Technológie, ktoré nás chránia pred nami samými

Kedysi bol mojím najobľúbenejším internetovým prehliadačom Firefox. Potom preň začali
vznikať rozšírenia, malé doplnky, ktoré ste si doň mohli nainštalovať, aby ste zmenili jeho
vzhľad, zrýchlili prezeranie stránok, doplnili nové funkcie do e-mailu, umožnili zmenu nastavení
a podobne.

Mali len jedinú chybu – každé ďalšie zhoršovalo výkon programu v jedinom parametri, ktorý od
prehliadača v skutočnosti vyžadujeme: v rýchlosti, ako sa naštartuje a zobrazí webovú stránku.

Google od Google
Našťastie, práve vtedy prišiel Google s prehliadačom Chrome, ktorý bol bleskovo rýchly a
hlavne – neumožňoval inštaláciu žiadnych rozšírení!

Krásnych niekoľko mesiacov som mal bleskový internet. Kým nejakého chytráka v Google
nenapadlo, že Chrome by vo funkciách nemal zaostávať a treba ho takisto doplniť o rozšírenia.

Namiesto čistého rýchleho Chrome tak už mám softvér, ktorý si dokáže pamätať heslá , robiť
snímky obrazovky
, zobraziť priamo Google
kalendár
, zobraziť priamo
Google mapu
,
skrátiť adresu
cez službu Google a zobraziť
stav zálohovania
súborov z môjho počítača.

Všetky tieto rozšírenia v bizarnosti hravo poráža doplnok s názvom RescueTime , čo ma na
základe analýzy prezeraných stránok informuje, že pri dnešnom surfovaní som premárnil viac
času, ako 77 % používateľov internetu.

A jeho najlepším kamarátom je ďalší softvér StayFocusd , ktorý mi meria čas strávený na
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zábavných stránkach ako
alebo Sme.sk a ak prekročím denný limit, všetky stránky jednoducho zablokuje.

Facebook

Ak chcem nastavenie limitu zmeniť, musím bez chybičky odpísať zobrazený text, ktorý
vysvetľuje, prečo si ľudia sami škodia, ak odkladajú dôležité úlohy na neskôr.

Keď chcem napísať článok do SME alebo vykonať inú činnosť, ktorá nevyžaduje stále
kontrolovanie Facebooku, kliknem na špeciálne tlačidlo, ktoré mi zablokuje prehliadanie
internetu úplne, minimálne na hodinu.

Keď sa počas toho času zabudnem a predsa chcem nejakú stránku otvoriť (počas písania tohto
článku zatiaľ štyrikrát), zobrazí sa veľký nápis: „Nemal by si náhodou pracovať?“ a potom ešte
jeden menší: „Ak je pre vás StayFocusd užitočné rozšírenie, podporte ho darovaním desiatich
dolárov.“

Koľko stojí nemať internet
Zaplatiť desať dolárov za to, že nemám prístup na internet, sa mi zdá rozumná cena.

Za to, že internet doma mám, platím v prepočte na hodinu oveľa menej, takže by som si
pravdepodobne nemohol dovoliť zaplatiť za odpojenie od internetu na celý mesiac, ale aj tá
hodinka produktivite práce výrazne pomáha.

V dopyte po službe zabraňujúcej mi využívať iné služby zjavne nie som sám. V niektorých v
kaviarňach v hi-tech mestách ako Palo Alto či Seattli už napríklad hosťom ako darček navyše
vypínajú cez víkendy kaviarenské Wi-Fi.

V oblasti softvéru sa stávajú čoraz populárnejšími textové editory ako Dark Room, Write
Monkey či Darkcopy.com, ktoré sa chvália tým, že neponúkajú vôbec žiadne funkcie, a tak sa
nemáte s čím hrať a nezostáva vám nič iné, ako naozaj písať.
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Workflowy.com zasa ponúka správcu úloh, ktorý neponúka nič iné ako jednoduchý textový
zoznam úloh, a podobne.

Samozrejme, aj väčšinu výrobkov od Apple si ľudia kupujú preto, že ponúkajú oveľa menej
funkcií ako konkurencia, a aj vďaka tomu sú oveľa krajšie a zrozumiteľnejšie.

V mnohých oblastiach už technológie vedia dnes všetko. Ak by ste chceli zarobiť na tom, že
váš produkt zďaleka všetko nevie, máte pred sebou svetlú budúcnosť.

Autor je odborník na nové médiá v NextBig
streda 9. 2. 2011 21:24 | Tomáš Bella
Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní SME. ( Predplaťte si SME cez internet. )
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