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Erilaisten avoimen lähdekoodin (open source) ja
hyviksi havaittujen ilmaisten ohjelmien esittely
Ja hieman eri ohjelmiin liittyvästä nettiturvallisuudesta.
Jottet joudu vaarallisille haittaohjelmasivustoille:

Siteadvisor

Voidaan ladata täältä: http://www.siteadvisor.com/

Huomaa kuitenkin,
ettei koskaan tiedä, vaikka sivu
on testattu viikko sitten, niin
miten turvallinen se on
tänään?
Kun lataat tuntemattoman
ohjelman, googlaa ensin
WIKIn kautta, jolloin saat
todennäköisesti tietää onko
ohjelma 'puhdas'.
seuraavaksi sinun tulee
tarkastaa, lataatko sivustolta
joka on turvallinen?
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Kokemukseni mukaan aina turvallinen paikka ladata on:
Filehippo.com

Kuvan oikeassa laidassa on aina viimeisin versio valitsemastasi ohjelmasta.
________________________
Lue tämä varoittava esimerkki (englanninkielinen blogi):
http://camstudio.org/blog/removing-malware-camstudio
________________________

Virustotal on saitti, jossa voi testata erilaisia URL-osoitteita ja tiedostoja.
http://www.virustotal.com/
"About VirusTotal
VirusTotal is a service developed by Hispasec Sistemas that analyzes suspicious files
and URLs enabling the identification of viruses, worms, trojans and other kinds of
malicious content detected by antivirus engines and web analysis toolbars."
______________________________

Screenmarker
Pieni ohjelma, jolla voit merkitä "ruutuun tussilla tai kynällä" mitä sitten haluatkin.
http://www.screenmarker.com/

Wink

Ohjelmalla voidaan luoda opetukseen sopivia multimediaesityksiä.

"Wink is a Tutorial and Presentation creation software, primarily aimed at creating tutorials
on how to use software (like a tutor for MS-Word/Excel etc). Using Wink you can capture
screenshots, add explanations boxes, buttons, titles etc and generate a highly effective
tutorial for your users."
"It is estimated that Macromedia Flash Player is installed in more than 90% of the PCs.
Using Wink you can create content viewable across the web in all these users' desktops.
Similar applications sell for hundreds of dollars, while Wink is free with unrivaled features.
So spread the word about Wink to your friends."
Kotisivu:
http://www.debugmode.com/wink/
Voit ladata ohjelman täältä:
http://www.debugmode.com/wink/download.htm
Jatkuu...
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Ohjelma on ladattavissa Snapfiles.com-saitista. Jos haluat tarkistaa tämän
osoitteen, googlaat nimellä ja menet vaikka Wikipediaan.

Päätät ladata ohjelman Snapfilesistä ja tulet tänne:
http://www.snapfiles.com/downloads/Wink/dlWink.html
joka lataa Wink-ohjelman itsestään. Avaa ohjelmapaketti tavalliseen tapaan.
Avaa Wink-ohjelma
Mene 'Help-kansioon
katso => View Tutorial Project 1
katso => View Tutorial Project 2
Löydät sieltä myös eng.kielisen "User's Guide" PDF-muodossa.

Ninite
Ninite.com
Ohjelma lataa kaikki ohjelmat ja asentaa ne automaattisesti koneellesi ilman
riskiä ja ilman ylimääräistä 'roinaa'.

Ohjelma käyttää omaa pientä ohjelmanpätkää, joka automaattisesti poistetaan
koneeltasi, kun olet ladannut tarvitsemasi ohjelmat.
Ohjelma alkaa ladata itsensä koneellesi kun painat vihreää Get installer-nappia.
(kts. seuraava sivu).
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Ninite-ohjelma lataa ohjelmaa ja sivunäkymä muuttuu.

Edellisellä sivulla olin valinnut Filezilla-ohjelman ladattavaksi koneelle.

Nyt voi mennä vaikka tekemään ruokaa.
Jos minulla on uusi tietokone ja lataan kaikki ne ohjelmat mitä tarvitsen - ainakin
joskua, joudun lataamaan noin 15 ohjelmaa + asentamaan jokaisen erikseen.
Filezillan hyvä puoli on se, että se lataa kaikki 15 ohjelmaa peräkkäin, asentaa ne
kaikki automaattisesti koneelle ilman ylimääräisiä palkkeja tai muuta sälää.
Se myös käynnistää koneen uudelleen, jos ohjelmat sen asennuksen jälkeen vaativat.
Koko prosessiin menee yleensä reippaasti toista tuntia jos teen sen käsin. Ei tämä
automaattinen asennus kovin paljoa nopeampi ole, mutta hyödyn siitä sikäli, että
voin sinä aikana laittaa ruokaa ja syödä ja kun tulen takaisin koneelle on se
todennäköisesti jo valmis.

Suosittelen ladattavaksi seuraavia ohjelmia, alustoja jne.:
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Chrome - Se on nopea ja osoiterivi toimii myös 'Googlena'.
Chrome on Googlen kehittämä selain.

WIKI:
"Osa ohjelmasta perustuu Safarin ja Firefoxin osiin, mutta muun muassa sen JavaScriptmoottori V8 on tekijöiden omaa käsialaa. Chromessa kaikille välilehdille ja lisäosille on
varattu oma prosessi. Tämä mahdollistaa sen, että jos yksi välilehti tai lisäosa kuten
Adobe Flash kaatuu, se ei kaada koko selainta. Tämän lisäksi kaikki sivut suoritetaan
hiekkalaatikon sisällä, joten niillä ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa muihin sivuihin
tai koneeseesi liittyviin prosesseihin. Googlen mukaan nämä ominaisuudet parantavat
selaimen suorituskykyä ja tietoturvaa."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
___________________________________

Skype - Voi soittaa ilmaiseksi pitkin maailmaa, tietokoneelta tietokoneelle.
Jos työtä etsiessään joutuu soittamaan paljon "koviin linjoihin" kannatta ostaa kuukaudeksi
rajaton soitto-oikeus. Maksaa alta 5.
Tämä kannattaa ehkä kuitenkin lukea:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Skype
___________________________________

Audacity (Tarkoittaa rohkea, röyhkeä) Sillä voi muokaata ääntä ja äänitteitä.
WIKI:
"Audacity on GNU GPL -lisensoitu ja alustariippumaton ohjelma äänieditointiin.
Audacity on erittäin suosittu etenkin podcastien tekemisessä, johtuen sen laajasta
saatavuudesta ja siitä, että se on ilmainen."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Audacity_(ohjelma)
Oppaita suomeksi:
http://linux.fi/wiki/Audacity_-_Perustoiminnot_ja_%C3%A4%C3%A4nen_nauhoittaminen
http://fi.flossmanuals.net/audacity/

VLC-player

- Soittaa sekä musiikkia että näyttää videoita

WIKI:
"VLC media player on avoin, alustariippumaton mediasoitin, joka on osa VideoLANprojektia. Soitin tukee useimpia saatavilla olevia video- ja äänikoodekkeja ja tiedostomuotoja,
sekä lukuisia verkon yli ladattavia suoratoistoprotokollia.
VLC:llä ei ole virallista lisenssiä ja avaimia DVD-levyjen soittamiseen, vaan se käyttää
libdvdcss-kirjastoa, joka murtaa salauksen tarvittaessa brute force -menetelmällä."
___________________________________

Flash (ei Internet Explorer-versio) - voidaan katsoa/nähdä Flash'illä tehtyjä mainoksia,
animaatiokuvia yms.
WIKI:
Adobe Flash (formerly Shockwave Flash and Macromedia Flash), multimedia platform
software
Adobe Flash Player, web browser software viewer for Flash animation and video
- Flash animation, animation created using Adobe Flash or similar
___________________________________

Gnash - voidaan myös luoda animaatiokuvia - ei vain katsella

WIKI (engl.): http://en.wikipedia.org/wiki/Gnash
___________________________________

Java - tää vaan pitää olla, jotta kaikki toimisi
___________________________________

Irfanview - Kuvien katselu ja muokkaus
WIKI:
"IrfanView on bosniahertsegovinalaisen Irfan Skiljanin luoma maksuton[1]
kuvankatseluohjelma. Ohjelma on nopea ja pienikokoinen, ja se tunnistaa kymmeniä
erilaisia tiedostomuotoja.
Vaikka ohjelma on ensisijaisesti tarkoitettu kuvankatseluohjelmaksi, löytyy siitä useita
kuvanmuokkaukseen tarvittavia ominaisuuksia."
http://fi.wikipedia.org/wiki/IrfanView
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Photofiltre joka ei tosin löydy Niniten valikoimista.
WIKI:
"PhotoFiltre on kevyt ja yksinkertainen kuvanmuokkausohjelma, jolla on helppo tehdä ja
muokata kuvia. Ohjelma tukee BMP, GIF, JPEG, PNG, RLE, TGA ja TIFF -tiedostoja.
Ohjelma on ilmainen ja ladattavissa suoraan englanniksi ja ranskaksi. Muille kielille, kuten
suomeksi sen saa kielipaketin avulla. Kielipaketin on suomentanut Mika Pirinen, ja
ohjetiedostot on laatinut Panu Pyyvaara."
http://fi.wikipedia.org/wiki/PhotoFiltre

Ohjeet suomeksi:
http://www.verkkopedagogi.net/vanhat/fi/sisalto/materiaalit/photofiltre/luku00.html

Gimp - valokuvien muokkaukseen yms. tarvittava kuvankäsittelyohjelma
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(vastaa Photoshop-ohjelmaa)

Ohjesivut suomeksi: http://www.joutsi.com/gimp.html
WIKI:
"GIMP (akronyymi sanoista GNU Image Manipulation Program) on avoimeen lähdekoodiin
perustuva monipuolinen kuvankäsittelyohjelma, joka on tarkoitettu rasterikuvien
muokkaamiseen.[1][2]
Ohjelma toimii useissa käyttöjärjestelmissä, kuten Unixeissa (mm. Linuxissa), Windowsissa
ja Mac OS X:ssä."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Gimp
"GIMP-ohjesivusto
Lukuisten pyyntöjen vuoksi GIMP-ohjeet ovat jälleen palanneet takaisin nettiin. Tämä opas
on julkaistu CC 3.0-lisenssin alla, joka sallii sen käytön, kopioinnin ja muokkauksen sekä
kaupallisissa että ei-kaupallisissa tarkoituksissa (katso yllä oleva linkki).
Huomaa, että lisenssi ei salli kuitenkaan kirjoitusten suoraa kopiointia niin, että ne esittää
omina teksteinään, eikä niiden laittamista minkään tekijänoikeusmerkinnän alle.
Nämä säännöt täytyy aina mainita kopiointitapauksissa.
Jatkuu...

Oppaan alkuperäinen kirjoittaja on salaisuus, jonka vain asiaan vihkiytyneet
tietävät:) Lisäksi oppaan edistämiseen on osallistunut suuri joukko vapaaehtoistyötä
tekeviä ihmisiä, josta suuri kiitos heille. Kuka tahansa voi jatkaa oppaan tai oppaan
osan jatkokehittämistä joko sellaisenaan tai osana jotain muuta teosta tai esimerkiksi
wikipedia-tyylistä sivustoa.
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Terveisin, alkuperäinen kirjoittaja"

Gimp-ohjelman työpöytä
___________________________________

Inkscape jatkuu...

Inkscape - piirrosohjelma, vektorigrafiikka - (vastaa Illustrator-ohjelmaa)
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Wiki:
"Inkscape on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmisto vektorigrafiikan tuottamiseen.
Siitä pyritään tekemään täysin yhteensopiva XML-, SVG- ja CSS-standardien kanssa.
Ohjelma toimii Windowsilla sekä Linuxilla, Mac OS X:llä ja muilla Unix-tyylisillä
käyttöjärjestelmillä."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Inkscape

Suomenkielinen ohjesivu: http://fi.flossmanuals.net/inkscape/
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Scribus-taitto ja julkaisuohjelma
Wikipediasta voimme lukea:
"Scribus on taitto- ja julkaisuohjelma (DTP) Linux-, Mac OS X-, Unix- ja Windowstyöpöytäkäyttäjille.
Scribuksen avulla on mahdollista tuottaa uutislehtiä, sanomalehtiä ja animoituja interaktiivisia
PDF-lomakkeita.
Muita käyttökohteita voivat olla yrityksen tarvitseman paperitavaran yksilöiminen, esitteet,
julisteet ja kaikenlaiset asiakirjat, jotka vaativat joustavaa kuvien ja tekstin asettelua sekä
ammattimaista värienhallintaa.
Scribusta vastaavia kaupallisia tuotteita ovat esimerkiksi Adobe PageMaker, QuarkXPress ja
Adobe InDesign.
Näistä poiketen Scribus on avoimen lähdekoodin projekti, joka on julkaistu GNU GPL -lisenssillä.
Scribus tukee monia bittikartta- ja vektorigrafiikkamuotoja. Se pystyy tuomaan ja tallentamaan
SVG-kuvia. Tekstiä Scribukseen voi tuoda muun muassa OpenOffice.org Writer-, OpenDocument, PostScript- ja Encapsulated PostScript-tiedostoista.
Asiakirjan tallennus onnistuu myös PDF-tiedostona, jossa on mahdollista käyttää läpinäkyvyyttä,
salausta ja suurta joukkoa muita PDF 1.3-1.5:n ominaisuuksia mukaan lukien interaktiiviset
PDF-lomakkeen kentät, kirjanmerkit ja huomautukset."

Scribus-opas, 40 sivua: "Scribus Vapaata sivuntaittoa":
http://blogi.tsoots.fi/wp-content/uploads/2008/05/scribus-opas.pdf

Jatkuu...
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Ennenkuin lataat Scribus-ohjelman...
Lataa ensin Ghostscript-ohjelman täältä:
http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
Valitse ylinpänä oleva vaihtoehto "Ghostscript 9.04 for Windows (32 bit)", jolloin
ohjelma latautuu (My Documents/Downloads-kansioon)
Vähän ajan kuluttua tulee ikkuna "Run" ja loppu onkin sitten vain klikkailua.
Ohjelman "Scribus 1.3.9-win32-install.exe" voi ladata täältä:
http://sourceforge.net/projects/scribus/files/scribus-devel/1.3.9/
____________________________

Kun haluat löytää minkä tahansa ohjelman opetusvideoita =>
Googlaa => 'ohjelman nimi' video => esimerkiksi googlaamalla sanoilla => scribus video => saat
tulokseksi alla olevan sivun.

Open Office (vastaa Microsoftin Office-ohjelmaa)
Wikipedia: "OpenOffice.org on avoimeen lähdekoodiin perustuva toimisto-ohjelmisto,
joka sisältää tekstinkäsittelyohjelman (Writer),
(vastaa perusominaisuuksiltaan Microsoft Wordia)

Taulukkolaskentaohjelman (Calc),
(vastaa perusominaisuuksiltaan Microsoft Exceliä)
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Open office, jatkoa
Esitysgrafiikkaohjelman (Impress),
(vastaa perusominaisuuksiltaan Microsoft PowerPointia)

Tietokantaohjelman (Base),
(vastaa perusominaisuuksiltaan Microsoft Accessiä)

Open office, jatkoa
Matemaattisten kaavojen kirjoittamiseen tarkoitetun
ohjelman (Math)

Vektorigrafiikan tuottamiseen tarkoitetun piirtoohjelma (Draw)

OpenOffice on käännetty yli 40 kielelle, myös suomeksi.
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Reader - Lukee PDF-sivuja
___________________________________
CutePFD - virtuaalitulostin, joka tulostaa sivut PDF-muodossa.
Ohjelman voi ladata täältä:
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp

____________________________________
Jos sinulla on monta erillistä PDF-sivustoa, jotka haluat tehdä yhdeksi PDF-tiedostoksi, voit
käyttää PDFsam-ohjelmaa [lyhennys sanoista "PDF split and merge"]
http://pdfsam.com/

Avast! - virustorjuntaohjelmisto - Ohjelma on saatavilla 38 eri kielellä, myös suomeksi.

___________________________________

Malwarebytes - ilmaisohjelma joka usein löytää haittaohjelmia, joita muut ei löydä.
___________________________________
CDBurnerXP - Polttaa CD:t ja DVD:t
WIKI: "CDBurnerXP is freeware but closed source because it currently uses some proprietary
libraries[2]. The CDBurnerXP installer comes bundled with OpenCandy."
WIKI OpenCandy: "When installing DivX, the user was prompted to optionally install the
Yahoo! Toolbar. Divx received $15.7 million during the first nine months of 2008 from Yahoo
and other software developers, after 250 million downloads.[2]"
___________________________________
WinRAR - Purku- ja pakkausohjelma
Wiki: "WinRAR on käännetty useille eri kielille, myös suomeksi. Ohjelmasta on saatavilla
kaupallinen versio ja ilmainen kokeiluversio. Ilmainen versio toimii aivan samalla tavalla, kuin
kaupallinen.
40 päivän päästä alkaa vain ilmoitukset lisenssin loppumisesta, tämä ei kuitenkaan lopeta
ohjelman toimintaa."
___________________________________

3D-ohjelmia ja renderointi
Google SketchUp
Lataa täältä: http://sketchup.google.com/intl/en/product/index.html
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Blender animaatio-ohjelma
http://fi.wikipedia.org/wiki/Blender_(ohjelma)

Blenderin työpöytä

Blender on 3D-grafiikan mallinnusohjelma. Sitä
levitetään GNU GPL -lisenssin alla. Se on yksi
suosituimmista täysin ilmaisista ja vapaista 3Dmallinnusohjelmista.

Blenderin käyttöohje:
http://fi.flossmanuals.net/blender/
Big Buck Bunny-elokuvan voit ladata täältä:
http://www.bigbuckbunny.org/index.php/download/

Kuva Big Buck Bunny-elokuvasta.
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Blender
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Kerkythea - renderointiohjelma
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerkythea

Renderointiohjelmalla luodaan mm. valoja ja varjoja, jolloin saadaan piirretyt kuvat ja
animaatiot realistisemmiksi.
___________________________________

CamStudio
http://en.wikipedia.org/wiki/CamStudio
"CamStudio is a screencasting program for Microsoft Windows released as free
software. The software renders videos in an AVI format. It can also convert these AVIs
into Flash Video format, embedded in SWF files. CamStudio is written in Microsoft
Visual C++, but CamStudio 3 will be developed in Microsoft C Sharp."
___________________________________
Avoimen koodin HTML-editoreiden testaus on vielä kesken.
Hyvää WYSIWYG-ohjelmaa odotellessa aion tutkia kolmea uutta ohjelmaa.
___________________________________
Jos joskus etsit jotakin ohjelmaa ja kysymysasettelu on "Mikä on paras ohjelma
minun tarkoitukseeni?"; Mitä tehdä?:
Avaa Wikipedian sivu englanniksi: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Laita hakulaatikkoon: Comparison of software
Tutki listaa olemassaolevista vaihtoehdoista.
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