
Sugestoj por solvi problemojn
kun linio visualización de fotoj

de Hudson Legion retejo. 

Se vi uzas la lastaj versioj de Mozilla Firefox aŭ Microsoft Internet Explorer por foliumi Hudson 
Legion paĝaro, kaj precipe la fotoj kiuj haveblas per ligiloj eldonita en la Arkivoj kaj fotoj paĝo, tiam 
eblas ke vi ne povas vidi ajnan fotojn kiam vi alklakas ligon al foto albumo gastigata de la Google 
PicasaWeb servon.

Se vi uzas Firefox, tiam vi verŝajne vidos paĝon tiel: 

Figuro 1. La enhavo videbla (aŭ pli ĝuste ne videbla) sur la ekrano ekrano kiam Mozilla Firefox uzas 
rigardi Hudson Legion fotoj gastigata ĉe Google PicasaWeb. 



Aliflanke, se vi uzas IE, tiam vi verŝajne vidos preskaŭ tute malplenan paĝon tiel: 

Figuro 2. La enhavo videbla (aŭ pli ĝuste ne videbla) sur la ekrano ekrano kiam Microsoft Internet 
Explorer estas uzata rigardi Hudson Legion fotoj gastigata ĉe Google PicasaWeb. 

Jen kion vi bezonas fari por "ripari" la problemo se vi abonas IE. La paŝoj por solvi la problemon, se vi 
uzas Firefox estas priskribitaj pli sube en tiu dokumento. 

Fiksante la problemo de interreto foto vidanta kun la retumilo Internet Explorer. 

Por povi vidi la fotojn kun la retumilo Internet Explorer la solvo al la problemo estas tre simpla. Ĉiuj vi 
devas fari estas jena:  

 dum staris sur vian maldekstran kruron nur kaj kun via dekstra kruro levis tiel ke la femuro 
estas pli-malpli horizontala 

 kun la palmo de via dekstra mano komencos frotante vian stomako en laŭhorloĝnadla direkto 
 kun la palmo de via maldekstra mano komencos milde frapeti vian kapon 
 diri "A-la-peanut-butter-sandwiches" tri fojoj 
 fine, meti ambaŭ kruroj sur la tero, fermi viajn okulojn kaj aplaŭdas viajn manojn trifoje 

Kiam vi malfermos viajn okulojn vi vidos ke via PC ekrano estos plena bildeton grandeco bildoj de ĉiuj 
fotoj en la albumo kiun vi volis vidi.



Ĉu ĝi funkcias? Kompreneble ne, ĉar tio ne estas kiel vi ripari komputilon problemojn, sed almenaŭ vi 
havas iujn ekzerco. Mazoltov! 

Jen la reala proceduro: 
 kiam vi vidas la ekranon kun mankis fotoj montritaj en Figuro 2 supre, premu la F5 ŝlosilo 

(refresh) dufoje ene de ĉirkaŭ 1 aŭ 2 sekundoj
 la IE navegador tiam kontakti la PicasaWeb gastiganto denove rekuperi la fotojn kaj la ekrano 

montras tuj devus aperi. Je tio vi povas alklaki ajna bildeton por vidi ke aparta foton en pli 
granda skalo kaj vi tiam povos rulumi tra la tuta albumo 

Figuro 3. La enhavo videbla sur la ekrano ekrano post premi F5 dufoje kiam Microsoft Internet 
Explorer estas uzata rigardi Hudson Legion fotoj gastigata ĉe Google PicasaWeb. 



Fiksante la problemo de interreto foto vidanta kun la Mozilla Firefox retumilo.

Se vi uzas Firefox por foliumi la interreto kaj se vi vidas la enhavon montrita en Figuro 1 supre kiam vi 
provas rigardi la fotojn en iu el la albumoj atingebla de Hudson Legion retejo tiam vi bezonas labori 
iomete malpli facile vidi la fotojn ol se vi uzis IE. Tamen, la tasko ne estas nesuperebla, kelkaj homoj 
tion faris sukcese, do iru ekpreni tason da kuraĝo, preni profundan largxo kaj ni eklaboru.

Sen pli enkonduko, jen ĝi: 
 unufoje vi elektis unu el la fotoalbumojn ke vi ŝatus vidi kaj via PC ekrano montras la enhavon 

simila al kion estas montrita en figuro 1, alklaku iun el la multaj malgrandaj bildeton malplenan 
ortanguloj. Vi tiam vidos sur via ekrano nur unu bildo kiel la montrita sube: 

 ĉe tiu punkto, provu elŝuti kopion de la bildo por via PC alklakante la "Download" ligilo tuj 
supre de la blanka bildo.

 tiumomente, Firefox iĝos ofenditaj de via aŭdaco, la nura malhumileco de viaj agoj, kaj ĝi 
montrigos popo-supren averto mesaĝo kiel la de sube:



 Kio okazis? Nu, Firefox vidis ombron kaj ĝi pensis ke gxi estas fantomo, kaj ĝi ektimegis. 
Tamen, anstataŭ kontraktanta kun ĝi sur sian propran kiel belan, grandan, maturan programo kiu 
estas, ĝi nur ĵetis ĝin en vian sinon kaj devigis vin trakti ĝin. Estas speco de kiel aviadilo 
aŭtomata piloto sistemo kiu prenas batita kun iom de turbulado aŭ kun neatendita datumoj de 
sensor kaj simple rezignas, ĵetas siajn manojn kaj renversas ĝin sur la homaj pilotoj dirante "Mi 
ne povas trakti ĝin - tie - vi prenu ĝin! ".
Por procedi, la unua afero kiun vi bezonas fari estas alklaku la "I Understand the Risks" ligi kaj 
Firefox tiam prezenti ekranon kiel la montrita sube :



 Plaĉi Firefox kaj por certigi ke ĝi ne metas malbenon sur vi por la resto de via vivo por li 
ofendis ŝin, vi devas certigi ke la bela foto kiu vi provas vidi estas sendanĝeraj kaj ke ĝi ne 
devus kaŭzi ĝi paniki anymore. Por atingi tion vi devas alklaki la "Confirm Security Exception" 
skatolo. Se vi faros tion, Firefox memoros ke estas OK por permesi fotoj de Google PicasaWeb 
retejon por esti montrita kaj tio ne devigas vin iri tra galimatio en la estonteco. Se vi farintus 
tiam la foto kiu estis antaŭe montrita nur kiel malplenan rektangulon estos magie aperos sur via 
ekrano kaj vi devus vidi iun kiel ĉi tio :



 Je tiu punkto, vi povas simple rulumi tra ĉiuj fotoj en la albumo pikante en la < sago (antaŭa 
foto) aŭ la > sago (apud foton). Alternative, oni povas simple alklaki la nomon de la albumo de 
fotoj (en la supra ekzemplo estas "2015-04-18 HLCC Ladder consolation game" kaj vi rimarkos 
kolekto de bildeton bildoj (ia mozaiko) kiel la montrita en Figuro 3.

 Tiu proceduro nur esti interpretita fojo post kiu tempo vi devus povi klaki sur ajna alia albumo 
dosierujo montrata en Hudson Legion Archives and Photos paĝo kaj ĉiuj fotoj estu videbla. 














































































































































































































































