
Moderar Comentarios

Imos ver como moderar os comentarios escritos polos nosos alumnos. Primeiro veremos como os 
alumnos ven os seus propios comentarios e logo como un profesor os modera. 

1. Consideremos que o alumno Marcos acaba de chegar ao blogue para comentar un post. Vemos 
que xa ten un comentario que aínda non foi autorizado...

2. O alumno Marcos escribe e envía outro comentario...

3. Agora hai dous comentarios agardando moderación e só Marcos pode velos...



4. Imos ver as cousas desde o punto de vista do profesor. Cando o profesor chega ao post 
comentado observará que os comentarios de Marcos non aparecen...

5. Para poder ver os comentarios que están agardando a aprobación do profesor, debe entrar na 
pantalla de Administración...

6. Preme en Comentarios e logo preme na pestana de Agardando Moderación...



7. Aparece unha relación de todos os comentarios que agardan permiso para seren publicados. 
Sobre cada comentario ofrécense ligazóns para Editar, Borrar e ver a entrada sobre a que se 
fixo o comentario e tamén se pode marcar a acción a realizar sobre un comentario: Aprobar, 
Borrar ou Sin acción (segue como estaba)...

8. Tamén se poden tomar as accións de xeito global na sección Marcar todos. Aquí podemos 
Aceptado (autoriza a publicación de todos os comentarios), Lixo (borra e marca como spam), 
Borrouse o Tema (borra os comentarios) ou Despois (deixa os comentarios pendentes de 
moderación). Aceptamos todos...

9. Prememos Comentarios moderados en bloque...



10. Preme Ver sitio para observar o resultado...

11. Agora vemos que hai dous comentaros. Para velos abrimos o post...

12. Aquí están os comentarios xa publicados, logo de que o profesor os autorizara...

13. Logo de publicados, os comentarios tamén poden ser editados, borrados, etc. Prememos no 
botón Administrar...



14. Seleccionamos a pestana Comentarios...

15. Aparece unha lista con todos os comentarios existentes. Ao igual que antes, podemos Editar, 
Borrar, Desaprobar (deixar para moderar) ou ver o post comentado...

16. Prememos en Desaprobar para retirar o segundo comentario de Marcos...

17. A zona correspondente ao comentario tórnase sombreada e co texto atenuado. Isto é 
característico dos comentarios que están pendentes de permiso para ser publicados...



18. Prememos en Ver sito para comprobar os cambios efectuados...

19. Agora vemos que só aparece un comentario. Prememos no título do post para abrilo...

20. Vemos que só queda o primeiro comentario, o segundo foi retirado...


