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Aplikace na Internetu a jejich instalace
Jednou ze služeb, kterou Internet nabízí jsou portály, kde si zájemce může najít
freeware software (je šířen zdarma, instalací neporušujeme autorský zákon, občas
studujme novinky na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/) a po
stažení nainstalovat na počítač. Na Google najdeme i další služby, které nám usnadní
práci.
Odkud stahuji software ☺
Server, kde je dobré umět anglicky

http://www.download.com

Další zahraniční servery

http://www.freeware.org
http://www.download.net
http://www.32bit.com
http://www.freewarefiles.com

Slunečnice

http://www.slunecnice.cz

Stahuj

http://www.stahuj.cz

Studna

http://www.studna.cz

Doporučuji stránky o GNU1

http://www.gnu.cz

Klikni a stahuj

http://klikni.idnes.cz/Pocitaceinternetkomunikace/Software/index.htm

Neumíme dobře anglicky a proto tento server

http://www.cestina.cz

Seznam

http://software.seznam.cz

Služby na portálu Google

http://www.google.cz/intl/cs/options/

Nejenom software, ale i knihy na Google

http://books.google.com/

Další příspěvky budu věnovat aplikaci Hot Potatoes. Proto se teď naučíme tuto
aplikaci stáhnout, nainstalovat a odinstalovat z počítače. Tento program mohou
pracovníci státních neziskových vzdělávacích organizací po registraci využívat
zdarma. Nezapomeňte na registraci.
Download aplikace

http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloads

Příklady a náměty

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/sites6.htm

Zajímavá stránka

http://www.languagesonline.org.uk/

Obrázky

http://hcmc.uvic.ca/clipart/
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GNU – svobodný software

Informace

http://www.hotpotatoes.info/contact.htm

Postup staženi a nainstalování aplikace
1. Stahování je jednoduché, protože stačí na stránkách najít odkaz na download
aplikace Hot Potatoes podle typu operačního systému. Pak klikneme na odkaz
a zobrazí se nám dialogové okno, které nám dává tyto volby: „Spustit“ nebo
„Uložit“. Doporučuji kliknout na „Uložit“ a instalační program uložit na disk.
2. Jakmile máme uložený požadovaný instalační soubor s příponou .exe, pak
nám stačí jen tento soubor spustit a po výběru
jazyka pro Průvodce instalací (doporučuji vybrat
češtinu) potvrzovat klikem na tlačítko „Další“, až se
dostaneme k úspěšnému dokončení instalace
(souhlasíme s licenčním ujednáním, přečteme si
důležité informace, vybereme si místo na disku,
kam chceme nainstalovat aplikaci, zvolíme další
možnosti pro instalaci a nakonec si zvolíme jazyk
pro uživatelské rozhraní). Vyberete-li si angličtinu,
pak se Vám objeví dialogové okno aplikace.
Obrázek 1:

Instalace

3. V případě, že budeme chtít program
z počítače odinstalovat, musíme zvolit
proces odinstalování aplikace. Nestačí
jenom smazat adresář z disku, kde je
program nainstalovány. Začneme tím,
že najdeme program Hot Potatoes
klikem: Start/Programy/HotPotatoes6/.
Spustíme
odinstalování
programu
klikem
na
Unistall
HotPotatoes6
a spustíme průvodce odinstalování
aplikace.
Obrázek 2:

Dialogové okno aplikace

Nezapomeňme na antivirové programy
Pracujeme na Internetu a nesmíme zapomenout si chránit počítač antivirovým
programem. Avast32 je produkt z české dílny a zkušební doba programu je až tři
měsíce. Zaregistrujte se a můžete jej pro osobní účely používat zcela zdarma.
Program Avast

http://www.asw.cz/cze/free_virus_protectio.html

Příjemnou práci na Internetu přeje Magdalena Chmelařová

