Návod pro nahrání fotek pro fotogalerii – Upload
(návod pro web Slovanu, návod je na stránkách fotogalerií s miniaturami)

Příprava souboru (1. krok):
Navrhuji jednotnou strukturu názvů nahraných souborů, aby se v nich i ostatní snadno
orientovali:
1. založ si novou složku na svém PC nazvanou „datum Nazev vyletu (Prijmeni)“ např.
2012_10_13 Kokorinsko III. (Striz). Datum je vždy první den výletu. U názvu složky a
souborů nepoužívej háčky a čárky, aby nebyly problémy při komprimaci složky.
2. nakopíruj všechny své fotografie/videa/soubory v originální velikosti do této složky.
Pak „ležaté“ fotky otoč na výšku, z podobných vyber tu lepší a rozmazané vmaž.
Z těchto pak fotek již vyberu sám fotky do galerie na naše stránky.
3. tato nová složka s fotkami/vídei nesmí být větší než 2 GB (= max. 2.097.152 Bytů).
Je-li tato velikost větší, rozděl fotky do více složek, jako např. „datum Nazev vyletu
(Prijmeni)_1“, „datum Nazev vyletu (Prijmeni)_2“, atd.
4. složku zkomprimuj do formátu ZIP, jako např. 2012_10_13 Kokorinsko III. (Striz).zip.
U Windows XP (SP3) klikneš ve Windows Exploreru pravou myší na název složky >>
Odeslat >> Komprimovaná složka (metoda ZIP).

Nahrání souboru.ZIP do aplikace „Ulož.to“ (2. krok):
1. otevři internetovou stránku www.ulozto.cz (kliknutím na tento odkaz). Při tomto
náhrávání souborů není nutné se registrovat ani přihlašovat na stránkách „Uloz.to“.
2. stiskni žluté tlačítko „Nahrát soubory“ >> stiskni tlačítko „Procházet“ >> vyber svůj
komprimovaný soubor např. 2012_10_13 Kokorinsko III. (Striz).zip >> stiskni zase
žluté tlačítko „Nahrát soubory“ >> v řádku „Zbývá:“ se zobrazí doba potřebná do
konce přenosu.
3. čekej, až bude soubor nahrán. Doba nahrávání je zobrazena dole. Je určena velikostí
souboru a druhem připojení, 1 GB přenosu trvá při rychlosti stahování ~450 kB/s ca.
40 min. Velké soubory nahrávej přes noc, přenosová rychlost bývá větší.
4. otervři svůj mailovy program >> připrav nový mail s adres. příjemce, např. is@striz.at.
5. po nahrání souboru na „Ulož.to“ zkopiruj oba odkazy do připraveného mailu. A to
odkaz „Adresa souboru“ (jako např. http://www.ulozto.cz/slozka-zip), která je
potřeba pro stažení souboru příjemcem a také velmi důležitý odkaz „Smazání
souboru“ (jako např. http://www.ulozto.cz/smazat/slozka). Tento odkaz je potřeba ke
smazaní souboru, protože při anonymním nahrávání (tj. bez tvé registrace a
přihlášení) bude soubor uložen „někde“ na serveru aplikace „Ulož.to“. Příjemce by jej
po stáhnutí nemohl smazat a tak by zabíral zbytečně místo.
6. zmáčkni žluté tlačítko „Uložit“ >> nahoře v zeleném poli se zobrazí „Změny byly
uloženy.“ Soubor bude uložen na serveru „Ulož.to“ max. po dobu 2 měsíců.
7. oba odkazy odešli mailem s upozorněním:
Stáhni soubor do max. 2 měsíců. Pak soubor z webu odstraň, t.j. klikni na odkaz pro
smazání >> otevře se aplikace „Ulož.to“ se jménem souboru >> klikni na žluté tlačítko
„Smazat“ >> nahoře v zeleném poli se zobrazí „Soubor byl úspěšně smazán“.
8. jak nyní vystoupíš z aplikace „Ulož.to“ budou oba odkazy nenávratně nedostupné.
Vystoupíš tím, že zavřeš křížkem záložku nebo okno s apalikací „Ulož.to“.
dne: 28.03.2015

sepsal: Ivo Stříž, mail: is@striz.at

