Manuál pro WebRSD verze 1.1
Poslední aktualizace: 15.10.2005
Tento dokument by postupn m l obsahovat podrobný popis webové aplikace WebRSD, která
je voln k pou ití na adrese http://db.chess.cz/soutez.php. Aplikace WebRSD slou í pro ízení
a prezentaci výsledk sout í dru stev v achu.

P ihlá ení do aplikace WebRSD (administrace)
-

vstupní obrazovka je na adrese http://db.chess.cz/admin.php

-

po zadání u ivatelského jména, správného hesla a stisku tla ítka P ihlásit se se
dostanete na úvodní stánku administrace, kde jsou zobrazeny sout e aktuální sezóny,
pro která mate nastavena administrátorská práva (pokud v seznamu chybí n jaká
sout , tak napi te o nápravu na webmaster@chess.cz).

Pozn. U ivatelské jméno ani Va e heslo se nezm nilo, tj. platí stejné jako v
p edchozích sezónách. Pokud jste heslo zapomn li, tak m ete pou ít odkaz

Zapomn li jste své heslo ?? .Po vypln ní Va eho u ivatelského jména Vám bude
nové heslo zasláno na Vá email.

-

Po úsp ném p ihlá ení do administrace máte v pravé ásti obrazovky zobrazeno
u ivatelské menu. Co toto menu obsahuje, závisí na
Va ich nastavených u ivatelských právech (pokud se
domníváte, e nemáte nastavena v echna práva, tak
napi te na webmaster@chess.cz). Minimáln by zde
m ly být odkazy
M j ú et slou í k zobrazení informací o Va em
ú tu
Nastavení slou í k oprav dat Va eho u ivatelského
ú tu, m ete zde nap . nastavit své heslo a email
Ohlásit se slou í k odhlá ení z aplikace WebRSD
Volba sezóny slou í k p epínání sezón, podle tohoto pole se Vám zobrazí Vaám
p id lené sout e v dané sezón .

Práce se sout
-

í

ka dá sout má své jednozna né identifika ní íslo (ID), toto íslo v dy uvád jte
pokud vám n co nefunguje. Dále je u sout e zobrazen po ádající svaz, název sout e,
sezóna a tla ítka pro úpravu dané sout e:
Nastavení sout e
Dru stva
Termíny
Rozlosování
Výsledky
Aktualizace

Nastavení sout

e

Na této stránce m ete upravit základní informace o sout i. Prosím, aby jste se zde sna ili
udr ovat aktuální data, hlavn , co se týká kontaktních údaj . Pokud n které informace
nejsou správné a nem ete je sami opravit, tak prosím za lete email na
webmaster@chess.cz, nezapome te uvést ID sout e a správné údaje.

Dru stva
Stránka obsahuje informace o v ech dru stev, které jsou v dané sout i

Na po adí dru stev samoz ejm zále í, tj. dru stvo s íslem losu 1. je v prvním poli, dru stvo
s losem . 2 ve druhém, atd.
Ka dá sout musí mít v dy sudý po et dru stev, pokud tomu
tak není, tak na to upozorn te na webmaster@chess.cz. Pokud tedy v sout i hraje jen 11
dru stev, tak na webu musí být uvedeno íslo 12 a jedno z t chto dvanácti polí z stane
nevypln no, jako je tomu na vý e uvedeném obrázku. Zde sout hraje 11 dru stev a los íslo
12 je volný.

Termíny
Na této stránce je seznam termín jednotlivých kol.

Zase platí to samé jako u dru stev, tj. zále í na po adí a po et kol je rovný po tu dru stev 1.
Pokud se v sout i dru stva utkají vícekrát (nej ast ji 2 vzájemné zápasy), tak se toto íslo
vynásobí p íslu ným íslem (tj. 2x). Pokud je dru stev lichý po et, tak poslední termín
z stává nevypln ný.

Rozlosování
Stránka obsahuje rozlosování sout e.

Výsledky
Na této stránce je p ehled v ech výsledk .

Aktualizace
Na této adrese m ete provést aktualizaci sout e pomocí dat z RSD (viz. ní e) nebo ze
SwissManageru (viz. ní e). Dále zde m ete p ipojit k sout i partie nebo související
dokumenty (nap . zpravodaje)

Nahrání dat ze SwissManager (SM)
-

-

-

-

musíte mít sta enou minimáln verzi 6.1.0.28, která je voln ke sta ení na webových
stránkách pana Herzoga - http://swiss-manager.at/unload/sm32.exe
program SM musíte mít zaregistrovaný, tj. musíte mít platný registra ní klí a to pro
eskou republiku (v ostatních verzích toti export do XML není podporován). Pokud
nevlastníme tento registra ní klí , tak se obra te na webmaster@chess.cz
nejd íve musíte v menu Zadávání >> Turnaj
na zálo ce Ostatní vyplnit pole
CZE-Id. Konkrétn zde zadejte ID sout e, tj. íslo z prvního sloupe ku v tabulce
sout í, která se Vám zobrazí po úsp ném p ihlá ení do administrace.
Kdy poté poka dé ulo íte daný turnaj v programu SwissManager, tak se Vám vytvo í
(ve stejném adresá i, jako máte TUT soubor) nový soubor s koncovkou XML. Název
souboru nap . pro sout s ID = 123 bude tedy 123.xml
Nyní do pole Data SwissManager vypl te cestu k datovému souboru XML, nap .:
C:/Programme/SwissManager/123.xml. M ete k tomu vyu ít i tla ítko Browse

A poté stiskn te tla ítko Ulo it data . Následn se Vám zobrazí informace, zda-li Vámi
zaslaný soubor je v po ádku a zda-li byl nahrán na web S R. K vlastní aktualizaci dat
dojde poté nejpozd ji do 15 minut.
Pozn. Doporu uji polí ko Smazat p vodní data nechávat za krtnuté, docílíte tím, e ne
se na web S R nahrají nová data, tak se ty stará v echny sma ou.

Nahrání dat z RSD
(aneb návod na pou ívání programu RSDtoWWW)

Prográmek RSDtoWWW.exe slou í k p evodu dat z datových soubor RSD na web
achového svazu ( http://db.chess.cz ). Aktuální verzi programu si m ete stáhnout na
následující adrese:
http://www.chess.cz/html/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=ge
tit&lid=135
Vlastní aktualizace dat probíhá ve dvou krocích:
1. Vytvo ení datových soubor *.rsd - k tomuto kroku není pot eba p ipojení k
internetu
2. Nahrání datových soubor *.rsd na web http://db.chess.cz - v tomto kroku je u
nutné se p ipojit k internetu
Tvorba soubor

RSD

Po spu t ní programu RSDtoWWW.exe je pot eba vybrat soubor, který se má
p evád t a zadat ID sout e. ID sout e se zobrazuje v administrátorském módu v
p ehledu sout í v aplikaci WebRSD na svazovém webu (http://db.chess.cz/admin.php).
Po zadání t chto vstupních údaj klikn te na tla ítko se ipkou a vygeneruje se
soubor (nap . 0006.rsd, pokud jste zadali ID sout e 6) v adresá i, v kterém je
umíst n program RSDtoWWW.exe.
Nahrání souboru rsd na web S R
Pak je pot eba se p ihlásit na web aplikace WebRSD (http://db.chess.cz/admin.php) a v
p ehledu sout í poslední ikonka u ka dé sout e slou í k vyvolání formulá e, do kterého
zadáte úplnou cestu k vygenerovanému souboru do pole Data RSD (bu manuáln nebo
si soubor vyberete pomocí dialogu tla ítkem Browse
).

Pak potvrdíte kliknete na tla ítko Ulo it data a data budou ulo ena na web. Poté se
m ete od internetu odpojit. Vlastní aktualizace dat prob hne b hem následujících 15
minut.
Pozn. Doporu uji polí ko Smazat p vodní data nechávat za krtnuté, docílíte tím, e ne
se na web S R nahrají nová data, tak se ty stará v echny sma ou.
****************************************************************************************
Tip od pana Plch pro ty, co ídí více sout í: " ídím sou asn 3 sout e a a za pochodu mi do lo, e je patrn
vhodné si vytvo it 3 adresá e, do ka dého zkopírovat RSDtoWWW.exe a vytvo it si generované soubory v
ka dém adresá i zvlá (ne je mít v echny 3 v jednom adresá i) - tím odpadne opakované zadávání datových
soubor pro generování p i opakovaném zadávání na web."
****************************************************************************************

Nahrání partie
-

do pole Soubor partií (PGN) vypl te úplnou cestu k souboru partií. Musí se jednat a
soubor PGN a poté klikn te na tla ítko Ulo it partie
název partie m ete následn p epsat v p íslu ném poli. Pokud pole vyma ete, tj.
nebude obsahovat ádný text, tak se tím sma e soubor partií z webu S R.

Nahrání souvisejícího dokumentu
-

-

do pole Soubor (DOC, TXT, RTF, PDF, ZIP) vypl te úplnou cestu k souvisejícímu
dokumentu. Musí se jednat a soubor DOC, TXT, RTF, PDF a nebo ZIP. Poté klikn te
na tla ítko Ulo it partie
název dokumentu m ete následn p epsat v p íslu ném poli. Pokud pole vyma ete, tj.
nebude obsahovat ádný text, tak se tím sma e související dokument z webu S R.

Pár slov na záv r
-

Tento dokument nevzniknul pro uspokojení mého ega, ale pro v echny vedoucí
sout í, kte í cht jí vyu ít aplikace WebRSD na webu S R. Proto bych uvítal Va i
spolupráci na tomto dokumentu.

-

Prosím v echny, kdo si p e etli tento dokument a n co jim zde chybí nebo naopak
p ebývá, tak a mi napí e konkrétní p ipomínky na webmaster@chess.cz
Rád bych dostal zp tnou informaci, zda-li manuál je dostate ný informativní nebo se
mám více rozepisovat.
Pokud máte n jaký sv j vlastní postup pro pou ití webové aplikace WebRSD a tento
postup není uveden v tomto dokumentu, tak se s ním ur it pod lte

webmaster S R
Martin Poslu ný
webmaster@chess.cz

