

5

0

24

WordPress

3

5

5

5

5

5

28

Weebly

5

5

5

0

0

5

20

Webnode

4

4

4

0

0

5

17

Keskkonna valikul sai määravaks reklaami puudumine ajaveebikeskkonnas WordPress.
Keskkonna haldamine on keerukam kui samalaadses keskkonnas Blogger, kuid on
olemas erinevaid kasutajajuhendeid ja videoõpetusi WordPressi haldamisnäidistega. See
lihtsustab keskkonna haldamise õppimist. Mobiilsed rakendused aitavad kodulehte
hallata tahvelarvutite kui ka mobiiltelefoniga. See annab WordPressi keskkonnale juurde
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lisaväärtust. Keskkond tuvastab automaatselt, millise tehnilise vahendiga veebilehte
vaadatakse kas läbi telefoni või veebilehitseja.

2.2. Veebilehe loomine
Veebilehe loomist alustati avalehega, kuhu sai kirja pandud teema valik ning eesmärk.
Järgmiseks lisati juurde üldandmed Afganistani kohta. Peale seda kirjutati loodusest,
naiste arengust ning haigustest, mis Afganistanis esinevad. Lõpetuseks kirjutati juurde
Afganistani sõjast ning eestlaste abist. Juurde sai ka lisatud meediast pärit informatsiooni.
Nii kui oli leitud uut informatsiooni, lisati see veebilehele.

Toimuvaga hoidsin ennast kursis meedia kaudu.
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KOKKUVÕTE

Töö eesmärgiks oli tuua välja Afganistani erinevus ning probleemid selles riigis. Eesmärk
sai täidetud. Veebileht loodi, et jagada informatsiooni avalikult. Nii saavad ka teised
ennast Afganistanis toimuvaga kursis hoida ning leiavad kindlasti midagi, mida nad veel
ei teadnud.
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ALLIKALOEND

1. Naised ja areng
URL=http://awwproject.org/ (23. jaanuar märts 2013)
2. Eestlaste abi- Sisekaitseakadeemia
URL= http://www.sisekaitse.ee/ (23. jaanuar 2014)
3. Üldandmed- riik
URL= http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Hamid_Karzai.jpg
(25. jaanuar 2014)
4. Veeb
URL= http://arvutiturve.wordpress.com/2010/05/02/mis-on-veeb-ehk-world-wide-web/
(21. märts 2014)
5. Veebileht
URL= http://et.wikibooks.org/wiki/Veebilehtede_loomine/Mis_on_veebileht (24. märts
2014)
6. Veebidisain
URL= http://www.eneta.ee/oppimine/veebistuudium/Lehed/veebidisain.aspx (24. märts
2014)
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LISAD

Näidis veebilehest 1: Naised ja areng.
Allikas:http://fganistan.wordpress.com/naised-ja-areng/

Näidis veebilehest 2: Eestlaste abi- Sisekaitseakadeemia.
Allikas: http://fganistan.wordpress.com/eestlaste-abi/sisekaitseakadeemia/
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Näidis veebilehest 3: Üldandmed.
Allikas: http://fganistan.wordpress.com/riik/
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