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1. ZANIM ZACZNIESZ
1.1.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEN DOKUMENT

Dla użytkowników programu FARA korzystających z księgi intencji i dodatku fara-intencje-online
służącego do automatycznego (bezobsługowego) wysyłania intencji na serwer WWW.

1.2.

DLA KOGO NIE JEST PRZEZNACZONY TEN DOKUMENT

Dla administratorów i twórców stron WWW – dla nich stworzono odrębną dokumentację techniczną.

1.3.

CZYM JEST WTYCZKA FARA-INTENCJE-ONLINE

Jest to mechanizm w programie FARA służący do automatycznej aktualizacji bazy intencji na serwerze
WWW danymi z programu FARA.
Mechanizm ten powoduje automatyczne wysyłanie do serwera WWW informacji z księgi intencji.
Informacje te wysyłane są po każdej modyfikacji danych w tej księdze lub w rejestrach powiązanych
(np. w tabeli świąt ruchomych).
Automatyczne przesyłanie intencji na stronę WWW składa się z 3 etapów:
Etap

Realizator

1. Przekazanie intencji na dysk serwera WWW z
wykorzystaniem protokołu FTP.

FARA

2. Wczytanie intencji do bazy danych serwera WWW

FARA lub Twórca strony WWW

3. Odczyt danych z bazy na serwerze i wyświetlenie ich na
stronie WWW

Twórca strony WWW

Jeśli włączono dodatek obsługi zgłoszeń, to program FARA będzie również pobierał z serwera WWW
rezerwacje intencji zgłoszone za pośrednictwem strony internetowej i umieszczał je w rejestrze
zgłoszeń intencji w programie FARA. Specyfikacja techniczna tego mechanizmu opisana jest w
dokumentacjach technicznych dla administratorów stron WWW.
Ideę działania tego dodatku (wtyczki) przedstawia rysunek na następnej stronie.
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1.4.

CZYM NIE JEST WTYCZKA FARA-INTENCJE-ONLINE

To nie jest „gotowiec” na stronę WWW ani wyszukiwarka internetowa. To tylko narzędzie dla
administratora strony.

2. KONFIGUROWANIE WTYCZKI W PROGRAMIE FARA
2.1.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE WTYCZKI

2.1.1. Gdzie jest wtyczka ?






Otwórz księgę intencji.
Kliknij w ikonę WWW.
Odszukaj na liście funkcję Intencje on-line i uruchom ją.
Zaznacz pole „Automatycznie aktualizuj bazę intencji na serwerze WWW”.
Wpisz adres strony WWW.

2.1.2. Parametry techniczne
Parametry techniczne obejmujące wybór jednej z 3 metod aktualizacji, sposób określania kodowania
polskich znaków oraz wpisania parametrów dostępowych serwera FTP wymienione są w osobnej
dokumentacji technicznej dla administratorów stron WWW.

3. WYSYŁANIE INTENCJI DO STRONY WWW
2.2.

WYSYŁANIE AUTOMATYCZNE

Wtyczka fara-intencje-online zapewnia automatyczne wysyłanie intencji do bazy na serwerze WWW
po każdej zmianie, dopisaniu lub usunięciu intencji z księgi. Użytkownik programu nie musi nic robić.

2.3.

PEŁNE ŁADOWANIE I PRZEŁADOWANIE BAZY INTENCJI NA SERWERZE WWW

Bezpośrednio po włączeniu wtyczki oraz po awariach, w wyniku których serwer WWW nie był
aktualizowany należy dokonać przeładowania bazy intencji na serwerze WWW, tzn. wysłać do serwera
WWW wszystkie intencje z programu FARA (bez archiwum). Parametry techniczne tego procesu
opisane są w dokumentacjach technicznych.
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Aby załadować (przeładować) bazą intencji na serwerze:





Otwórz księgę intencji.
Kliknij w ikonę WWW.
Odszukaj na liście funkcję Intencje on-line i uruchom ją.
Kliknij w przycisk Przeładuj.
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4. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ INTENCJI ZE STRONY WWW
4.1.

ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania tego dodatku została wyjaśniona poniżej.
Dodatek obsługi zgłoszeń nie działa tak, jak na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, dlatego
należy się z dokładnie zapoznać z tym opisem.
1. Strona WWW udostępnia użytkownikowi formularz rezerwacji terminu intencji.

2. Wypełniony formularz zapisywany na serwerze WWW.
3. Program FARA pobiera formularz zgłoszenia z serwera WWW, przetwarza go i umieszcza
zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń (a nie od razu w księdze intencji !)

4. Użytkownik programu FARA dokonuje sprawdzenia zgłoszenia (moderuje je) i podejmuje
decyzję o jego odrzuceniu (formularz może być spamem lub dowcipem internauty mądrego
inaczej) lub akceptacji. Akceptując zgłoszenie (ew. modyfikując treść pod kątem
gramatycznym) użytkownik przenosi je z rejestru zgłoszeń do księgi intencji.
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5. Zaakceptowane zgłoszenie jest już w księdze intencji, ale ma status NIEPOTWIERDZONE. Takie
zgłoszenie wyświetla się w księdze intencji na czarnym tle.

6. Po ostatecznym zaakceptowaniu zgłoszenia (np. po złożeniu ofiary) użytkownik zmienia status
na POTWIERDZONE – tym samym wpis w księdze intencji staje się „normalną” intencją.
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4.2.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ





Otwórz księgę intencji i kliknij w ikonę WWW.
Odszukaj na liście funkcję Intencje on-line i uruchom ją.
Zaznacz opcję Dodatkowo włącz moduł przyjmowania zgłoszeń intencji ze strony WWW.
W kolejnym polu określ, co ile minut program FARA ma łączyć się z serwerem WWW i pobierać
zgłoszenia.
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4.3.

OTWIERANIE REJESTRU ZGŁOSZONYCH (ZAREZERWOWANYCH) INTENCJI

Jeśli moduł przyjmowania zgłoszeń jest włączony, to w księdze intencji wyświetla się dodatkowa ikona
Zgłoszenia. Kliknięcie w nią otwiera rejestr zgłoszeń.

Rejestr zgłoszeń można otworzyć także bezpośrednio z głównego okna programu, z zakładki Intencje.

9

www.fara.pl

4.4.

PRZEGLĄDANIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ

Rejestr zgłoszeń wyświetla się jako tabela. Aby wyszukać intencję z fragmentem treści wystarczy
wpisać tekst w pole „Szukaj frazy”. W trakcie wpisywania zakres wyświetlanych zgłoszeń będzie się
zawężał do tych, które zawierają wpisywaną frazę.
Pełny formularz zgłoszenia otwiera się dwukrotnym kliknięciem w zgłoszenie lub za pomocą ikony
Otwórz.

4.5.

AKCEPTACJA ZGŁOSZENIA

Aby zaakceptować zgłoszenie trzeba je otworzyć i kliknąć w przycisk WPISZ INTENCJĘ lub WPISZ
GREGORIANKĘ. Zaakceptowane zgłoszenie zniknie z rejestru zgłoszeń i pojawi się w księdze intencji
jako intencja niepotwierdzona (będzie wyświetlana w księdze intencji na czarnym tle).
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4.6.

ODRZUCENIE ZGŁOSZENIA

Aby odrzucić zgłoszenie należy je otworzyć i kliknąć w przycisk ODRZUĆ. Spowoduje to całkowite
usunięcie zgłoszenia z rejestru.

4.7.

PRZEGLĄDANIE INTENCJI NIE POTWIERDZONYCH

Intencje niepotwierdzone wyświetlają się w księdze intencji na czarnym tle, zaś nazwa dnia tygodnia
zakończona jest zwrotem NP!. Aby zobaczyć w tabeli tylko intencje niepotwierdzone należy zaznaczyć
pole niepotwierdzone, w lewym górnym rogu zaraz nad tabelą.
Gdy pole to jest zaznaczone w tabeli wyświetlać się będą tylko intencje niepotwierdzone (więc
wszystkie wiersze w tabeli będą miały czarne tło.
Gdy pole to nie jest zaznaczone, to w tabeli wyświetlać się będą wszystkie intencje.
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4.8.

POTWIERDZANIE INTENCJI

Intencja nie potwierdzona wyświetla się w tabeli z intencjami na czarnym tle, zaś w lewym, górnym
rogu formularza intencji (pod ikonami) wyświetla się napis NIEPOTWIERDZONA.
Gdy intencja zostanie potwierdzona należy w formularzu intencji i kliknąć w ikonę Potwierdź.

5. EFEKTY UBOCZNE
5.1.

NIEZNACZNE SPOWOLNIENIE ZAPISU DANYCH W PROGRAMIE FARA

FARA nie utrzymuje otwartego połączenia z serwerem WWW w trakcie swojej pracy. Połączenie
nawiązywane jest wtedy, gdy zmieni się jakaś intencja. Wówczas program generuje plik danych
wysyłany do serwera, po czym zamyka połączenie. Może to spowodować nieznaczne spowolnienie
podczas zamykania formularza z intencją. W zależności od wybranej metody program może też
uruchamiać skrypt ładujący dane, co może powodować kolejne nieznaczne spowolnienie.

6. SYGNALIZACJA BŁĘDÓW
6.1

BŁĘDY TRANSMISJI W TRAKCIE BIEŻĄCEJ AKTUALIZACJI

Jeśli w trakcie aktualizacji intencji wystąpi błąd połączenia i przynajmniej 1 rekord z bazy nie będzie
mógł zostać zaktualizowany na serwerze WWW to w dolnej części głównego okna programu pojawi się
czerwony pasek z białym napisem o błędzie komunikacji i konieczności przeładowania bazy intencji na
serwerze. Pasek ten będzie wyświetlał się dopóki użytkownik nie przejdzie do funkcji intencji online i
załaduje ponownie bazy danych na serwerze WWW.
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