
IWZIP 
dátový a konfiguračný súbor projektu 

webovej stránky vytváranej programom 
WebSite X5. 

 
 
    Súbor s príponou iwzip je hlavným dátovým a konfiguračným súborom 
projektu webovej stránky vytváranej programom WebSite X5 od fy Incomedia. 
 
    Poškodenie alebo vymazanie tohto súboru z akýkoľvek osobných príčin na 
strane autora webovej stránky poprípade technických príčin softvéru alebo 
hardvéru počítača môže mať dôsledok   opätovného a nového vytvorenia celej 
webovej stránky. 
 
    Zo strany výrobcu programu Website X5 je v manuáloch programu 
a automatickým generovaním informačného okna poukazované na nutnosť 
zálohovania tohto súboru s časovým rozlíšením aj na externé úložné dátové 
zariadenie. 
 

 
   
    
   Predmetom tohto príspevku vo fóre na „www.websitex5.sk/forum“ je 
informovanie používateľov programu WebSite X5 o vnútornej štruktúre obsahu 
dátového a konfiguračného súboru s príponou iwzip projektu webovej stránky. 
 
 
   Vnútornú štruktúru obsahu dátového a konfiguračného súboru s príponou 
iwzip projektu webovej stránky si môže používateľ programu WebSite X5 
zobraziť po premenovaní kópie súboru projektu  s príponou súboru   „iwzip“ 
na  „zip“ a  po otvorení premenovanej kópie projektu v akomkoľvek programe 
ktorý zobrazuje obsah komprimovaných zip súborov. 



  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Príklad obsahu zložky „PREVIEW“ pre náhľad stránok vo WebSite X5 : 
 

 
 
 
Príklad obsahu zložky „UPLOAD“ pre stránky vo WebSite X5 : 
 

 
 
 
     Niektoré súbory z root zložky   rozpakovaného zip súboru projektu ako napr. 
backups, fonts, library , metadata obsahujú konfiguračné dáta v databázovom 
štruktúrovanom formáte XML. 
 
     Súbor s názvom project.iwprj2 je komprimovaný  dátový  a konfiguračný 
súbor. 
 



   Pre zobrazenie jeho obsahu je nutné premenovanie prípony z iwprj2 na zip a 
a  otvorenie v akomkoľvek programe ktorý zobrazuje obsah komprimovaných 
zip súborov. 
 

 
 
 

 
 

 



Príklad obsahu otvoreného rozipovaného súboru project : 
 
 

 
 
    
    Dáta rozipovaného súboru project  predstavujú najdôležitejšie dátové 
a konfiguračné údaje pre otvorenie projektu webovej stránky v programe 
WebSite X , štruktúru , obsahy a rozmiestnenie jednotlivých objektov webovej 
stránky. 
 



       Každý aktívny projekt webovej stránky s ktorým sa aktuálne pracuje vo 
WebSite X5 v systémovej zložke „Documents and Settings“ , v 
pracovnej podzložke užívateľa Windowsu , v podzložke „Documents“ , 
v podzložke „Incomedia „ , v podzložke aktuálnej verzie programu WebSiteX5 , 
a  podzložke projektu webovej stránky 
 
má uložené dátové a konfiguračné súbory, ktoré majú rovnakú štruktúru ako 
má  súbor  iwzip. 
 

 
 
 
   Obsah dátových a konfiguračných súborov  aktívneho projektu pre WebSite 
X5 zo systémovej zložky „Documents and Settings“ predstavuje poslednú 
a jedinú možnosť obnovy súboru iwzip po jeho prípadných poškodeniach 
a zmazaniach. 
 
   Obsah zložky aktívneho projektu pre WebSite X5 zo systémovej zložky 
„Documents and Settings“ je potrebné komprimovať do súboru s príponou zip 
a následne príponu zip premenovať na iwzip. 
 
   Na záver  je potrebné si zapamätať skutočnosť, že pri zmazaní aktívneho 
projektu  z prostredia programu WebSite X5 je zmazaný aj  obsah dátových 
a konfiguračných súborov  aktívneho projektu pre WebSite X5 zo systémovej 
zložky  „Documents and Settings“.   
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