Návod ke stažení nahrávek
a k práci s Wiki webem
brno.alfakurzy.cz
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Poznámka
Tento návod je určen zejména pro nezkušené uživatele. Zběhlí nechť laskavě prominou a kapitoly
typu „Jak se přihlásit“ přeskočí nebo je čtou obrněni trpělivostí.

1 Jak se mám přihlásit na alfí web?
1. Otevři internetový prohlížeč (Firefox, Internet Explorer...)
2. Do adresního políčka nahoře zadej adresu našeho webu
brno.alfakurzy.cz
3. Adresní pole je v obrázku vyznačeno červeně (správné). Pole vyhledávače je fialově
škrtnuto (špatné). To prosím nepoužij, zapomeň na Google i Seznam. Nic nehledáš, otvíráš
web.
Poznámka: Asi 5 % návštěvníků našich webů pokaždé píše webovou adresu do pole
vyhledávače ☻.

4. Stiskni Enter. Otevře se hlavní stránka.
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5. Posuň obsah okna svisle, až se zobrazí text Servisní web

6. Klikni na odkaz Servisní web kurzů Alfa v Brně, otevře se přihlašovací stránka servisního
webu (Wiki).

7. Najdi vpravo dole panel Commands a klikni v něm na odkaz Přihlásit se.

Web kurzů Alfa v Brně – návod
8. Zapiš své uživatelské jméno a heslo. Klikni na Přihlásit se.

9. Klikni na Vstupte zde
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2 Zapomněl jsem heslo, chci nové
Popsaný postup je samoobslužný. Podmínkou úspěchu je pamatovat si aspoň své uživatelské jméno.
Obvykle je to příjmení, výjimečně křestní jméno. Je zapsáno malými písmeny bez diakritických
znamének.
1. Zahaj přihlášení postupem podle kapitoly 1 Jak se mám přihlásit na alfí web? až do bodu
číslo 7. Nic nevyplňuj a klikni na odkaz Zaslat nové heslo.

2. Vyplň své uživatelské jméno a klikni na tlačítko Zaslat nové heslo.

3. Heslo ti přijde poštou. Přihlas se postupem z kapitoly 1.
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3 Chci změnit své heslo, staré si pamatuji
1. Přihlas se do webu brno.alfakurzy.cz/dokuwiki , viz kapitolu 1.
2. Vpravo dole panel Commands, v něm klikni na Upravit profil.

3. Otevře se stránka tvého profilu, na ní zadej 2x své nové heslo do políček
Nové heslo a
ještě jednou,
pak klikni na Uložit.

4 Jak stáhnu nahrávky přednášek?
1. Přihlas se na web postupem podle kapitoly 1.
2. Po kliknutí na Vstupte zde přejdeš na stránku Obsahová nabídka.
3. V části Materiály ke stažení klikni na odkaz odpovídající tebou navštěvovanému běhu
kurzu, např. Jaro 2012.
4. V tabulce Zvukový záznam přednášek klikni na název přednášky, kterou chceš stáhnout, a
ulož nabídnutý soubor.
5. Když ti prohlížeč nenabídne uložení a začne sám přehrávat obsah záznamu, přeruš akci, vrať
se do tabulky a klikni pravým tlačítkem myši na vybraný název. Zvol Uložit odkaz jako...
6. Vyčkej na stažení souboru. Obvykle ho najdeš ve svých dokumentech ve složce Stažené
soubory nebo Downloads.
7. Na stránce mohou být i odkazy na jiné záznamy, např. Nickyho Gumbela. Využij je.
8. Návod na uložení videosouboru je uveden v dolní části webové stránky

5 Proč se soubor hned přehrává, místo aby se uložil?
Závisí to na nastavení prohlížeče. Chceš-li nahrávku přednášky uložit, použij postup z bodu 5.
v předchozí kapitole č. 4 (Jak stáhnu nahrávky přednášek?).
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6 Proč se mi zobrazila stránka s názvem Nepovolená akce?
Může to mít několik důvodů:

6.1 Nejsi přihlášený pomocí uživatelského jména a hesla.
Servisní web kurzů Alfa je určený pro organizátory a účastníky kurzu. Ti mají nebo mohou požádat
o registraci a obdrží uživatelské jméno a heslo.
Neregistrovaní uživatelé vidí jen malou část z celkového počtu stránek webu. Volně dostupné jsou
stránky se základními informacemi o kurzech Alfa, přihláškami, kontakty, odkazy na jiné weby
apod.

Řešení:
Udělej si registraci (viz kapitolu 7 Jak se stanu registrovaným uživatelem?) a požádej e-mailem
správce webu (viz kontakt na konci návodu) o zařazení do odpovídající skupiny uživatelů. Uveď
kterého kurzu se účastníš nebo jakou funkci v kurzu vykonáváš.

6.2 Jsi přihlášený, ale nemáš oprávnění zobrazit danou stránku.
Přihlášení návštěvníci stránek jsou rozděleni do několika skupin. Každá ze skupin má dostupnou
svoji část stránek. Například nahrávky přednášek, které zazněly při podzimním běhu kurzu, jsou
dostupné jen pro účastníky právě tohoto běhu.
Pokus otevřít stránku určenou pro jinou skupinu uživatelů končí buď tak, že se v panelu Content
(Obsah) nerozvine menu s nabídkou seznamu podřízených stránek nebo se uživateli ukáže stránka
s nadpisem Nepovolená akce.

Řešení:
•

Požádej o přeřazení do jiné skupiny uživatelů nebo o zpřístupnění obsahu stránky jiným
způsobem (nechej si zaslat kopii e-mailem apod.).

•

Smiř se s tím, že některé informace jsou určeny pro jiné lidi. ☻

Kontakt na administrátora webu je na konci návodu.

7 Jak se stanu registrovaným uživatelem?
Jsou dvě možnosti jak zahájit registraci:
•

Samoobslužně

•

Žádostí zaslanou e-mailem správci webu

V obou případech bude třeba požádat správce o zařazení nově registrovaného uživatele do některé
skupiny (např. hosté kurzu Alfa jaro 2011 / organizátoři / hosté kurzu Beta apod.). Teprve pak se
stanou přístupnými stránky odpovídající dané uživatelské skupině.
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7.1 Samoobslužná registrace
1. Postupuj podle kapitoly 1 až do bodu 7.
Pak místo zadání jména a hesla v bodě 8. klikni vpravo dole na odkaz Registrovat.

2. Zobrazí se formulář se třemi políčky k vyplnění.

3. Do pole Uživatelské jméno vyplň své příjmení bez diakritických znamének, do pole

8

Web kurzů Alfa v Brně – návod

9

Celé jméno uveď křestní jméno a příjmení včetně diakritiky a do pole E-mail uveď a pečlivě
zkontroluj svoji e-mailovou adresu. Pozor, ať na začátku ani na konci nejsou mezery nebo
jiné „neviditelné“ znaky.
4. Klikni na tlačítko Registrovat. Je-li vše v pořádku, zobrazí se nahoře na stránce informace,
že uživatelský účet byl vytvořen a heslo zasláno mailem.

5. Ve Tvé e-mailové schránce se objeví zpráva s předmětem Vaše heslo do systému DokuWiki.
V ní je přihlašovací jméno a heslo pro vstup na stránky.
6. Pošli e-mailem krátkou zprávu administrátorovi (viz kontakt na konci návodu) se žádostí o
zařazení do odpovídající skupiny uživatelů. Uveď
•

který kurz navštěvuješ,

•

svoje uživatelské jméno (ale nikoliv heslo) ze samočinného e-mailu, který jsi dostal
po registraci.

7. Vyčkej na odpověď administrátora.

7.2 Registrace e-mailovou žádostí zaslanou správci
Pošli e-mail správci. Napiš do něj své jméno, příjmení a navštěvovaný kurz. Do předmětu zprávy
uveď Žádost o registraci na web Alfa.
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8 Proč je ten web Alfy tak složitý?
Souhlasím, že řada uživatelů má s přihlášením na náš web a se stahováním souborů potíže.
Důvody proč web vypadá a funguje tak, jak je, jsou hlavně dva:
•

Ochrana a vzájemné oddělení uložených údajů.
Naše webové stránky obsahují soubory a informace, které jsou určeny různým skupinám
uživatelů (účastníci různých běhů kurzu, hostitelé, lektoři atd.). Není vhodné, aby všichni
měli přístup všude. Je třeba respektovat soukromí. Proto je vstup do chráněné části dovolen
jen s heslem. Každá skupina má práva jen na vybranou část stránek a dat.

•

Možnost jednoduché úpravy a snadného vkládání souborů.
Web využívá systém Wiki (přesněji DokuWiki). Obsah stránek mohou vybraní uživatelé
upravovat přímo z prohlížeče, nepotřebují k tomu zvláštní editační program ani program na
přenos souborů (FTP klient apod.). Vedlejším důsledkem je, že vzhled stránek podléhá
konvencím a možnostem systému DokuWiki a správce jej tedy nemůže upravit do zcela
libovolné podoby.

Prosíme o trpělivost a pochopení. S případnými potížemi se obrať na správce.

9 Proč se nahrávky přednášek neposílají poštou?
Typická nahrávka je zaznamenána v souboru MP3 o velikosti 20 až 50 MB. Takto velké soubory
nedokáže odeslat téměř žádný e-mailový účet a také skoro nikdo nemá schránku schopnou přijmout
přílohy této velikosti. Jednoduše řečeno, elektronická pošta má od doby svého vzniku jiný účel.
Naproti tomu soubory předávané přes web nemají žádnou horní hranici velikosti a stažení souboru z
webové stránky je jednoduchá operace, kterou by měl zvládnout každý uživatel Internetu.
Je ještě řada jiných důvodů, ale zde uvedený je ten hlavní.

10 Kontakty
V případě potřeby kontaktuj správce stránek:
sluj@seznam.cz
Kdykoliv můžeš poslat dotaz nebo připomínku na adresu: alfa.brno@email.cz

