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KAPITOLA 2

Prohlížeč
Microsoft Edge
Teoretické úvody a mentorování máme za sebou, vrhněme se tedy do
světa internetu. Abychom v něm mohli svobodně surfovat, potřebujeme spustit program – prohlížeč internetu.
Mnozí nám brzy budou radit, že bychom měli přejít na úplně jiný
prohlížeč, než používáme, a začnou nám popisovat výhody programů
Chrome nebo Mozilla Firefox. Ostatně, nic nám nebrání si je vyzkoušet, stejně jako program Microsoft Internet Explorer, ale o nich bude
až další pojednání. Teď se soustředíme na program Microsoft Edge,
který je autory operačního systému Windows 10 určen jako výchozí
prohlížeč internetu.
Microsoft Edge spustíme stiskem jeho tlačítka na hlavním panelu. Po
instalaci operačního systému Windows 10 je tam vždy najdeme a chybí
jen tehdy, pokud je nějakým neodpovědným krokem necháme zmizet.

Obrázek 2.1: Takto lze spustit Microsoft Edge

Tip: Nenajdeme-li přes veškeré ujišťování tlačítko programu na hlavním panelu, určitě je přítomno jako dlaždice na obrazovce Start. Tu aktivujeme stiskem
klávesy WINDOWS. A kdybychom je nenašli ani tady, na sto procent bude přítomen
v seznamu položek Všechny aplikace, která se otevře současně se stiskem klávesy WINDOWS.
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Kapitola 2 – Prohlížeč Microsoft Edge

Obrázek 2.2: Spuštění programu z obrazovky Start
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Seznámení s programem

Seznámení s programem
Jakmile spustíme program poprvé, otevře se úvodní obrazovka, která
je poměrně jednoduchá. Uprostřed vidíme vstupní pole Kam dál?. To
je vstupní brána k internetu, za chvíli ji budeme potřebovat.
Na ploše okna je přítomno několik dlaždic, tzv. Nejlepší weby. Ve skutečnosti máme těchto dlaždic o něco méně než na našem obrázku 2.3,
to proto, že teprve začínáme, zatímco na obrázku je okno programu,
s kterým už se pracovalo.
V horní části okna je přítomno několik tlačítek, jejichž význam si
brzy vysvětlíme. Budeme si pamatovat, že tlačítko zcela vpravo nám
umožní Nastavení programu.

Obrázek 2.3: Okno aplikace Microsoft Edge

Sám program Microsoft Edge nám o sobě může leccos vyprávět. Když
v otevřeném okně programu stiskneme klávesu F1, otevře se stránka
Přehled novinek, kde se můžeme leccos dovědět o tom, jak si usnadnit práci s programem, a další zajímavosti.
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Obrázek 2.4: Novinky aplikace Microsoft Edge

Vrátíme se teď k úvodní obrazovce. Nikam se nám neztratila, zobrazuje se teď na skryté záložce. Stačí na tuto záložku klepnout.
Teď už skutečně můžeme zabrousit do světa internetu. Klepneme na
vstupní pole Kam dál? A napíšeme webovou adresu některého serveru.
Hodí se například www.seznam.cz. Jsme-li hotovi, stiskneme tlačítko
Přejít. Stejnou službu udělá stisk klávesy e.

Obrázek 2.5: Zápis internetové adresy
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Seznámení s programem
Upozornění: Začátečníci si velmi často pletou adresu internetové stránky s adresou elektronické pošty. V tomto případě píšeme adresu internetové stránky, a ta
nikdy neobsahuje znak zavináč – @!

Obrázek 2.6: Okno Microsoft Edge s otevřeným vyhledávačem

Poznámka: Server Seznam.cz je tzv. portál neboli vyhledávač, jeho prostřednictvím lze vyhledávat další internetové stránky. Vyhledávačů existuje mnoho
a museli jsme se v této knize pro jeden z nich rozhodnout. Komu se Seznam nezamlouvá, může si vyzkoušet tutéž hru se slovy Najednou.cz nebo Google.cz.
Tip: Přehled českých vyhledávačů je k dispozici například na stránce http://
vyhledavace.bre.cz/.

Microsoft Edge se otvírá ve standardním okně Windows. Znamená
to, že v něm najdeme tyto části:
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Kapitola 2 – Prohlížeč Microsoft Edge
Záhlaví okna zaplňují záložky otevřených stránek, po pravé straně
jsou k dispozici tři systémová tlačítka, s jejichž pomocí lze okno minimalizovat, maximalizovat a zavřít.
O kousek níž najdeme především dvě tlačítka Zpět a Vpřed, která
slouží k procházení mezi stránkami, které jsme už navštívili.
Na úvodní obrazovce se panel Adresa proměnil v pole Kam dál?, nyní
už je plně k dispozici. Sem můžeme zapisovat adresu stránky, ke které chceme přejít. K dispozici je automatické dokončování, které nám
nabízí adresy stránek vyhovující zapsaným znakům. Pokud chceme
jeho nabídku přijmout, stiskneme klávesu e, v opačném případě
píšeme dál.
Jestliže je dlouho otevřená nějaká stránka, může se stát, že se na ní na
serveru něco změní; to je příklad elektronických novin nebo jiné stránky, která se průběžně aktualizuje (například tzv. on-line reportáže). Aby
se zobrazil aktuální obsah, je třeba stisknout tlačítko Aktualizovat.
Pohodlnější je však stisknout klávesu %, dosáhneme stejného účinku.

Obrázek 2.7: Ovládání okna Microsoft Edge

Microsoft Edge umožňuje současně otevřít několik internetových stránek. Ty se pak zobrazují v tzv. záložkách.
Další záložku lze otevřít stiskem tlačítka Nová záložka. Tímto se otevře již známá stránka se vstupním polem Kam dál?.
Tip: Novou záložku lze otevřít i stiskem klávesové zkratky °+T.
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Prohlížení internetových stránek
Mezi záložkami lze procházet tak, že klepneme na ouško záložky,
nebo stiskem klávesové zkratky °+{, eventuálně °+}.
Zbytečnou záložku lze zavřít stiskem tlačítka Zavřít záložku nebo
stiskem klávesové zkratky °+W.
Ještě než přejdeme k dalšímu tématu, musíme si říct, jak program
Microsoft Edge ukončit. Výhodně k tomu poslouží tlačítko Zavřít
v záhlaví okna nebo stisk klávesové zkratky a+$.

Prohlížení internetových stránek
Při prohlížení webových stránek musíme vědět, jak se na nich orientovat a jak se na nich pohybovat.
Každá stránka je totiž podstatně větší než vymezený prostor okna.
Proto se musíme umět podívat i dolů nebo doprava, tedy tam, kam
běžně nedohlédneme.
Především můžeme změnit měřítko zobrazení, což znamená, že text
i obrázky se před námi zvětší nebo zmenší. K tomu je třeba stisknout
klávesu ° a držet ji; pak už jen budeme otáčet kolečkem myši nahoru nebo dolů a můžeme sledovat, jak se vzhled okna mění.
Je-li pro nás tento hmat příliš složitý nebo si přejeme měřítko zobrazení nastavit přesně, stačí stisknout tlačítko Nastavení a další možnosti a pak na otevřeném pravém panelu využít tlačítka v poli Lupa
(Plus nebo Minus).

Obrázek 2.8: Změna měřítka zobrazení
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Kapitola 2 – Prohlížeč Microsoft Edge
Jestliže obsah okna přesahuje jeho okraje, můžeme stránkou pohybovat pomocí vodorovného a svislého posuvníku, které jsou umístěné
po pravé a dolní straně okna.
U posuvníku jsou aktivní jeho koncová tlačítka, která mají tvar šipek, a také jezdec, který svou polohou naznačuje pozici aktuálního
výřezu vůči celé stránce.
Poznámka: Internetové stránky jsou obvykle vytvořené tak, že se na šířku vejdou
do vymezeného prostoru okna, pak musíme řešit jen posuv nahoru a dolů.

Obrázek 2.9: Posuvníky

Zvláštní funkci má kolečko myši. Jestliže jím otáčíme, stránka před
našima očima roluje dolů nebo nahoru v souladu se směrem otáčení.
Pokud však kolečko myši stiskneme, zobrazí se na ploše stránky zvláštní kurzor podobající se větrné růžici. Pak stačí posunout myš libovolným směrem, aby se obsah okna začal pohybovat, a to tím rychleji,
čím více se od tohoto kurzoru vzdálíme. Přitom se zobrazuje šipka
naznačující směr pohybu.
Pohyb okna obsahu zastavíme tak, že se opět vrátíme ke kurzoru,
nebo dalším stiskem kolečka myši.
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Hypertextové odkazy

Obrázek 2.10: Využití stisku kolečka myši pro pohyb po stránce

K pohybu na internetové stránce můžeme využít i klávesnici. Ve svislém směru, tedy nahoru, lze stránku posunout stiskem kurzorové klávesy ¡, v opačném směru poslouží ¢. Podobně lze pomocí kláves £
a ¤ posunovat obsahem okna do stran.
Na úplný začátek stránky lze přejít stiskem klávesové zkratky
°+k.
Na úplný konec stránky lze přejít stiskem klávesové zkratky °+z.
Řešení problému: Může se stát, že internetová stránka na stisk kláves vůbec
nereaguje. Pak to znamená, že se buď zobrazuje celá, nebo že okno Microsoft
Edge není v dané chvíli aktivní. Pak je třeba kamkoli na jeho plochu klepnout.
Jestliže nereaguje ani potom, je pravděpodobné, že program neodpovídá (je
zakousnutý) a je třeba vyčkat, eventuálně použít násilných metod pro jeho ukončení – viz strana 51.

Hypertextové odkazy
Čtenář už zjistil, že některá místa na ploše internetové stránky jsou citlivá na kontakt s ukazatelem myši. Za normálních okolností se ukazatel myši podobá běžné šipce, ale jakmile pod sebou ucítí hypertextový
odkaz, nabude tvaru malé ručičky. Tomu se běžně říká internetová
pacička.
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Kapitola 2 – Prohlížeč Microsoft Edge
Hypertextový odkaz je aktivní místo na webové stránce. Obvykle to
bývá část textu, která je podtržená. Někdy jsou hypertextovým odkazem i obrázky nebo speciální tlačítka, například pro video. Jestliže
na toto místo klepneme, nabere prohlížení stránek jiný směr. Lze očekávat tyto reakce:
• zůstaneme na stejné stránce, ale zobrazí se jiné místo,
• zobrazí se jiná, předem určená stránka, a to ve stejné záložce,
• zobrazí se jiná stránka, ale v nové záložce,
• zobrazí se jiná stránka, ale v novém okně.
Poznámka: Někdy se po klepnutí na hypertextový odkaz nestane nic, ale to by
nám nemělo vadit. Může to být chyba, nebo je takto nastaven návrat na domovskou stránku serveru a odkaz funguje i na této stránce.
Tip: Je-li stránka naprogramovaná skutečně solidně, ihned po najetí na hypertextový odkaz se zobrazí nejen pacička, ale také malý popisek naznačující, co od
tohoto odkazu lze očekávat. Současně se v dolní části okna zobrazí celá adresa
stránky, na kterou se odkazuje.

Obrázek 2.11: Internetová pacička naznačuje přítomnost hypertextového odkazu

Otevření žádané stránky nebývá okamžité. Obvykle nějaký čas trvá,
než internet danou stránku vyhledá a než ji náš počítač načte. Po dobu
otvírání stránky rotuje v oušku záložky pohyblivý symbol, který nás
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