Dobrý den,
máte-li problém se zrakem, ať větší či menší, nabízíme Vám jednoduché a účinné
řešení k pohodlnému užívání webu nejen naší knihovny, ale celého obsahu internetu.
Naštěstí jsou již pryč doby, kdy bylo nutné programovat internetové stránky
s podporou zvětšování písma v textu, které pak „rozbouralo“ celý obsah, stránky
vypadaly nevzhledně a byla v nich složitá orientace. Také se vždy zvětšilo jen písmo,
ale obrázky a celá grafika nikoliv. Je zvláštní, že i v dnešní době kladou různé instituce
stále důraz na toto zastaralé programování, které již ztratilo význam.
Dnes již internetové prohlížeče řeší tuto možnost komplexně a zvětšují plynule celou
stránku, tak jako byste použili lupu. Máte k dispozici nejen libovolně velký text, ale
také všechny formuláře, obrázky a ostatní grafické prvky. Stránky tak zůstávají
v podobě, jak byly vytvořeny, jsou jen zvětšeny podle vaší potřeby.
A CO JE K TOMU NUTNÉ ?
Stačí používat některý se současných internetových prohlížečů, jež mají tuto funkci
přímo k dispozici, např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
Safari atd. Všechny tyto prohlížeče jsou samozřejmě zdarma. A ve většině případů
stačí zaktualizovat Váš stávající prohlížeč, pokud máte nižší verzi.
JAK TUTO FUNKCI LUPY POUŽÍT ?
I to je velmi jednoduché, pro všechny prohlížeče platí stejná funkce kláves.
Zvětšování : ctrl a plus na numerické klávesnici, tedy „CTRL“ + „+“
Zmenšování : ctrl a minus na numerické klávesnici, tedy „CTRL“ + „-“
Funkci také naleznete v menu jednotlivých prohlížečů pod položkou Zobrazit, Velikost
textu či nejčastěji Lupa.
Obecně platí, že libovolné zvětšování a zmenšování podporuje čím dále více
programů, např. i tento dokument si můžete v Acrobat Reader prohlížeči zvětšit podle
potřeby. A nový operační systém Windows Vista se zvětšuje/zmenšuje celý s většinou
programů v něm spuštěných, stačí zmáčknout a držet klávesu ctrl a točit kolečkem
myši.
Věříme, že Vám naše rada pomůže k lepšímu a hlavně jednoduššímu používání
internetu a že i pro Vás se stane používání počítače méně problémovou záležitostí.

