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Internet jest pełny miejsc, w których znajdziesz rozrywkę, 
humor i zabawę. Omówienie ich wszystkich jest niemożliwe. 

Wybrałam więc dwa specyfi czne miejsca: YouTube i Google 
Video.

YouTube to serwis internetowy, w którym możesz opubliko-
wać swoje własne fi lmy, wideoklipy lub innego typu minipro-
dukcje. Jego podstawowe hasło to „Broadcast Yourself ” (ang. 
„Niech Cię inni zobaczą”). Publikowane tu nagrania mogą trwać 
do 10 minut, a objętość pliku nie może przekraczać 100 MB. 

Serwis YouTube, który pojawił się w sieci w lutym 2005 roku 
(a zaczynał od prezentowania kota autora), jest obecnie najwięk-
szym serwisem udostępniającym tego typu usługi.

Według Google dziennie na YouTubie umieszczanych jest 
ponad 85 tys. fi lmów, zajmujących ok. 2400 GB. 

W połowie stycznia 2007 roku serwis Google Video (http://
video.google.pl/) zaczął indeksować i udostępniać w swoich zaso-
bach wszelkie fi lmy z YouTube’a. Google Video to pierwszy na 
świecie otwarty rynek dostępnych online plików wideo, w któ-
rym możesz wyszukiwać i oglądać pliki z coraz większej kolekcji 
audycji telewizyjnych, fi lmów, wideoklipów, fi lmów dokumen-
talnych, produkcji amatorskich i innych. 

9. Jak znaleźć 
w internecie 
rozrywkę? 
YouTube 
i Google Video

 1. Aby	odwiedzić	
YouTube’a,	uruchom	
przeglądarkę,	wpisz	
w	polu	adresu	http://
www.youtube.com/	
i	naciśnij	klawisz	Enter.

 2. Wyświetlona	zostanie	
strona	główna	serwisu	
YouTube	(rysunek	9.1).	
Kliknij	OK,	aby	zaakcep‑
tować	preferencje.

 3. Jeśli	masz	ochotę	posłu‑
chać	muzyki	i	pooglądać	
wideoklip,	wpisz	nazwę	
zespołu	lub	nazwisko	
wykonawcy	w	polu	teks‑
towym.	Możesz	oczy‑
wiście	podać	dowolne	
słowo	kluczowe	(rysu‑
nek	9.2).

Rysunek 9.1. Strona główna 
serwisu YouTube

Rysunek 9.2. Wpisz w polu 
tekstowym słowo kluczowe i naciśnij 

Enter lub kliknij przycisk Szukaj
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 4. Wyświetlona	zostanie	
lista	wideoklipów	odpo‑
wiadająca	kryterium	
wyszukiwania.	Przejrzyj	
ją	i	kliknij	jeden	z	nich	
(rysunek	9.3).

 5. Wideoklip	zostanie	
odtworzony	(rysunek	9.4).

 6. Aby	wyszukać	wideoklipy,	
korzystając	z	Google	
Video,	wpisz	w	polu	
adresu	przeglądarki	
http://video.google.
pl/	i	naciśnij	Enter	
(rysunek	9.5).

 7. Wpisz	w	polu	tekstowym	
frazę	do	wyszukania	lub	
zastosuj	wyszukiwanie	
zaawansowa	ne	(na	przy‑
kład	tytuł:	tytuł),	a	odpo‑
wiednie	wyniki	zostaną	
wyszukane	w	archiwum	
(rysunek	9.6).	

 8. Kliknij	miniaturę	obrazu.	
Spowoduje	to	otwarcie	
strony	YouTube,	na	której	
można	zobaczyć	podgląd	
lub	cały	plik	wideo,	jeśli	
jest	bezpłatny.	

Rysunek 9.3. Kliknij łącze do klipu 

Rysunek 9.4. Wybrany wideoklip 
zostanie odtworzony

Rysunek 9.5. Google Video

Rysunek 9.6. Wybierz jeden 
z odszukanych wideoklipów
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Rysunek 10.1. Mapa Polski

Rysunek 10.2. Mapa Gliwic

Serwis Google Maps to jeden z serwisów wyszukiwarki 
internetowej Google, który jest bazą danych map oraz zdjęć 

satelitarnych i lotniczych całego świata. Zdjęcia oglądać można 
w kilkunastu skalach. Na najwyższym poziomie zbliżenia 
można (dla niektórych obszarów) czasami zobaczyć nawet 
pojedyncze drzewa. Serwis jest nieustannie aktualizowany. 
Wszystkie zdjęcia mają co najmniej rok, najstarsze nawet pięć 
lat. Ponieważ robiono je o różnych porach roku, w niektórych 
lokacjach sfotografowano śnieg i zamarznięte rzeki, w innych 
środek lata.

10. Jak 
w internecie 
szukać drogi? 
Google Maps

 1. Aby	wyświetlić	mapę	
danego	obszaru,	wpisz	
w	polu	adresu	okna	prze‑
glądarki	http://maps.
google.com/	i	naciśnij	
Enter.

 2. Wyświetlona	zostanie	
wyszukiwarka	map.	

 3. Wpisz	w	polu	tekstowym	
wyszukiwarki	słowo	klu‑
czowe	—	na	przykład	
polska,	i	naciśnij	Enter	
(rysunek	10.1).	

 4. Dostosuj	skalę	mapy,	
korzystając	z	przycisków	
oznaczonych	znakami	
plusa	i	minusa.	Przesuń	
myszą	mapę,	tak	aby	
wyświetlić	żądany	
obszar	(rysunek	10.2).

 Wskazówka 
Możesz podać bardziej precyzyjne kryterium — na przykład 

polska gliwice. 
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 5. Aby	włączyć	obraz	sate‑
litarny,	kliknij	przycisk	
Satelita.

 6. Aby	wyznaczyć	trasę,	
kliknij	prawym	przyci‑
skiem	myszy	w	punk‑
cie	startowym	podróży	
i	wybierz	z	menu	kon‑
tekstowego	polecenie	
Wyznacz trasê z tego 
miejsca (rysunek	10.3).

 7. Kliknij	prawym	przyci‑
skiem	myszy	w	punkcie	
fi	nalnym	podróży	
i	wybierz	z	menu	pole‑
cenie	Wyznacz trasê 
do tego miejsca	(rysu‑
nek	10.4).

 8. Trasa	podróży	zostanie	
wyświetlona	zarówno	na	
mapie,	jak	i	w	rozpisaniu	
na	poszczególne	etapy.	

 9. Ponumerowane	etapy	
trasy	są	wyświetlane	
w	lewym	panelu.	Gdy	
klikniesz	dany	etap,	na	
mapie	pojawią	się	szcze‑
gółowe	informacje	
(rysunek	10.5).	

 10. Możesz	oczywiście	
dostosować	skalę	mapy,	
aby	szczegóły	były	lepiej	
widoczne	lub	aby	ująć	
całą	trasę.

Rysunek 10.3. Wyznacz 
punkt startowy

Rysunek 10.4. Wskaż 
punkt docelowy podróży

Rysunek 10.5. Trasa podróży 
dokładnie rozpisana na etapy
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 Wskazówka 
Jeśli utworzysz konto, będziesz mógł zapisywać własne 

lokacje, trasy i mapy.
Gdybyś chciał się wybrać na wyprawę księżycową, wpisz 

w polu adresu przeglądarki http://www.google.com/moon/ 
i naciśnij Enter. Wyświetlona zostanie satelitarna mapa Księ-
życa wraz z informacjami dotyczącymi misji Apollo (rysu-
nek 10.6). 

Pod adresem http://www.google.com/mars/ znajdziesz mapy 
Marsa (rysunek 10.7). 

Rysunek 10.6. Mapy Księżyca

Rysunek 10.7. Mapy Marsa
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11. Jak 
wyszukiwać 
w internecie 
zasoby 
naukowe?

 1. Wpisz w polu adresu 
przegl¹darki http://
scholar.google.com/ 
i naciśnij Enter.

 2. Wyświetlona zostanie 
strona g³ówna serwisu 
Google Scholar (rysu-
nek 11.1).

 3. Wyszukamy prace kon-
kretnego autora. Wpisz 
wiêc w polu tekstowym 
author:"nazwisko ini‑
cjał" — na przyk³ad 
author:"Sokol M" — 
i kliknij przycisk Szukaj.

 4. Wyświetlona zostanie 
d³uga lista publikacji. 
Liczba cytowañ danej 
pracy jest prezentowa na 
pod skrótem tytu³u. 
Kliknij ³¹cze Cytowane 
przez (rysunek 11.2), 
aby wyświetliæ listê prac, 
w których wskazana pub-
likacja jest cytowana.

Google udostępnia testową wersję nowej wyszukiwarki zaso-
bów internetowych Google Scholar, przeznaczoną głów-

nie dla pracowników naukowych i studentów. Nowa wyszu-
kiwarka bezpłatnie przeszukuje płatne serwisy, jak archiwa 
czasopism naukowych (w tym dostępne online archiwa zna-
nych periodyków naukowych „Nature”, „Lancet” i „Science”) 
i komercyjne bazy danych, wyszukuje także recenzje, reprinty, 
abstrakty oraz książki z różnych dziedzin wiedzy dotąd nie-
uwzględniane przez standardową wersję Google.

Wprowadzony prefi ks "author:" pozwala na wyszukanie 
materiałów autorstwa konkretnej osoby. Obok rezultatów poda-
na jest także liczba cytowań w innych pracach. W wynikach 
wyszukiwania prezentowane są nie tylko odnośniki do stron, 
zawierających wyszukiwane informacje, ale również nazwy cza-
sopism, z których pochodzi tekst.

Google Scholar nie umieszcza reklam w wynikach wyszu-
kiwania.

Rysunek 11.1. Strona 
serwisu Google Scholar

Rysunek 11.2. Lista odszukanych 
prac wskazanego autora wraz 
z liczbami cytowań
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 5. Aby znaleźæ informacje 
tematyczne, na przyk³ad 
o ruchach Browna, wpisz 
frazê i kliknij Szukaj. 
Wyszukane zostan¹ pozy-
cje piśmiennictwa, opra-
cowania, dokumenty, 
wyk³ady, w których oma-
wiane jest szukane zagad-
nienie (rysunek 11.3).

 6. Aby określiæ zaawanso-
wane kryteria wyszu-
kiwania, kliknij ³¹cze 
Scholar — wyszukiwanie 
zaawansowane 
(rysunek 11.4).

 7. Zdefi niuj zaawansowane 
kryteria wyszukiwania 
i kliknij przycisk Szukaj 
(rysunek 11.5).

Rysunek 11.3. 
Wyszukiwanie tematyczne

Rysunek 11.4. 
Wyszukiwanie zaawansowane

Rysunek 11.5. Zdefi niuj 
zaawansowane kryteria wyszukiwania 

i kliknij przycisk Szukaj




	Spis i R9-11.pdf
	01_Internet pierwsza pomoc wyd2_druk 02




