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INTERNET EXPLORER
(zobecněno pro verzi IE 6)

Program MS Internet Explorer (IE) patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které
se nazývají browsery nebo-li prohlížeče (známý je rovněž prohlížeč Netscape Navigator).
Slouží především k zobrazení obsahu zadané internetové nebo intranetové adresy tzv. webových stránek. V drtivé míře slouží sice k prohlížení webových stránek, ale je schopen pracovat i s jinými službami například zobrazovat a stahovat soubory ze serverů FTP apod.

Minimální požadované znalosti k jeho efektivnímu zvládnutí:
1. Základní PC pojmy (soubor, adresář, …)
2. Práce s myší
3. Znalosti OS Windows (plocha Windows, okno a jeho atributy, nejdůležitější funkce tzn. systémové možnosti drž a táhni, multitasking, přepínání klávesnic, clipboard apod.).
V PC problematice je nutné především si uvědomit, že k jednomu cíli vede více cest - jedna,
dvě, tři, …, to platí i v programu MS Internet Browser. Není v našich silách ukázat si cesty
všechny, nicméně při opakované práci s programem na ně intuitivně přijdete sami. V této
souvislosti je zde nutné připomenout využití pravého tlačítka myši, které slouží k rychlému
provádění úkolů. Navíc MS Internet Browser patří mezi programy snadno zvládnutelné.
V podstatě nevyžaduje žádné velké znalosti, jen pár naučených dovedností.

Shrnutí nejdůležitějších znalostí:
Možnosti vyhledávání
Aby bylo možné prohlížet obsah webových stránek je nutné je nejprve vyhledat. K vyhledání
slouží zejména tyto možnosti, které je dle potřeby možné kombinovat:
1. Adresní řádek
a)
Uživatel zná přesnou adresu webových stránek.
b)
Uživatel podobu adresy tipuje.
2. Vyhledavače (jakési elektronické katalogy adres stránek)
a)
Adresy jsou řazeny do kategorií (skupin).
b)
Adresu vyhledává uživatel dle klíčového slova.
Pozor obsah žádného z vyhledávačů nemapuje všechny webové adresy.
Známé vyhledavače (z pochopitelných důvodů bez záruky):

České:
www.seznam.cz
www.google.cz
www.redbox.cz
www.centrum.cz
www.quick.cz
www.atlas.cz
www.zmije.cz
www.sherlock.cz
www.zmije.cz
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Zahraniční:
www.yahoo.com
www.altavista.com
www.msn.com
www.britannica.com
www.lycos.com
www.excite.com
www.altheweb.com
www.infoseek.com
www.looksmart.com
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Možnosti ovládání
IE potažmo zobrazené webové stránky je možné ovládat klasicky tzn. pomocí uživatelské
nabídky, klávesových zkratek nebo panelů nástrojů. Další možností je pak ovládání pomocí
prvků zobrazené webové stránky. Uvedený příklad s popisem je okno IE se zobrazeným obsahem starší podoby titulní webové stránky Pražského hradu na adrese www.hrad.cz:
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1. Adresní řádek - slouží k zadávání adres webových stránek. Pro listování v naposledy zadaných adresách slouží „šipečka“ na konci adresního řádku.
2. Hypertextové odkazy - slouží pro jednoduchý přesun z jedné stránky na druhou stisknutím
ukazovátka myši, které bude mít, po najetí na příslušný odkaz, zpravidla tvar ručičky. Není tedy nutné znát adresu odkazované stránky a přepisovat ji do adresního řádku. Hypertextové odkazy obvykle vypadají jako vhodně stylizovaný text nebo vhodným způsobem
zvýrazněný obrázek.
3. Tlačítka Zpět a Vpřed - slouží pro rychlou navigaci mezi již zobrazenými stránkami. Tlačítko Zpět zobrazí obsah předchozí stránky. Tlačítko Vpřed té stránky, která byla zobrazena před stisknutím tlačítka Zpět. „Šipečky“ vedle tlačítek ukáží historii zobrazených
stránek, takže je možné posouvat se o více než jednu stránku zpět i vpřed.
4. Tlačítko Zastavit - stisknutí tlačítka zastaví načítaní požadované stránky.
5. Tlačítko Aktualizovat (Obnovit) - stisknutí si vyžádá znovunačtení aktuální stránky. To je
vhodné, pokud nebyla předtím načtena úplně, nebo pokud se její obsah mezitím mohl
změnit.
6. Tlačítko Domů - stisknutím se načte předdefinovaná tzv. domácí stránka, která se načítá
automaticky po spuštění prohlížeče. Tu lze nastavit dle svých požadavků ve volbě: nástroje  možnosti internetu  ouško obecné  sekce domovská stránka. Doporučuje se
zadání adresy nějakého vyhledavače (používají se také výrazy vyhledávací služba či vyhledávací server).
7. Tlačítko Oblíbené - jedná se o uživatelem vytvořený seznam často používaných webových adres, aby je nemusel pokaždé vypisovat do adresního řádku.
8. Tlačítko Historie - chronologicky uspořádané v poslední době navštívené webové adresy.
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Základní údržba IE
Tento odstavec lze také s trochou nadsázky nazvat Jak po sobě zamést stopy, jeho význam je
však hlubší:
1. Vymazání souborů navštívených stránek
Zjednodušeně lze říci, že všechny navštívené webové stránky se ukládají na lokální disk našeho počítače, aby se stránka při příští návštěvě zobrazila rychleji. Tyto
složky se vyplatí čas od času odstranit:
nástroje  možnosti internetu  ouško obecné  sekce dočasné soubory internetu
 tlačítka odstranit soubory a vymazat soubory cookie (event. selekční tlačítko nastavení)

2. Vymazání adres navštívených stránek
Lze také vymazat informace o adresách navštívených stránek, které souvisí
s tlačítkem historie na panelu nástrojů a s „šipečkou“ na konci adresního řádku:
nástroje  možnosti internetu  ouško obecné  sekce historie  tlačítko vymazat
historii

3. Vymazání historie automatického dokončování
Tato možnost nám dovoluje pozdější dokončování např. zadaných webových adres, klíčových slov, hesel apod. Pokud však sdílíte svůj počítač s někým jiným,
vyplatí se po sobě historii automatického dokončování vymazat:
nástroje  možnosti internetu  ouško obsah  sekce osobní informace  tlačítko
automatické dokončování  podsekce vymazat historii automatického dokončování
 tlačítko vymazat formuláře event. tlačítko vymazat hesla

Překladače Internetových stránek
Postupem času zjistíte, že při současném stavu a vývoji Internetu je vhodné, pro co nejefektnější práci používat i zahraniční většinou anglicky psané webové stránky. Pokud máte s cizím
jazykem problémy, je uživateli doporučeno pořídit si tzv. překladač webových stránek. Překladače stránek jsou softwarové nástroje určené pro automatizovaný překlad běžných anglických textů do gramaticky upravené podoby v češtině. Je však třeba si uvědomit, že překlad
vytvořený překladačem (strojem) není nikdy tak dokonalý jako překlad, který by vytvořil člověk. Přeložený text je tedy třeba vždy přijímat s určitým nadhledem a při jeho čtení domýšlet
věci, které stroj zatím domyslet nedokáže.
Toto je souhrn nejdůležitějších znalostí pro základní zvládnutí prohlížeče MS Internet Explorer. Všechny tyto postupy a mnoho dalších jsou popsány v nápovědě programu (příručka
v elektronické podobě): nápověda  nápověda Obsah a rejstřík nebo F1.

Tyto a další informace můžete rovněž nalézt na internetové adrese
http://radek.hajdu.sweb.cz včetně kontaktních informací.
Přeji příjemně strávený čas s počítačem
Radek Hajdu
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