Poznámky a pokyny stránky KŽSTH
/Comments and instructions for KŽSTH web
Optimalizované /Optimized for:

Windows 10 64/32-bit, WMC, Office 2016 Publisher 64-bit, IE 11, Mozilla
Poznámka: V Mozilla 24/25/26 Firefox, je nutné na načítanie súborov PDF prepnúť všetky položky na
„Použiť Adobe Acrobat (v aplikácií Firefox)“ v Možnosti, Možnosti, Aplikácie.

A) Materiály na stiahnutie pre študentov /Materials for students:
1) Materiály sú uvedené v sekcii „Študenti/Students“, prípadne prvým tlačidlom myši ako
“nové okno”.

B) Stiahnuť a spustiť veľké súbory /Download and loading the large files:
1) Pravým tlačidlom myši /by right button of mouse vyberieme jeden zo súborov
podľa formátu Vášho softvéru. Pomocou položky „Ulož ako /by Save as“ alebo /or
„Ulož ako cieľ /by Save as target“ vyberieme miesto stiahnutia na Váš disk /on disc.
Až po stiahnutí súboru na disk si ho môžete spustiť.
2) Súbory majú veľkosť 10-500 MB a preto sa musia najprv stiahnuť a potom spustiť.
Nutné vysokorýchlostné pripojenie, inak trhane a pomaly. WIFI môže byť pomalé.

C) Stiahnuť a spustiť video-film (5 min.): ŽU, SvF, KŽSTH a okolie
/ Download and loading the video (5 min.): University, Faculty and
department surrounding:
1) Pravým tlačidlom myši /by right button of mouse vyberieme jeden zo súborov
podľa formátu Vášho softvéru. Pomocou položky „Ulož ako /by Save as“ alebo /or
„Ulož ako cieľ /by Save as target“ vyberieme miesto stiahnutia na Váš disk /on disc.
Až po stiahnutí súboru na disk si ho môžete spustiť.
2) Typy /Types súborov video-filmu:
wmp
- Windows Media Player 11
mpg
- súbor typu /file type MPEG-2
mp4
- súbor typu /file type MPEG-4
flv
- Flash Compatible Video file (zmenšiť na 0.5x)
3) Súbory filmu-videa majú veľkosť 100-500 MB a preto sa musia najprv stiahnuť a potom
spustiť. Priamo sa dajú spustiť len na vysokorýchlostnom internete, napríklad priamo na
Žilinskej univerzite na sieti (SANET II) alebo optickej sieti. V prípade WIFI jednoznačne
stiahnuť a až potom spustiť, inak by išiel film trhane alebo by sa dlho načítaval.
4) Film je vytvorený v Pinnacle Studio 12/14/16/17 Ultimate (k spusteniu nie je
potrebný/without Pinnacle) a je tiež sledovateľný na Vašom TV (move a pod.).
Spravidla použijete na spustenie prehrávač MS Windows Media Player VMP, VMC, VLC
(XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10). Môžete sledovať aj menší obraz než celá obrazovka PC
(ostrejší obraz). Film má zvuk.

D) Počítadlo návštev stránky KŽSTH /Counter of the KŽSTH web visits:
1) Počítadlo / Counter je umiestnené len na stránke „Úvod /Only on Home page“
a započíta len jednu návštevu raz za 45 minút /once per 45 min. Frekvenciu aktivity na
stránke KŽSTH ukazuje položka „Zobrazenie /Displaying“, aj to len úvodnej stránky
(ostatné stránky sa nezarátavajú). Skladá sa z častí ako „Dnes /Today“, „Včera
/Yesterday“ a „Celkom /Sum from beginning“ od založenia novej verzie stránky
KŽSTH od 15.10.2009. Počítadlo v anglickej verzií od 1.1.2013 /Counter in English
release.

E) Optimalizované pre /Optimized for:
1) Microsoft Internet Explorer IE11, Windows 10 64/32-bit, WMC, Office 2016 64-bit,
Mozilla
2) V Mozilla 24/25/26 Firefox, je nutné na načítanie súborov PDF prepnúť všetky položky na
„Použiť Adobe Acrobat (v aplikácií Firefox)“ v Možnosti, Možnosti, Aplikácie.

