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Úvod

Na tomto workshope si predstavíme internetové stránky, ktoré vám môžu uľahčiť prácu s multimédiami, s aplikáciami a prípadne aj s internetom ako takým. Základnou požiadavkou je zvládanie práce s ľubovoľným internetovým prehliadačom.

Konvertovanie súborov cez Convertfiles.com

Služba umožňuje konvertovať súbory do rôznych formátov. podporuje zvukové súbory, video súbory, textové súbory a archívy.
Po otvorení stránky www.convertfiles.com nájdite prepínač "choose a local file". Chceme konvertovať Youtube video a preto ho nastavíme do polohy "Or download it from". Zobrazilo sa nám editačné pole, kde môžeme prilepiť URL adresu. Môže to byť adresa Youtube videa, alebo odkaz na súbor, umiestnený napríklad na dropboxe. Do editačného poľa prilepte adresu
http://www.youtube.com/watch?v=JsZqm-g9tJA
Je to video o počítačovom tábore Reset.
Tabulátorom sa presunieme do zoznamu, kde si môžeme vybrať rozlíšenie videa, tento zoznam preskočíme, rovnako preskočíme aj zoznam input format, nakoľko vstupný formát je v tomto prípade automaticky nastavený.
V zozname output format môžeme nastaviť formát, do ktorého chceme video konvertovať. Najčastejšie asi budete chcieť konvertovať súbory do formátu mp3, preto vyberieme Extracted audio only.
Tabulátorom sa presunieme na políčko send a download link to my email. Ak ho začiarknete, po stlačení tabulátora môžete zadať e-mailovú adresu, na ktorú vám príde odkaz na skonvertovaný súbor.
Nasleduje tlačidlo Convert. Po jeho aktivovaní sa začne konverzia. Stav konverzie môžeme sledovať hneď pod tlačidlom convert.
 Najčastejšie sa zobrazuje hlásenie uploading (nahrávam) a converting (konvertujem).
Po skončení konverzie sa načíta nová stránka. Odkaz na súbor nájdete v rámiku s názvom "the".

Skúsme ešte skonvertovať tento handout do PDF súboru. Na konverziu do PDF existujú aj pohodlnejšie off-line riešenia, ak však nemáte Word 2007, neviete používať PDF creator alebo potrebujete urobiť konverziu na inom počítači, môže sa hodiť aj tento nástroj.
Otvorte stránku convertfiles.com a nájdite prepínač choose a local file. Pod ním je tlačidlo browse. Po jeho aktivovaní môžete vybrať súbor z vášho počítača. Vyberte súbor s týmto handoutom. V zozname output format nastavte Adobe portable document a aktivujte tlačidlo convert.
Súbor si po skonvertovaní môžete stiahnuť rovnako ako v predchádzajúcom príklade.


prístupný Youtube

na adrese
http://tube.majestyc.net/
môžete pohodlne vyhľadávať a prehrávať videá z Youtube.
Na hlavnej stránke je podrobný opis v angličtine. Nás ale teraz zaujíma jediné editačné pole, do ktorého môžete napísať čo na Youtube hľadáme. Vložte napríklad reťazec "Helenine oči" pre zobrazenie videí súvisiacich s touto kapelou a aktivujte tlačidlo search.
Na nasledujúcej stránke pod nadpisom search results nájdeme výsledky. Aktivujte napríklad odkaz "Helenine oči - Mariana".
Po načítaní novej stránky prejdite na nadpis video controls.
Video spustíte tlačidlom play, pretáčať dozadu môžete tlačidlom skyp back, dopredu skyp forward. Tlačidlom mute stlmite zvuk.
Komentáre a detaily k videu si môžete pozrieť pod nadpismi video details a video comments.


Sledovanie zmien na webových stránkach

Väčšina webových prezentácii v súčasnosti ponúka sledovanie zmien cez RSS. Existujú však aj stránky, ktoré RSS nemajú (napríklad stránka unss.sk alebo aj stránka tábora Reset unss.sk/reset) Zmeny na takýchto stránkach môžete sledovať cez službu www.woko.cz
Na hlavnej stránke aktivujte odkaz "nové sledování".
Následne vyplňte formulár (je v češtine, vyžaduje e-mailovú adresu, URL adresy sledovaných stránok, heslo, potvrdenie hesla a tlačidlo  odeslat).
Po aktivovaní tlačidla odeslat je na zadanú e-mailovú adresu zaslaný e-mail, na ktorý stačí odpovedať.
Služba kontroluje stránku raz denne, niekedy v ranných hodinách a pokiaľ nájde zmeny, informuje o tom e-mailom, pričom neupozorňuje čo a kde sa zmenilo, je preto potrebné navštíviť zadanú stránku.


ninite - nástroj na inštaláciu softvéru

Ak často inštalujete softvér na počítače vašich známych, alebo aktualizujete vlastné programové vybavenie, možno sa zíde nasledujúca webová služba: ninite.com Je to jednoduchý nástroj, ktorý vygeneruje “tichý” inštalátor podľa vašich potrieb.

Ako to funguje:

V prehliadači si otvorte stránku ninite.com. Ak používate operačný systém Windows, hneď na hlavnej stránke sú pod nadpismi sekcie s rôznymi aplikáciami (Firefox, 7zip, Dropbox, Skype, Flash pre IE / FF a podobne). Začiarknite všetky aplikácie, ktoré sa chystáte nainštalovať a aktivujte tlačidlo Get installer. Ak sa nespustí preberanie automaticky, aktivujte odkaz “retry this link”. Otvorí sa nová stránka, na ktorej je zoznam so zvolenými aplikáciami. Tu aktivujte odkaz “download installer”. Otvorí sa štandardné okno prehliadača pre preberanie súborov. Súbor ninite.exe si uložte kamkoľvek na disk alebo USB kľúč. Samotný exe súbor neobsahuje všetky inštalátori pre vybrané aplikácie, ale len informáciu o týchto aplikáciách a rozhranie pre inštaláciu. Preto vyžaduje funkčné pripojenie do internetu. Je to nevýhoda, ak inštalujete rovnaký software na viacero počítačov a musíte sťahovať aplikácie stále zo serverov, výhodou zas je, že aplikácie sú aktuálne. Po spustení súboru ninite.exe, ktorý ste stiahli sa automaticky začnú inštalovať zvolené aplikácie (vyžadované sú, samozrejme, práva administrátora). Po virtualizácii okna sa môžete dozvedieť aktuálny stav inštalácie. Napríklad Downloading Skype =sťahujem Skype, installing =inštaluje sa. Úspešné ukončenie inštalácie je oznámené hlásením “finished”, po ktorom môžete okno inštalátora zavrieť aktivovaním tlačidla close. Inštalátor môžete použiť znovu, ak sa rozhodnete aktualizovať už nainštalované programy - má detekciu verzii takže nebude inštalovať aplikácie, ktoré nie je potrebné aktualizovať. Môžete ho zdieľať s niekým iným, nie je viazaný na konkrétny počítač.
Táto služba má niekoľko výhod - môžete takto nainštalovať programy s neprístupnými inštalátormi (napríklad doplnok Flash player alebo aplikáciu Dropbox), môže sa zísť, ak inštalujete množstvo programov po páde systému (a nemáte prenosné verzie aplikácii) resp. dávate dokopy systém pre známeho, alebo pripravujete počítače v prednáškovej miestnosti. Faktom je, že takto sa nedozviete o licenčných zmluvách a podmienkach, ktoré sa bežne zobrazujú pri inštalácii softvéru, na druhej strane je asi dosť ľudí, ktorý aj tak len odklikávajú “I agree”.
PS: v ponuke sú aj aplikácie pre Linux, tie som ale neskúšal.
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