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DoserPhotoViewer 

jednoduchá multiplatformní přenositelná prohlížečka fotografií 

DoserPhotoViewer je jednoduchý multiplatformní prohlížeč fotografií primárně určený pro využití 

na přenosných médiích bez nutnosti instalace. Samozřejmě nic nebrání tomu, mít jej trvale uložen 

v počítači a používat jej jako prohlížeč fotografií. 

Základní obrazovka 

Po zapnutí DoserPhotoVieweru se vám zobrazí hlavní a jediné okno aplikace obsahující dohromady 

pětici základních prvků. V horní části okna vidíte navigační panel s tlačítky. Hlavní část okna zabírá 

plocha promítacího plátna. Pod ním leží panel zobrazují informace o fotografii. V pravé části se pak 

nachází nahoře průzkumník a pod ním panel s obrázky v aktuálně načtené složce. 

Prohlížení fotografií 

Prohlížení fotografií začněte vybráním příslušné složky s fotografiemi v průzkumníku. Adresářovým 

stromem můžete libovolně procházet, k dispozici jsou vám všechny lokální složky. Pokud složka 

obsahuje fotografie (podporován je standardní komprimovaný formát fotografií JPEG, přípony .jpg 

nebo .jpeg) načtou se vám všechny do panelu s obrázky. Prezentaci spustíte nejjednodušeji kliknutím 

na tlačítko Play (>) uprostřed navigační lišty, pokud by vám nevyhovovalo automatické prohlížení 

můžete fotografie procházet ručně pomocí okolních tlačítek – posun na první fotografii (|<), posun o 

jednu zpět (<<), posun o jednu vpřed (>>), posun na poslední fotografii (>|) – nebo zvolit libovolnou 

fotografii kliknutím na její název v panelu  s obrázky. Informace o právě načtené fotografii se pak 

zobrazují v panelu s informacemi, najdete zde základní informace o názvu a velikosti souboru, 

rozměrech fotografie a datu a času zhotovení navíc doplněné o vybraná EXIF data (parametry 

fotoaparátu nastavené ve chvíli vyfocení snímku), která k fotografiím fotoaparáty ukládají. 

Pro lepší a ničím nerušený pocit při prohlížení fotografií doporučujeme využít celoobrazovkového 

režimu prohlížení, které spustíte kliknutím na tlačítko (|<>|) v pravém horním rohu. 

Prohlížení v celoobrazovkovém režimu 

Promítání fotografií na celou obrazovku se zapnete kliknutím na tlačítko (|<>|)v pravém horním 

rohu hlavního okna. 

V celoobrazovkovém režimu se fotografie automaticky promítají v zadaném časovém intervalu 

(stejný jako pro automatické prohlížení v normálním režimu). Pokud budete chtít celoobrazovkový 

režim vypnout,  stiskněte klávesu Escape (Esc). 

 

Ovládání při zapnutém celoobrazovkovém režimu 

levá šipka – stiskněte pro přechod na předchozí fotografii (zastaví automatické promítání) 

pravá šipka – stiskněte pro přechod na další fotografii (zastaví automatické promítání) 

mezerník – stiskněte pro zastavení/spuštění automatické promítání 



escape – stiskněte pro ukončení celoobrazovkového režimu 

Nastavení 

Interval pro automatické přehrávání fotografií můžete nastavit v souboru doserphotoviewer.ini 

úpravou hodnoty view.interval, čas udávejte v milisekundách, minimální hodnota je 2000. 

Požadavky  

Pro správný běh DoserPhotoVieweru je třeba mít na počítači nainstalován J2SE Runtime 

Environment verze 6 nebo novější, který je ke stažení na http://www.java.com. 

O programu 

Program je volně šiřitelný. 

Web: http://doserphotoviewer.doserjoy.net 
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