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Blogi ar cepumiem

Šodien gan WAP, gan WEB versijai pievienoju
plaši izplatīto iespēju - "Atcerēties mani". Ar datoru cieši saistītie cilvēki zina, ka šāda ekstra darbojas ar
tā saukto cepumu (Cookies) palīdzību, bet tiem, kas nezina pastāstīšu ko zinu par šo seno tehnoloģiju.
Cepumu jeb, pareizāk sakot, sīkdatņu definīciju var atrast latviešu valodā arī vikipēdijā - Sīkdatne jeb
sīkfails, slengā "kūkijs" (angļu: cookie "cepums"), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne
klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasts fails. Ar tās
palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests
tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris
uzskata par jaunu klientu. (http://wapedia.mobi/lv/Sīkdatne) Tāpēc sīkdatnes parasti izmanto ilglaicīgai
lietotāja datu glabāšnai uz lietotāja datora, līdz ar to mājaslapu uzturētājam nav jāglabā nevajadzīgi
pagaidu faili uz sava servera, bet lietotājam nav katru reizi no jauna jāielogojas, ienākot mājaslapā.
Cepumos, parasti, tiek glabāts lietotāja sid vai niks, bet nekādā gadījumā programmētāji nedrīkst
sīkdatnēs saglabāt lietotāja paroli vai kādu citu konfidencionālu informāciju, jo tas nav droši! Cepumi
netiek kaut kādā veidā šifrēti un tie ir brīvi pieejami, piemēram, Operā var nokļūt pie cepumiem šādā
veidā - Menu->Settings->Preferences->Advanced->Cookies->Manage Cookies Neesmu manījis, lai
telefonos varētu apskatīties sīkdatnes, taču Sony Ericsson ir iespēja manipulēt (atļaut/neaļaut un dzēst) ar
sīkfailiem caur iebūvēto pārlūku - Vēl->Iespējas->Atļaut/Nodzēst sīkfailus, drošivien šāda iespēja ir arī
citiem telefoniem. Tāpēc atceries - ja tavu datoru lieto vairāki cilvēki, tad izmantot iespēju "Atcerēties
mani" vai kā nu kur viņu sauc nav droši! Varbūt tieši tāpēc draugiem.lv nav šādas funkcijas, kaut gan
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facebook.com tāda ir. Konkrēti runājot par WAP blogu cepumiem, varu teikt, ka cepumu saglabāšanas
laiks jūsu datorā/telefonā ir 7 dienas, tas nozīmē, ka ja ielogojioties ieliksi ķeksīti pretī "Atcerēties mani",
tad veselu nedēļu varēsi aizmirst par paroles un nika ievadīšanu šajā lapā.
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