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Programy/Internet
Programy - Internet

Webové prohlížeče
Nejznámější internetové
prohlížeče pro Ubuntu

Komunikátory
Zasílání rychlých (IM)
zpráv - Jabber, ICQ a
další

Společenské sítě
Společenské sítě Twitter, Facebook a další

RSS
Odběr novinek z
webových stránek

Email
Kontrola pošty, poštovní
klienti

P2P sítě
Výměnné sítě BitTorrent,
DirectConnect,
Gnutella…
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Audio-Video
komunikace
Hlasová a video
komunikace přes
Internet

Stahování
Stahování z RapidShare
a podobných serverů

Vzdálený přístup
Přístup pomocí vzdálené
plochy, SSH, FTP…

Last update: 2019/02/25 18:21

programy:internet

IRC
Skupinová komunikace

https://wiki.ubuntu.cz/programy/internet

Internetové
bankovnictví
Internetbanking v
Ubuntu

Různé
Ostatní aplikace

Mohlo by vás také zajímat

Jak na Internet
Návod pro připojení na
Internet

Flash
Instalace Flashe do
webového prohlížeče

Java
Instalace Javy do
webového prohlížeče

Email
Mozilla Thunderbird - multiplatformní poštovní klient, v Ubuntu nyní jako výchozí
Evolution - výchozí poštovní klient pracovního prostředí GNOME
Mutt - terminálový poštovní klient
Kontrola nové pošty - malé prográmky pravidelně vám kontrolující nové emaily
Společenské sítě
Gwibber - klient pro procházení zpráv ze sociálních sítí
P2P sítě
LinuxDC++ - DC++ klient
aMule - Klient pro výměnnou síť eDonkey a Kademlia, podobný klientu eMule
Deluge - klient pro výměnnou síť BitTorrent
https://wiki.ubuntu.cz/
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KTorrent - vynikající BitTorrent klient pro KDE
gtk-gnutella - pokročilý klient pro síť Gnutella
frostwire - pokročilý klient pro síť Gnutella
Transmission - výchozí bittorent klient
Stahování
FreeRapidDownloader - program pro snadné stahování z RapidShare a podobných serverů
jdownloader - program pro stahování ze serverů Rapidshare a podobně
Tucan manager - program v pythonu pro stahování ze serverů Rapidshare a podobných
Slimrat - jednoduchý program na sťahovanie z Rapidsharu ako free user a iných serverov
Fatrat - program na stahovanie z Rapidsharu s možností vzdáleného ovládání přes jabber
uGet - jednoduchý správce stahování
Vzdálený přístup
Připojení vzdálených zdrojů - připojení k FTP, SSH, sdíleným složkám Windows, atd.
Síťový tisk - sdílení tiskárny mezi Ubuntu, Mac OS X a MS Windows
Vzdálená plocha - nástroje pro vzdálené přihlášení
SSH - nástroj pro vzdálené ovládání jiných počítačů nebo přesun souborů
TeamViewer - nástroj pro sdílení pracovní plochy po síti
Různé
Google Earth - virtuální glóbus, který umožňuje prohlížet Zemi jako ze satelitu
BLOG editory - Tvorba, editace, mazání příspěvků na blogu
Posílání SMS - posílání SMS přímo z počítače
Internet Explorer - Internet Explorer v Ubuntu
Ověření kontrolních součtů - Jak ověřit správnost stažených souborů pomocí kontrolních součtů
(soubory s příponou .md5, .sha1 nebo .sfv)
Srovnávací testy - benchmarks různých typů …
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