Základní orientace na portálu 81dojo
Založení účtu
1) Na stránce www.81dojo.com se nejdříve zobrazí mapa světa, zde vyberte anglickou vlajku.
2) Zobrazí se stránka s obrázkem pro vstup do aplikace. Pokud nemáte účet, nevadí, aplikace
vás přihlásí jako hosta.

3) Můžete si ale založit trvalý účet. Vyplňte údaje. Pokud nevíte svůj rank, doporučuji dát 9-kyu.
Na email by Vám měl pak dorazit email s aktivací účtu. Pak se vraťte zpět na úvod (bod 1.)

4)

Pokud klepnete na obrázek se vstupem, tak se vám otevře nové okno s přihlášením.
Nejčastěji se hraje na serveru EARTH, přihlaste se tam.

Základní prostředí
Po přihlášení uvidíte základní prostředí.



Levý horní list ukazuje přihlášené hráče s ratingem a vlaječkou.



Levý spodní list ukazuje čekající hráče na hru. Zde můžete
kliknout na čekajícího hráče a rovnou jej vyzvat ke hře.



Pokud chcete čekat na hru vy a vytvořit jí, klikněte na tlačítko
„Waiting for game“. Po rozkliknuti můžete vytvořit hru
s rozdílnými časovými podmínkami.



Pravý list ukazuje hry. Po poklepání na probíhající hru vstoupíte
do hry jako divák.

Herní prostředí

Grafiku kamenů a jiné nastavení si můžete změnit v nastavení (ozubené kolečko – Personal Settings).
Je zde možnost přepnout i na kameny s pomocnými šipkami.

– nakouknutí do základního prostředí, aniž
byste opustili hru.
– otočení desky o 180°
– vygumuje šipky, které nakreslíte do hry.
Kifu – menu pro práci se záznamem hry (viz níže)

- předání čepice, pro ovládání hry/analýzy po zápase

- odveta

Jak uložit záznam hry
Na konci hry (při hře) můžete uložit záznam vaší, či cizí partie tlačítkem diskety. Soubor se Vám
stáhne ve formátu .kif do počítače. Nebo kliknutím na ikonu Facebook můžete zkopírovat URL adresu
partie do schránky a kamkoli ví vložit.

Jak přehrát záznam partie na 81dojo.com
Na přehnání partií existují různé programy, ale nejjednodušší řešení je záznam přehrát přímo na
serveru 81dojo.com. 81dojo podporuje jak formát .kif, tak i formát .BOD.
1) Nejdříve musíte vytvořit hru, kde zvolíte
možnost „Study Room“. Popřípadě můžete
hru vytvořit jako privátní, aby vám na
záznam nekoukal někdo cizí a to tím, že
zadáte heslo. Poté hru vytvoříte.

2) Ostatní vidí vytvořenou hru v seznamu her.
Hra bude označená jako „STUDY“ a mohou
se k ní také připojit.

3) Až se Vám otevře nová hra, kliknete na tlačítko Kifu a vyberte nahrání ze souboru (složka). Po
vybrání souboru se záznam partie načte. Poté si záznam partie můžete libovolně procházet.

Jak najít záznam partie z 81dojo.com
Pokud jste zavřeli hru a neuložili si kif, nebo byste se rádi podívali na hru staršího
data, či někoho jiného, je tu možnost. Po přihlášení klikněte na ikonu země a na kifu
seach.
Pak už stačí zadat jen správné hodnoty, jako je jméno hráče/ů a přibližné datum,
v kterém se partie odehrála. Po zadání se zobrazí seznam se všemi dostupnými
záznamy.

Pak stačí kliknout na KIFU link a záznam hry se načte.

