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1 RSS ohranjevalnik zaslona

1.1 Dobrodošli

Igrivost nevsiljivih
novic, prepletena s
funkcijo ohranjanja
življenjske dobe
zaslona, je združena v
mali RSS-
ohranjevalnik zaslona,
ki smo ga za vas
razvili na MMC-ju RTV
Slovenija.

1.2 RSS-tehnologija

RSS-tehnologija (Really Simple Syndication) ni novost. Na RTV Slovenija
jo uporabljamo od leta 2004 za predstavitev novic, ki so refleksna slika
informacij z našega portala (www.rtvslo.si). RSS-Ohranjevalnik zaslona torej
prebere novice z interneta in jih ob mirovanju računalnika prikaže na ekranu.

 Več o tehnologiji RSS si lahko preberete v brezplačni svetovni
enciklopediji Wikipedia.

1.3 Minimalne zahteve za delovanje

RSS-ohranjevalnik zaslona deluje na vseh sistemih, z operacijskim sistemom
"Windows 95", ter novejšimi Microsoftovimi operacijskimi sistemi.

 Posebnost RSS-ohranjevalnika zaslona je v tem, da za delovanje
zahteva aktivno internetno povezavo in zato ga ne priporočamo
uporabnikom z analogno ali ISDN-modemsko (dial-up) povezavo. Za
optimalno delovanje RSS-ohranjevalnika zaslona je priporočljiva xDSL,
kabelska oz. kakršna koli druga oblika stalne internetne povezave.

 RSS-ohranjevalnik zaslona je narejen tako, da povezave ne vspostavi
samodejno, možno pa je, da imate nastavljeno samodejno klicanje interneta
v nastavitah oken, zato se lahko zgodi, se ob uporabi RSS-ohranjevalnika
zaslona samodejno vspostavi povezava. Na to bodite še posebej pozorni
uporabniki klicne povezave.
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Za točne informacije o tipu povezave vprašaj svojega internetnega
ponudnika.

1.4 Namestitev

Program namestite na svoj računalnik v naslednjih korakih:

1. Shranite program z interneta
- program najdete na strani RTV Slovenija (www.rtvslo.si/rss).

2. Poženite namestitveni program in sledite navodilom na ekranu.

izberite označeno možnost "Setup".

Izberite označeno možnost "OK".
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Izberite označeno možnost "Click this button...".

Izberite označeno možnost "Continue".
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Nastavitveni program vas obvešča, da je ohranjevalnik v celoti nameščen na
računalnik.

S pritiskom na označeno možnost "OK" zaključite namestitveno proceduro.

1.5 Nastavitve ohranjevalnika

Ko ste program uspešno namestili ga je potrebno nastaviti. Sledite opisanim
korakom.

Izberite "Nadzorno ploščo" (Control Panel).
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V odprtem oknu nadzorne plošče poiščite ikono "Nastavitve zaslona"
(Display) in jo dvoklikni.
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Izberite označeni jeziček "Ohranjevalnik zaslona".
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Iz seznama izberite "Rss_screensaver_rtvslo", kot je prikazano na sliki.
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Nastavite lastnosti ohranjevalnika zaslona.
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Nastavite naslednje parametre:
- Čas med povezavo s strežnikom novic

(Na koliko minut bo program osveževal novice z RTV-strežnika. Izberete
lahko med 1 minuto in 99 minutami

- Čas med zamenjavo novic
(Na koliko sekund naj ohranjevalnik zaslona spremeni okno s prikazano

novico.)

- Naročeno poglavje
Izberite poglavje / RSS-kanal, ki vas najbolj zanima. Vsako od poglavij

ima 30 svežih novic, ki se izmenjujejo na ekranu. Če želite, da se prikazujejo
novice iz vseh poglavij izberite možnost "Vse novice".

Ko so lastnosti nastavljene jih potrdite s klikom na tipko "Potrdi", nato pa
potrdite še okno "Lastnosti zaslona". Sedaj je ohranjevalnik zaslona
nastavljen. Po določenem času neaktivnosti miške in tipkovnice začne RSS-
ohranjevalnik zaslona delovati samodejno.

1.6 Tipke med delovanjem

RSS-ohranjevalnik zaslona ni navaden ohranjevalnik.

 Nekatere tipke v programu imajo posebno funkcijo in ne prebudijo
računalnika iz spanja.

 TIPKE S POSEBNO FUNKCIJO:

PUŠČICA LEVO prikaže naslednjo novico
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PUŠČICA DESNO prikaže prejšnjo novico
PRESLEDNICA zapre ohranjevalnik in odpre privzeti internetni

brskalnik z izbrano novico.

1.7 Morebitne napake

Vsak program, še tako majhen ima lahko kakšnega hrošča. Sicer smo se
(po)trudili in v našo vednost tudi odstranili vse zajedalce... pa vseeno:

 Če slučajno naletite na težavo oz. ponovljivo napako v programu, nas o
tem obvestite.
Dobrodošle pa so tudi pohvale in morebitne ideje za izboljšavo programa.
Vso pošto pošljite na elektronski naslov:

sebastjan.dobnik@rtvslo.si

1.8 Odstranitev iz računalnika

Program lahko odstranite z računalnika v popolnosti s pomočjo priložene
deinstalacije
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Odprie "Control Panel" (nadzorno ploščo),
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Iz nadzorne plošče izberite "Dodaj ali odstrani programe" (Add / Remove
programs).
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Na seznamu programov poiščite "RSS Ohranjevalnik Zaslona", kot je
pokazano na sliki. S tipko "Spremeni/Odstrani" ga odstranite iz sistema.

1.9 Pravice in dolžnosti

 Lastnik programa:
MMC RTV Slovenija
Kolodvorska 2-4
www.rtvslo.si

 Avtor, moralne pravice:
Sebastjan Dobnik
sebastjan.dobnik@rtvslo.si
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 Program lahko v prvotni obliki kopirate, date svojim prijateljem, ter
izdelate do 200 rezervnih kopij na vseh sodobnih ali ne več tako sodobnih
medijih.

 Programa ne smete spreminjati ter, prodajati.

 Za napačno / škodljivo  delovanje programa ne odgovarjamo.
Uporaba je izključno na lastno odgovornost.
Vse druge pravice, ki v tem delu niso določene, pripadajo avtorju programa.




