
Kratko navodilo kako ustvariti spletno stran s stereo fotografijami, kjer 

uporabnik sam določi način prikaza 

 

Pred samodejnim ustvarjanjem spletne strani je potrebno ustvariti stereoskopske slike, 

ki so pravilno nastavljene (glej predhodne tutorial pdf datoteke). Končni izdelek so 

lahko posamezne leve in desne slike ali združene v eno sliko. Anaglyph posnetki niso 

primerni. Torej, sledimo starim navodilom za avtomatsko nastavljanje stereoskopskih 

slik, kjer pa ne izberemo opcije colour anaglyph (half colour anaglyph) temveč »side 

–by-side« ali »Independent (L/R)«.  

 

Za primer sem v galeriji Društva: 

 

http://www-e2.ijs.si/3d/galerija/main.php 

 

pustil slike v paralelnem formatu v Albumu »Paralelne slike - Damir«. Slike v 

originalni velikosti najprej spravmo v poseben direktorij. 

 

Nato poženemo program StereoPhoto Maker (V 3.03) in v menuju izberemo opcijo 

»Web – Make HTML File from image list«: 

 

 
 

Pojavi se naslednje okno: 

 

 



kjer izberemo slike, ki jih želimo imeti na spletni strani (zgoraj). V primeru, če imamo 

slike v paralelni obliki (leva-desna) označimo »Side-by-side«, v nasprotnem pa 

»Independent L/R« v polju »Input file Type«. Velikost ikon in število ikon v eni vrsti 

nastavimo v polju »Thumbnail«. Ime izhodne datoteke nastavimo na »default.htm«, 

tako, kot je označeno na zgornji sliki. Velikost velikih slik nastavimo v polju 

»Display window«. V primeru, če imamo primerno ozadje (datoteka naj bo majhna!!), 

ga naložimo v polju »Wall Paper«. V nasprotnem se bo naložilo privzeto ozadje. 

Ko smo nastavili vse parametre, pritisnemo na gumb »Start Selected Files«. Pojavi se 

naslednje okno: 

 

 
 

kjer pritisnemo na tipko »Yes«.  

Pojavi se naslednja stran:  

 

 
 

Stran je brez slik, če imate vklopljeno zaščito pred »popup« okni. Kliknite na zgornjo 

vrstico (To help protect.....) in pojavi se naslednje sporočilo: 

 



 
 

kjer izberete opcijo »Allow Blocked Content«.  

Prikaže se naslednje opozorilo: 

 

 
 

kjer izberete »Yes«. Končno se odpre spletna stran z izbranimi slikami: 

 

 
 

Slike z ostalimi datotekami, ki jih je ustvaril StereoPhoto Maker v istem direktoriju, je 

potrebno še skrčiti (npr. v zip datoteko) in prenesti na datotečni strežnik Društva. Za 

uporabniško ime in geslo mi pošljite osebno sporočilo (personal message, uporabnik 

= damir). Nato bom poskusil stran prenesti na ustrezen direktorij, ki bo dostopen 

vsem. 

 


