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Slimrat

Slimrat
Toto je jednoduchý návod na inštaláciu a používanie download programu slimrat, tak ako ho pužívam
ja. Musím v úvode upozorniť, že návod sa týka len sťahovania z rapidshare bez účtu. Slimrat sa dá
používať na sťahovanie z rapidshare ale aj z iných serverov, napr: hotline, czshare, easyshare a
ďaľších. Ich úplny zoznam nájdete v priečinku programu, v podpriečinku s názvom Plugins. Z iných
serverov nesťahujem a nemal som žial čas to vyskúšať.

Stiahnutie a inštalácia
Pred samotným stiahnutím a inštaláciou je potrebné doinštalovať závislosti. Otvorte si synaptic a
postupne si vyhladajte a nainštalujte nasledovné balíky:
- Perl (najmenej 5.8, 5.10 odporúčané)
- Getopt::Long
- LWP::UserAgent
- Term::ANSIColor
- WWW::Mechanize
Následne otvorte terminál a postupne zadajte ako root, pred všetkým sudo:
aptitude install libwww-mechanize-perl
aptitude install libgtk2-gladexml-perl xclip libspiﬀy-perl # For the GUI
aptitude install aview # For command-line captcha viewing
aptitude install imagemagick tesseract # For automatic captcha solving
Stiahnut si ho môžte z dole uvedeného linku. Kliknite na Download Page a následne na
slimrat-1.0.tar.bz2. Uložte si ho napríklad na plochu, alebo kam chcete.
Následne tento súbor rozbalte, buď dvojklikom, alebo cez terminál(používatelia terminálu, určite budú
vedieť ako) do domovského priečinku. Po rozbalení si môžte pozrieť návod na inštaláciu v text. súbore
INSTALL, kde je popísané rozbalenie do /usr/local/bin/…. ja som to rozbalil do domovského priečinku,
keďže som to nerobil cez terminál a nechcel som riešiť oprávnenia správcu, sudo atď. Načo to
komplikovať si myslím a funguje mi to aj z domovského priečinku. Taktiež je tam popísané vytvorenie
spustiteľných odkazov, ale ani to nepoužívam, neskôr uvidíte prečo.
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Používanie
Ak ste už niekedy sťahovali z rapidshare cez prehliadač, ako free user, určite viete, aké je to pracné.
Tento program Vám to uľahčí, žial 2O minútovému čakaniu medzi downloadmi jednotlivých linkov sa
nevyhnete, ale slimrat to urobí za Vás. Stiahne jeden link počká a ťahá ďalej. Slimrat sa dá používať v
termináli a v graﬁckom rozhraní. Tento návod sa týka najprv terminálu a potom GUI.
Takže samotné používanie(znovu podotýkam,že postup kopíruje to, ako som to spravil ja): Vytvorte si
textový súbor napr: v leafpade, pomenujte si ho napr:zoznam a nakopírujte si doňho jednotlivé linky a
uložte do domovského adresára.Ďalej si do toho istého adresára vytvorte priečinok
napr:rapidownloads, kde sa Vám budú ukladať nerozbalené súbory.
V termináli sa premiestnime do adresára, kde sa program nachádza príkazom:
cd slimrat-1.0/src/
Následne si program spustíme v termináli príkazom:
./slimrat -t /home/vas_domovsky_adresar/rapidownloads/ -l /home/vas_domovsky_adresar/zoznam
Určite vidíte, že argument -t, znamená umiestnenie stiahnutých súborov a argument -l samotné linky,
takže program si sám prečíta linky v textovom súbore, ktorý vytvoríte(zoznam) a potom uloží do
priečinku, ktorý ste vytvorili(rapidownloads). Určite je Vám jasné, že všetky zmeny, či názvu
textového súboru, či názvu priečinku na sťahovanie, alebo cesty k nim sa musia prejaviť v samotnom
príkaze na spustenie. A ešte perlička na záver: touto perličkou sú moje obľubené aliasy kde príkaz cd
slimrat-1.0/src/ mám nahradený slovom slimrat a príkaz ./slimrat -t
/home/vas_domovsky_adresar/rapidownloads/ -l /home/vas_domovsky_adresar/zoznam slovom tahaj,
takže v termináli zadám slimrat a potom tahaj a už to fachčí…..no nie je to super?
V graﬁckom rozhraní je to jednoduché. Vaše vytúžené linky si môžte uložiť buď stlačením znamienka
plus, každý link musí byť v samostatnom riadku, alebo priamo z clipboardu stlačením prislušného
tlačítka, hľadajte clipboard, vľavo vedľa znamienka plus. Samotné sťahovanie funguje stlačením
šípky, ktorá pripomína play. Dá sa nastaviť, kde súbory chcete ukladať. Linky sa dajú premiestnovať
hore, dolu, mazať po jednom, alebo všetky naraz. Rozdiel medzi Gui a terminálom je ten, že, ak
zavriete GuiSlimrat, nebude si pamatať už stiahnuté súbory a znovu Vám ich ukáže všetky na
stiahnutie, nato si dávajte pozor, V termináli Slimrat stiahnuté linky značí do textového súboru slovom
'DONE', ktorý sme nazvali zoznam, takže po znovuzapnutí nie je problém. Aj ked verím, že Slimrat pri
sťahovaní vypínať nebudete, pri náhodnom vypnutí pozor nato, neúplné súbory Slimrat nebude ťahať
ďalej, ale znovu….

Prajem príjemné používanie a dúfam, že tento návod Vám pomôže, keďže je môj prvý.

Odkazy
Stiahnutie
Domovská stránka programu
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Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki
zavedených konvencí. Více...
Graﬁcká úprava: Tento návod potřebuje důležité graﬁcké a
stylistické úpravy. Více...
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