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Wprowadzenie
Do wysłania danych na stronę WWW służy funkcja Wyślij na stronę
WWW, której ikona (wzór po lewej) znajduje się w części Narzędzia
programu FARA 5.0.
Funkcja ta wyświetla listę zadań obejmującą wysyłanie danych z księgi
intencji, wolnych terminów Mszy św. oraz zapowiedzi. Po dwukrotnym
kliknięciu w konkretne zadanie wyświetla się okienko z parametrami
(rysunek poniżej).
Poszczególne zadania można też wywoływać bezpośrednio z
konkretnych ksiąg, np. taka ikona umieszczona w księdze zapowiedzi
spowoduje uruchomienie zadania wysyłania na stronę WWW
zapowiedzi przedślubnych.
Okno zadania składa się z 3 podstawowych części:
 pól do wpisywania parametrów, np. dat zapowiedzi, intencji, itd.,
 ikony Dostosuj służącej do zdefiniowania zakresu wysyłanych informacji i sposobu ich
formatowania – jej znaczenie opisane jest w każdym z kolejnych rozdziałów opisujących
konfigurowanie programu dla potrzeb różnych modeli stron WWW,
 ikony Administrator służącej do zdefiniowania parametrów administracyjnych, takich jak
adresy i nazwy serwera FTP, itd. jej znaczenie opisane jest w każdym z kolejnych rozdziałów
opisujących konfigurowanie programu dla potrzeb różnych modeli stron WWW.

Funkcja Dostosuj pozwala określić:





jakie informacje mają być wysyłane do strony WWW,
w jakim formacie,
w jakim systemie kodowania polskich znaków
ewentualnie jak sformatowane (w przypadku plików HTML można dodatkowo zdefiniować
style lub określić klasy i arkusz stylów).

Funkcja Administrator pozwala określić:
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 adres ftp serwera, na którym działa strona WWW i na który program FARA będzie przesyłał
dane,
 nazwę i hasło użytkownika dla połączenie ftp (hasło jest szyfrowane i wyświetlane w postaci
gwiazdek),
 ewentualnie zdalny katalog, jeśli FARA ma przesyłać gotowe sformatowane pliki,
 ewentualnie nazwa zdalnego pliku na serwerze, pod jaką FARA ma wysłać dane,
 ewentualnie adres dodatkowe skryptu, który może zostać uruchomiony po wysłaniu danych
na serwer
Nazwę pliku i ewentualny katalog podaje się, gdy strona WWW (czy też tzw. CMS, na którym jest ona
oparta) wyświetla dane z FARY (np. intencje, zapowiedzi, itd.) poprzez bezpośrednie wstawienie treści
pliku HTML lub jego jawne wywołanie. Jeśli CMS strony oparty jest na bazie danych MySQL i treści te
są zachowywane w bazie danych to parametry te są zbędne i nie trzeba ich podawać.
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Do jakich danych i wersji programu stosuje się ten dokument ?
Dane:
Opisane tu ustawienia i sposoby „strojenia” programu FARA dla potrzeb publikowania danych na
stronie WWW dotyczą:
 zapowiedzi przedślubnych z księgi zapowiedzi,
 intencji Mszy św. z księgi intencji
 wolnych terminów Mszy św. tworzonych na podstawie kalendarza porządków lub pustych
wpisów w księdze intencji.
 zmarłych z księgi zmarłych (od wersji 5.0.66)

Wersje programu:
 FARA 5.0.51 lub późniejsze (pełny numer wersji programu wyświetlany jest na pasku u dołu
głównego okna programu), ale nie obejmuje to wersji darmowej Mini FARA, która nie posiada
księgi zapowiedzi ani księgi intencji. Publikowanie informacji o zmarłych dodano w wersji
5.0.66. Jeśli posiadamy program FARA 5.0 w starszej wersji można bezpłatnie zaktualizować
program w sposób opisany w tym dokumencie. Jeśli posiadamy program w wersji starszej niż
5, np. FARA 4.0 czy starsze można wykupić tzw. upgrade programu do wersji 5.0. Aby otrzymać
kalkulację cenową upgrade’u można wysłać maila pod adres biuro@fara.pl podając nazwę i
miejscowość parafii lub imię i nazwisko użytkownika, jeśli licencja na program jest licencją
personalną (wystawioną na osobę, a nie na parafię).

Pełny numer wersji programu wyświetla się u dołu głównego okna FARY.
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Do jakich danych i wersji programu nie stosuje się ten dokument ?
Dane:
Opisane tu ustawienia i sposoby „strojenia” programu FARA dla potrzeb publikowania danych na
stronie WWW nie dotyczą:
 wysyłania danych z programu do obsługi cmentarza, gdyż z założenia dane takie nie są
publikowane bezpośrednio na stronie WWW lecz umieszczane w wewnętrznej bazie danych
strony i wyszukiwane w niej przez skrypty stworzone indywidualnie na potrzeby konkretnej
witryny,
 wysyłania na serwer WWW wyników zestawień i wydruków z programu FARA

Wersje programu:
 Wersje wcześniejsze niż FARA 5.0.51 (pełny numer wersji programu wyświetlany jest na pasku
u dołu głównego okna programu) oraz wcześniejsze niż 5.0 nie posiadają tej funkcji. Wersje
wcześniejsze niż 5.0.66 nie posiadają funkcji eksportu zmarłych.
 Dla zestawów nie obejmujących wysyłanych danych (zapowiedzi, intencji, zmarłych) funkcja
jest dostępna, ale „jałowa”, gdyż odpowiednie księgi są puste.

5
http://www.fara.pl

Strony WWW z treścią w plikach HTML
Jeśli strona internetowa przechowuje informacje o intencjach czy zapowiedziach bezpośrednio w pliku
HTML na serwerze, program FARA należy skonfigurować wykonując 2 poniższe kroki:

Krok 1: Administrator:
Dla każdego zadania (intencje, wolne terminy, zapowiedzi), które chcemy wykonywać kliknąć w ikonę
Administrator i wpisać:
adres serwera FTP

adres FTP serwera za stroną WWW, np. ftp.mojastrona.pl

użytkownik

nazwa użytkownika FTP

hasło

hasło użytkownika FTP

katalog

katalog, w którym znajduje się strona – jeśli jest to główny katalog,
można zostawić puste

nazwa pliku na serwerze Jako nazwę pliku na serwerze należy podać nazwę pliku używanego przez
stronę WWW (nie należy podawać rozszerzenia .html – nazwę pliku
podaje się tutaj bez rozszerzenia)
Kopiuj bez rozszerzenia
nazwy pliku

powinno pozostać nie zaznaczone

po skopiowaniu
uruchom

To pole zostaje puste - chyba, że chcemy aby po skopiowaniu danych na
serwer została uruchomiona jakaś podstrona lub własny skrypt na
serwerze – wówczas wpisujemy tu jego adres

6
http://www.fara.pl

Krok 2: Dostosowanie:
Dla każdego zadania (intencje, wolne terminy, zapowiedzi), które chcemy wykonywać należy kliknąć w
ikonę Dostosuj i:
 w zakładce Format i kodowanie (rysunek poniżej):
o zaznaczyć pierwszą opcję: „HTML (pełny plik HTML)”,
o wybrać sposób kodowania polskich znaków (zazwyczaj jest to UTF-8),
o wpisać nazwę istniejącego arkusza stylów, jeśli jakiś ma zostać zastosowany,
o pola z nazwą pliku na lokalnym komputerze mogą zostać puste.
 W zakładce Dane zaznaczyć pola wyboru z danymi, które mają być wysyłane na stronę WWW. Dla
każdego z nich można dodatkowo określić parametry znacznika span według specyfikacji języka
HTML lub class, jeśli mamy zdefiniowane klasy stylów, których chcemy użyć do formatowania
danych.
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Strony WWW (i systemy zarządzania CMS) z treścią w bazie danych
MySQL
Większość stron budowana jest w oparciu o tzw. systemy zarządzania treścią (CMS) oparte na bazie
danych, którą zazwyczaj jest baza MySQL.
Aby skonfigurować program FARA tak, by umożliwić bezpośrednie publikowanie danych na stronie,
która treści artykułów z intencjami, zapowiedziami i innymi elementami przechowuje w bazie danych
MySQL należy:

Krok 1: Administrator:
Dla każdego zadania (intencje, wolne terminy, zapowiedzi), które chcemy wykonywać kliknąć w ikonę
Administrator i w pola w wyświetlonym okienku wpisać:
adres serwera FTP

adres FTP serwera za stroną WWW, np. ftp.mojastrona.pl

użytkownik

nazwa użytkownika FTP

hasło

hasło użytkownika FTP

katalog

katalog, w którym znajduje się strona – jeśli jest to główny katalog, można
zostawić puste

nazwa pliku na
serwerze

nazwa tymczasowego pliku na serwerze (nie należy podawać żadnego
rozszerzenia nazwy):
dla zapowiedzi może to być np. nazwa fara-zapowiedzi,
dla intencji fara-intencje,
dla wolnych terminów Mszy fara-terminy

Kopiuj bez
rozszerzenia nazwy
pliku

powinno pozostać nie zaznaczone

po skopiowaniu
uruchom

w to pole należy wpisać nazwę skryptu, który musi zostać uruchomiony na
serwerze WWW, aby załadować utworzony plik do bazy danych. Należy tu
wpisać:
http://www.moja_strona.pl/faradbcms.php?section=SEKCJA,
gdzie www.moja_strona.pl to adres strony WWW, zaś SEKCJA to:
zapowiedzi, intencje lub terminy, np. dla intencji należy wpisać:
http://www.moja_strona.pl/faradbcms.php?section=intencje
Jeżeli strona znajduje się w jakimś podkatalogu, to należy to uwzględnić w
powyższym polu, np. jeśli strona znajduje się w podkatalogu o nazwie
„strona_parafii” to powyższa instrukcja powinna brzmieć:
http://www.moja_strona.pl/strona_parafii/faradbcms.php?section=intencje
Jeśli strona znajduje się w katalogu głównym to można alternatywnie wpisać
w to pole: load.fara?section=SEKCJA – taka instrukcja zostanie przez
program FARA automatycznie przetłumaczona na postać:
http://www.moja_strona.pl/faradbcms.php?section=SEKCJA
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Krok 2: Dostosowanie:
Dla każdego zadania (intencje, wolne terminy, zapowiedzi), które chcemy wykonywać należy kliknąć w
ikonę Dostosuj i:
 w zakładce Format i kodowanie (rysunek poniżej):
o zaznaczyć drugą opcję: „HTML content (część pliku z danymi – bez nagłówków i innych
sekcji)”. Program FARA będzie wtedy generował samą treść artykułu,
o wybrać sposób kodowania polskich znaków jako UTF-8,
o pola z nazwą pliku na lokalnym komputerze mogą zostać puste
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W zakładce Dane zaznaczyć pola wyboru z danymi, które mają być wysyłane na stronę WWW. Dla
każdego z nich można dodatkowo określić parametry znacznika span według specyfikacji języka HTML
lub class, jeśli mamy zdefiniowane klasy stylów, których chcemy użyć do formatowania danych.
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Krok 3: Konfiguracja:
Należy utworzyć i umieścić w głównym katalogu strony WWW jeden wspólny dla wszystkich zadań plik
o nazwie fara_www.php i przekopiować do niego poniższe linie, a następnie uzupełnić. Nazwy
tymczasowych plików z treścią (contentFile) powinny być takie jak wpisano w okienka Administratora
w kroku 1. Jeśli np. w okienku Administrator w polu nazwa pliku na serwerze wpisano fara-zapowiedzi
(bez rozszerzenia !!!) to w pliku fara_www.php w sekcji [zapowiedzi] parametr contetFile powinien
mieć również wartość fara-zapowiedzi.txt (rozszerzenie TXT !).
Zalecenia:




Jako article zaleca się wpisać identyfikator (id) artykułu. Zamiast tego można też wpisać tytuł
(zalecane jest jednak posłużenie się identyfikatorem).
Tak utworzony plik fara_www.php należy umieścić w głównym katalogu strony WWW.
Jeśli danej sekcji (np. zapowiedzi) nie używamy to można jej nie wypełniać lub usunąć.

<?PHP
/*
[common]
host = nazwa hosta (domyślnie: localhost)
[database]
name = nazwa użytkownika bazy danych
password = hasło dostępu do bazy danych
database = nazwa bazy danych (jeśli jest taka sama jak nazwa użytkownika bazy danych to można to
pomiąć)
[content]
table = nazwa tabeli, w której zapisywane są treści artykułów, które generowane są przez program
FARA (zazwyczaj jest to tabela z treścią wszystkich artykułów)
id = nazwa kolumny w tej tabeli z identyfikatorem artykułu (zalecane)
title = nazwa kolumny w tej tabeli z tytułem artykułu (nie zalecane)
body = nazwa kolumny w tej tabeli, w której zapisana jest treść artykułu
characterSet = sposób kodowania polskich znaków, domyślnie: utf8
[zapowiedzi]
article = identyfikator (id) artykułu lub jego tytuł (zalecany identyfikator)
contentFile = fara-zapowiedzi.txt
[intencje]
article = identyfikator (id) artykułu lub jego tytuł (zalecany identyfikator)
contentFile = fara-intencje.txt
[terminy]
article = identyfikator (id) artykułu lub jego tytuł (zalecany identyfikator)
contentFile = fara-terminy.txt
[zmarli]
article = identyfikator (id) artykułu lub jego tytuł (zalecany identyfikator)
contentFile = fara-zmarli.txt
*/
?>
Natywny skrypt programu FARA load.fara?section=…. (lub inaczej:
http://www.moja_strona.pl/faradbcms.php?section=... ) spowoduje:
 utworzenie tymczasowego pliku tekstowego z danymi w postaci HTML (contentFile),
 przesłanie tego pliku na serwer WWW,
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 połączenie się z bazą danych serwera WWW,
 zaktualizowanie rekordu w tabeli z treścią artykułów zawartością tymczasowego pliku
(contentFile). Rekord zostanie wyszukany na podstawie identyfikatora. Jeśli jako wartość
article nie podamy liczbowego identyfikatora tylko tekstowy to rekord będzie wyszukiwany w
oparciu o kolumnę z tytułem, np. jeśli artykuły przechowywane są w tabeli content z
identyfikatorami w kolumnie id i z treścią artykułów w kolumnie text, zaś jako plik podano
fara-intencje.txt a jako identyfikator 196 to wykonane zostanie proste polecenie:
update `content ` set `text `=”<treść odczytana z pliku fara-intencje.txt>” where `id `=196
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Joomla
Joomla to przykład opisanego w poprzednim rozdziale systemu zarzadzania treścią opartego o bazę
danych MySQL. Aby skonfigurować program FARA tak, by umożliwić bezpośrednie publikowanie
danych na stronie zbudowanej w oparciu o JOOMLA należy:

Krok 1: Administrator:
Wykonać identyczne kroki jak rozdziale Strony WWW (i systemy zarządzania CMS) z treścią w bazie
danych MySQL.

Krok 2: Dostosowanie:
Wykonać identyczne kroki jak w rozdziale Strony WWW (i systemy zarządzania CMS) z treścią w bazie
danych MySQL.

Krok 3: Konfiguracja:
Należy utworzyć i umieścić w głównym katalogu strony WWW jeden wspólny dla wszystkich zadań plik
o nazwie fara_www.php i przekopiować do niego poniższe linie, a następnie uzupełnić. Nazwy
tymczasowych plików z treścią (contentFile) powinny być takie jak poniżej. Jeśli zmienimy im nazwę to
konsekwentnie trzeba je zmienić również w okienku Administrator w polu nazwa pliku na serwerze
(ale bez rozszerzenia nazwy).
Należy utworzyć i umieścić w głównym katalogu strony WWW jeden wspólny dla wszystkich zadań plik
o nazwie fara_www.php i przekopiować do niego poniższe linie, a następnie uzupełnić. Nazwy
tymczasowych plików z treścią (contentFile) powinny być takie jak wpisano w okienka Administratora
w kroku 1. Jeśli np. w okienku Administrator w polu nazwa pliku na serwerze wpisano fara-zapowiedzi
(bez rozszerzenia !!!) to w pliku fara_www.php w sekcji [zapowiedzi] parametr contetFile powinien
mieć również wartość fara-zapowiedzi.txt (rozszerzenie TXT !).
Zalecenia:




Tak utworzony plik fara_www.php należy umieścić w głównym katalogu strony WWW.
Jeśli danej sekcji (np. zapowiedzi) nie używamy to można jej nie wypełniać lub usunąć.
Plik fara_www.php musi mieć ustawione atrybuty pozwalające na odczyt jego zawartości.

<?PHP
/*
[common]
host = nazwa hosta (domyślnie: localhost)
(można ją znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony w linii: var $host = ….)
[database]
name = nazwa użytkownika bazy danych
(można ją znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony w linii: var $user = ….)
password = hasło dostępu do bazy danych
(można je znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony
w linii: var $password = ….)
database = nazwa bazy (jeśli taka sama jak nazwa użytkownika bazy to można to pomiąć)
(można ją znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony w linii: var $db = ….)
[content]
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table = nazwa tabeli, w której zapisywane są treści artykułów.
Składa się ona z prefiksu i końcówki „_content”.
Prefiks można znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony w linii:
var $dbprefix = ….).
W starych wersjach Joomli było to zazwyczaj jos_content, w wersji Joomla 3.0
prefiksy generowane są podczas instalacji i ustalane przez użytkownika.
id = id
body = fulltext
characterSet = sposób kodowania polskich znaków, domyślnie: utf8
[zapowiedzi]
article = identyfikator (id) artykułu z tabeli prefix_content
contentFile = fara-zapowiedzi.txt
[intencje]
article = identyfikator (id) artykułu z tabeli prefix_content
contentFile = fara-intencje.txt
[terminy]
article identyfikator (id) artykułu z tabeli prefix_content
contentFile = fara-terminy.txt
[zmarli]
article identyfikator (id) artykułu z tabeli prefix_content
contentFile = fara-zmarli.txt
*/
?>
Identyfikator artykułu znajdziemy po zalogowaniu się do Joomli i otwarciu danego artykułu do edycji.

ID artykułu w Joomla 3.x znajdziemy po otwarciu artykułu na zakładce „Opcje publikacji”.
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W starszych wersjach Joomli ID artykułu znajdziemy w prawym, górnym rogu strony
edycji artykułu.
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Wordpress
Wordpress to również popularny rodzaj opisanego w poprzednim rozdziale systemu zarzadzania
treścią opartego o bazę danych MySQL. Aby skonfigurować program FARA tak, by umożliwić
bezpośrednie publikowanie danych na stronie zbudowanej w oparciu o WOPRDPRESS’a należy:

Krok 1: Administrator:
Wykonać identyczne kroki jak w rozdziale Strony WWW (i systemy zarządzania CMS) z treścią w bazie
danych MySQL.

Krok 2: Dostosowanie:
Wykonać identyczne kroki jak w rozdziale Strony WWW (i systemy zarządzania CMS) z treścią w bazie
danych MySQL.

Krok 3: Konfiguracja:
Należy utworzyć i umieścić w głównym katalogu strony WWW jeden wspólny dla wszystkich zadań plik
o nazwie fara_www.php i przekopiować do niego poniższe linie, a następnie uzupełnić. Nazwy
tymczasowych plików z treścią (contentFile) powinny być takie jak poniżej. Jeśli zmienimy im nazwę to
konsekwentnie trzeba je zmienić również w okienku Administrator w polu nazwa pliku na serwerze
(ale bez rozszerzenia nazwy).
Należy utworzyć i umieścić w głównym katalogu strony WWW jeden wspólny dla wszystkich zadań plik
o nazwie fara_www.php i przekopiować do niego poniższe linie, a następnie uzupełnić. Nazwy
tymczasowych plików z treścią (contentFile) powinny być takie jak wpisano w okienka Administratora
w kroku 1. Jeśli np. w okienku Administrator w polu nazwa pliku na serwerze wpisano fara-zapowiedzi
(bez rozszerzenia !!!) to w pliku fara_www.php w sekcji [zapowiedzi] parametr contetFile powinien
mieć również wartość fara-zapowiedzi.txt (rozszerzenie TXT !).
Zalecenia:




Tak utworzony plik fara_www.php należy umieścić w głównym katalogu strony WWW.
Jeśli danej sekcji (np. zapowiedzi) nie używamy to można jej nie wypełniać lub usunąć.
Plik fara_www.php musi mieć ustawione atrybuty pozwalające na odczyt jego zawartości.

<?PHP
/*
[common]
host = nazwa hosta (domyślnie: localhost)
(można ją znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony w linii: var $host = ….)
[database]
name = nazwa użytkownika bazy danych
(można ją znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony w linii: var $user = ….)
password = hasło dostępu do bazy danych
(można je znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony
w linii: var $password = ….)
database = nazwa bazy (jeśli taka sama jak nazwa użytkownika bazy to można to pomiąć)
(można ją znaleźć w pliku configuration.php w głównym katalogu strony w linii: var $db = ….)
[content]
table = wp_posts
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id = id
body = post_content
characterSet = sposób kodowania polskich znaków, domyślnie: utf8
[zapowiedzi]
article = identyfikator (id) artykułu z tabeli wp_posts
contentFile = fara-zapowiedzi.txt
[intencje]
article = identyfikator (id) artykułu z tabeli wp_posts
contentFile = fara-intencje.txt
[terminy]
article identyfikator (id) artykułu z tabeli wp_posts
contentFile = fara-terminy.txt
[zmarli]
article identyfikator (id) artykułu z tabeli wp_posts
contentFile = fara-zmarli.txt
*/
?>
Zalecenia:




Tak utworzony plik fara_www.php należy umieścić w głównym katalogu strony WWW.
Jeśli danej sekcji (np. zapowiedzi) nie używamy to można jej nie wypełniać lub usunąć.
Plik fara_www.php musi mieć ustawione atrybuty pozwalające na odczyt jego zawartości.

W Wordpressie, aby znaleźć id artykułu trzeba otworzyć artykuł do edycji i spojrzeć na
zwrot „bezpośredni odnośnik” wyświetlany pod tytułem artykułu. Na końcu wyrażenia
znajduje się sekwencja p=nnn – nnn jest identyfikatorem artykułu.
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Strony WWW wczytujące dane z plików XML lub CSV
Jeśli strona WWW pobiera dane z plików XML lub CSV i po sformatowaniu wyświetla je na stronie to
program FARA można dostroić w dwóch poniższych krokach.

Krok 1: Administrator:
Dla każdego zadania (intencje, wolne terminy, zapowiedzi), które chcemy wykonywać kliknąć w ikonę
Administrator i wpisać:

 adres FTP serwera, np. ftp.mojastrona.pl
 nazwę i hasło użytkownika FTP
 w polu katalog należy wpisać nazwę katalogu, w którym znajduje się plik HTML z danymi (jeśli plik
ten znajduje się w katalogu głównym pole to należy zostawić puste)
 jako nazwę pliku na serwerze należy podać nazwę pliku używanego przez stronę WWW (nie należy
podawać rozszerzenia .xml ani .csv– nazwę pliku podaje się tutaj bez rozszerzenia)
 pole „Kopiuj bez rozszerzenia nazwy pliku” powinno pozostać nie zaznaczone.
 pole „Po skopiowaniu uruchom” zostaje puste (chyba, że chcemy aby po skopiowaniu danych na
serwer została uruchomiona jakaś podstrona lub własny skrypt na serwerze, który wykonuje
dodatkowe operacje, np. wczytywania plików do bazy danych lub ich dalszego obrabiania).

Krok 2: Dostosowanie:
Dla każdego zadania (intencje, wolne terminy, zapowiedzi), które chcemy wykonywać należy kliknąć w
ikonę Dostosuj i:
 w zakładce Format i kodowanie (rysunek poniżej):
o zaznaczyć trzecią lub czwartą opcję: XML lub CSV,
o wybrać sposób kodowania polskich znaków (zazwyczaj jest to UTF-8),
o pola z nazwą pliku na lokalnym komputerze mogą zostać puste.
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 W zakładce Dane zaznaczyć pola wyboru z danymi, które mają być wysyłane na stronę WWW. Jeśli
wybrano format XML to dla każdego z nich można dodatkowo określić nazwy tagów, jeśli mają być
inne niż proponowane przez program.
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Tworzenie plików na lokalnym komputerze, bez automatycznego
wysyłania na serwer WWW
Jeśli chcemy utworzyć plik z danymi na potrzeby strony WWW (np. gotowy plik HTML czy XML), ale nie
wysyłając go automatycznie na serwer WWW tylko pozostawiając na lokalnym komputerze celem jego
dalszej obróbki i ręcznego wysłania lub wklejenia do bazy danych strony WWW to dla każdego zadania
klikamy w ikonę Dostosuj i na zakładkach Dane oraz Format i kodowanie definiujemy zawartość pliku.
Dodatkowo w zakładce Format i kodowanie w ramce plik na lokalnym komputerze podajemy nazwę
i lokalizację pliku, który ma zostać utworzony.

Aby wygenerować plik uruchamiamy zadanie wysyłania danych na stronę WWW, ale nie klikamy w
ikonę Wyślij tylko w ikonę Pokaż. Zostanie wówczas utworzony plik we wskazanej lokalizacji i
wyświetlony od razu na ekranie.
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