Modul Ankety verze 1.11 pro redakční
systém Marwel 2.8 a 2.7
postupy a doporučení pro práci redaktorů

Ivo Vrána, červen 2011

Podpora:
e-mail: podpora@qcm.cz
tel.: +420 538 702 705

Modul Ankety pro redakční systém Marwel 2.7 a 2.8

verze modulu 1.11

Obsah
Modul Ankety.........................................................................................................................3
Přihlášení...........................................................................................................................3
Správa anket......................................................................................................................3
Jak vytvořit novou anketu..................................................................................................5
Další možnosti nastavení anket.........................................................................................7
Možnosti nastavení bloku pro zobrazení anket.................................................................8
Zobrazení anket na webu......................................................................................................9

2

Modul Ankety pro redakční systém Marwel 2.7 a 2.8

verze modulu 1.11

Modul Ankety
Modul Ankety je rozšíření redakčního systému Marwel, které umožňuje vytvářet a upravovat ankety na
vašich stránkách. Vytvořeným anketám je možné nastavit dobu platnosti a další atributy (viz tento manuál).
Výsledky hlasování se zobrazují formou přehledné tabulky.
Tento manuál popisuje ovládání a možnosti modulu ve verzi 1.11, která je kompatibilní s redakčním
systémem Marwel 2.7 a 2.8.

Přihlášení
S modulem mohou pracovat pouze přihlášení redaktoři. Je tedy nutné, aby měl redaktor vytvořený svůj účet
a v něm nastavená dostatečná oprávnění pro administraci modulu.
K přihlášení redaktora do systému slouží dialog na adrese URL/user.php, kde URL je adresa vaší webové
prezentace (např.: www.nasefirma.cz). Řada webů má však přihlašovací dialog či odkaz na něj umístěný
přímo na svých stránkách, například v patičce webu.
Do pole Uživatel zadejte své přihlašovací jméno, do pole Heslo zadejte své heslo a přihlaste se kliknutím na
tlačítko Přihlášení.

Podrobnosti o přihlašování najdete v příručce k redakčnímu systému Marwel.

Správa anket
Správu anket provádíte přes tzv. „zadní redakci“ redakčního systému Marwel. Pro vstup do této redakce
musíte být přihlášeni. Vstoupíte do ní pomocí adresy URL/admin.php.
V zadní redakci zvolte v horním menu položky Rozšíření → Ankety → Seznam anket.
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Tím zobrazíte přehled všech dosud vytvořených anket.

V tomto přehledu je zobrazena každá anketa bez ohledu na to, v jakém je stavu (pokud nebyla smazána). U
každé ankety je několik důležitých údajů.
Zatržítko Zobrazit v bloku – ankety, které mají vyplněno toto zatržítko, jsou viditelné na webu pro běžné
návštěvníky. Pokud zatržítko není vyplněno, anketa se na webu nezobrazuje.
Textové pole Váha – umožňuje měnit pořadí anket, je-li jich zobrazeno v jednom bloku více. Do pole se píší
celá čísla, čím je číslo vyšší, tím vyšší je i váha ankety a v bloku se zobrazuje níže.
Anketní otázka – v tomto poli je zobrazen název ankety.
Počet zúčastněných

– v tomto poli je zobrazen počet uživatelů, kteří se ankety zúčastnili.

Počet hlasů – v tomto poli je zobrazen celkový počet odeslaných hlasů.
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Platí do – v tomto poli je zobrazena platnost ankety (u anket lze nastavit datum expirace, viz dále). Pokud je
anketa ještě platná, je v poli zobrazeno přesné datum, kdy bude ukončena její platnost. Pokud platnost již
vypršela, je zde zobrazeno oznámení Ukončeno a současně i odkaz na opětovný restart ankety.

!

POZOR! Při opětovném restartu ankety dojde ke ztrátě dat z předchozího období, kdy byla
aktivní. Anketa se začíná počítat znovu od nulových hodnot!

V posledním sloupci je umístěna trojce odkazů – Upravit, Smazat a Zobrazit historii, které umožňují
základní operace s konkrétní anketou.
Kliknutím na odkaz Upravit se zobrazí editační rozhraní ankety, kde lze měnit nastavené parametry (stejně,
jako při jejím vytvoření).
Odkaz Smazat smaže celou anketu, včetně jejích výsledků. Takto smazanou anketu již nelze obnovit ani
nijak dohledat zadané odpovědi!
Kliknutím na odkaz Zobrazit historii je redaktor přesměrován na stránku s kompletním přehledem všech
zadaných odpovědí. Z ní je patrné, kdo, jak a kdy hlasoval.

Vpravo dole jsou umístěna tlačítka Přidat anketu a Odeslat. Tlačítkem Odeslat se ukládají všechny
provedené změny v nastavení anket (např. změna váhy či viditelnost anket). Tlačítkem Přidat anketu se
přechází do rozhraní pro tvorbu nových anket.

Jak vytvořit novou anketu
Do rozhraní pro vytvoření nové ankety lze vstoupit dvěma způsoby: buď kliknutím na tlačítko Přidat anketu
na stránce s přehledem anket, nebo přímo přes odkaz v menu administračního rozhraní webu
(URL/admin.php → Rozšíření → Ankety → Přidat anketu).
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Editační rozhraní pro vytvoření nové ankety obsahuje několik prvků, jejichž funkce je následující:
Textové pole Anketní otázka – do tohoto pole je třeba napsat text anketní otázky, která pak bude
zobrazena na webu. Toto pole je nutné vždy vyplnit.
Textové pole Popis ankety - pokud je třeba, lze do tohoto pole napsat doplňující informace k anketní
otázce. Tento popis se však zobrazuje pouze v přehledu odpovědí.
Pole Platí do – do tohoto pole je nutné napsat datum, do kdy má být možné v anketě hlasovat. Datum musí
být napsáno v přesném formátu rrrr-mm-dd hh:mm:ss. Pozor, toto datum nezneviditelní anketu, pouze
zabrání uživatelům v hlasování! Anketa jako taková bude na webu stále viditelná.
Pole Váha – umožňuje změnu pořadí jednotlivých anket, jsou-li zobrazeny v jednom bloku. Zapisují se do
něho celá čísla, jejichž velikost určuje pořadí jednotlivých anket. Přitom platí to, že čím je zadané číslo
(váha) vyšší, tím níže se anketa v přehledu anket zobrazuje. Ve výchozím nastavení je zde vždy 0 a ankety
se řadí dle data vytvoření od nejnovějších.
Zatržítko Povolit výběr více možností – tato volba určuje, zda mohou respondenti při vyplňování ankety
zvolit současně více možností. Ve výchozím nastavení to povoleno není.
Zatržítko Upozornit autora, když vyprší platnost – zatržením této volby bude autor ankety (po její expiraci)
automaticky upozorněn na ukončení ankety. Toto upozornění mu bude zasláno redakčním systémem na e-
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mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém účtu.
Textová pole Možnosti – do těchto polí je třeba napsat možnosti, pro které budou moci uživatelé hlasovat.
Přitom platí, že každá možnost musí být v samostatném poli. Rozsah textu či druh znaků není nijak omezen,
je možné zadávat čísla, písmena, diakritiku. Omezen je pouze celkový počet možností odpovědí v jedné
anketě – maximálně 10.

!

U každého textového pole pro vložení možností je zobrazena také roletka se seznamem
barev. Tyto roletky však nejsou ve výchozím nastavení funkční s nemají žádný vliv na
způsob zobrazení anket. I v případě, kdy mají být výsledky zobrazeny jako graf (což však
není součástí základního nastavení modulu), se zobrazují v základní, modré barvě.

Zatržítko Zobrazit v bloku – anketa je na webu viditelná pouze v případě, kdy je označeno toto zatržítko. To
je totožné se zatržítkem, které se zobrazuje v základním přehledu vytvořených anket. I když anketě již
vypršela doba platnosti, pokud je zvolena tato možnost, je anketa na webu stále viditelná, pouze již není
možné hlasovat.
Zatržítko Bloky – pokud je na webu více bloků, ve kterých se zobrazují různé ankety, je možné zvolit, ve
kterém bloku má být anketa umístěna. V základním nastavení je to blok pouze jeden a ankety se v něm
zobrazují automaticky (pokud jsou viditelné). Proto označení či neoznačení této volby nemá na funkčnost
anket žádný vliv.
Po vytvoření je třeba anketu uložit kliknutím na tlačítko Odeslat. Pokud je nastaveno zobrazení ankety v
bloku, anketa se ihned po uložení zobrazí i na stránkách webu.

Další možnosti nastavení anket
Modul Ankety umožňuje při instalaci či během provozu upravit chování některých základních funkcí. Ty se
však týkají modulu jako takového, nikoliv jednotlivých anket a mohou je provádět pouze administrátoři. Toto
nastavení je dostupné na stránce URL/admin.php → Nastavení → Ankety → Vlastnosti modulu. Jedná
se o následující parametry.
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Zobrazit název stroje místo jeho IP adresy – tato volba se téměř nepoužívá a nemá žádný vliv na
funkčnost anket. Pokud je však zvolena, pak se na stránce Zobrazit historii jednotlivých anket objeví ve
sloupci IP adresa namísto čísel IP adres hlasujících názvy jejich počítačů.
Zatržítko Vypnout kontrolu IP – velmi důležitá volba. V základním nastavení modul neumožňuje hlasovat
vícekrát v jedné anketě počítačům se stejnou IP adresou. Zatržením volby se takovéto hlasování umožní.
Roletka Pravidla pro komentáře – komentářem se rozumí hlasování v anketě. Tato roletka umožňuje
definovat pravidla pro hlasování. Roletka obsahuje následující možnosti:
•

Zakázat komentáře – nikdo nemůže hlasovat v žádné z anket.

•

Komentáře jsou povoleny všem – výchozí nastavení. Tato volba umožňuje hlasovat komukoliv,
kdo navštíví web.

•

Komentáře jsou povoleny pro registrované uživatele – v tomto nastavení smí v anketě
hlasovat pouze přihlášení registrovaní uživatelé.

•

Všechny komentáře musí schválit administrátor – v tomto nastavení se každá odpověď v
anketách nejprve zašle ke schválení administrátorům modulu. Teprve po jejich schválení se hlas
započítá do celkového hlasování.

Zatržítko Smí anonym poslat komentář – v základním nastavení modulu smí hlasovat i anonymní
návštěvníci webu. Pokud je však v roletce Pravidla pro komentáře zvolen jiná, než výchozí možnost, může
administrátor dále určit, jak se budou ankety chovat vůči anonymním návštěvníkům.

Možnosti nastavení bloku pro zobrazení anket
I samotný blok, v němž se ankety zobrazují, umožňuje nastavení několika parametrů. Toto nastavení však
mohou provádět výhradně administrátoři portálu.

Pomocí těchto parametrů se dá definovat, zda mají být na webu zobrazeny výsledky hlasování a jakým
způsobem se mají zobrazit (zda jako procenta či jako sloupcový graf). V základním nastavení se výsledky
zobrazují i po expiraci anket a pouze jako čísla, bez grafu. Opět se jedná o nastavení, které se vztahuje na
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všechny ankety, zobrazované v konkrétním bloku.

Zobrazení anket na webu
Všechny ankety se na webu zobrazují v k tomu vytvořeném bloku a každý návštěvník stránek smí v
základním nastavení jednou hlasovat.

Po hlasování systém vždy automaticky uloží IP adresu počítače, ze kterého bylo hlasováno a neumožní mu
hlasovat podruhé (pokud tato vlastnost není vypnuta administrátorem webu). Při každé další návštěvě
stránek pak uživatel v bloku vidí pouze přehled výsledků ankety. Výsledky hlasování se zobrazují v
procentech či jako graf.

Pokud je blok, zobrazující ankety nastaven tak, že výsledky mají být ve formě grafu, je jejich vizualizace
doplněna o grafickou část.

Kliknutím na tlačítko Výsledky je uživatel přenesen na stránku s výsledky hlasování konkrétní ankety.
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Kompletní přehled všech anket je umístěn na adrese URL/modules/xoopspull/. Tento přehled je
přístupný všem návštěvníkům portálu, na většině webů však na něj nevede žádný viditelný odkaz. Jediným
způsobem, jak se k němu dostat, je tedy přes výše napsanou adresu. Další možností je umístění odkazu na
archiv anket, a to přímo do některého z článků.
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