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Guide til Django administration
Efter at have logget ind på administrationssiden mødes man af hovedskærmbilledet, som
inkluderer Login information i øverste højre hjørne (1), Recent Actions i midten (2) og Site
Administration i venstre side (3)

Login Information
I Login Informationen kan man se sit login-navn, man kan ændre sit password eller logge ud.

Recent Actions
Recent Actions viser de seneste ændringer, der er foretaget i systemet og hvem, som har
foretaget ændringerne. Blyantikonet symboliserer en ændring, det grønne plusikon
symboliserer en tilføjelse, et rødt x symboliserer at noget er blevet slettet og man kan klikke
sig direkte ind under de enkelte ændring, hvis man skulle ønske det.

Site Administration
Site Administration er ”menuen”, hvorfra man kan styre forskellige ting.

Users
Det første punkt i menuen er Users. Klikker man sig ind under dette punkt, vises listen over
eksisterende brugere, og man kan herfra tilføje nye brugere eller redigere eksisterende
brugeres oplysninger osv.

Har man en lang brugerliste, kan det ind imellem være en fordel, at søge eller sortere i
visningen for at få et overblik.
Sorteringen foregår i højre side af skærmen (4). Klikker man f.eks. yes under superuser-status,
vises kun de brugere, som har superuser-status osv.
Søgningen sker i øverste, venstre hjørne, hvor man bruger fritekst til at finde frem til
bestemte brugere (5).
Siden giver desuden mulighed for at tilføje ny bruger i øverste højre hjørne, eller gå ind under
en eksisterende bruger ved at klikke på vedkommendes Username – markeret med blå tekst
på listen.
Går man ind under en bestemt bruger, kan man se alle oplysninger om denne bruger.

Herunder findes bl.a. dennes brugerstatus og tilladelser (6). Man kan som administrator
vælge imellem 3 forskellige statusser; Active, Staff Status og Superuser Status.
•

En Active bruger kan gå på administrationsiden, men har ingen andre tilladelser.

•
•

En bruger med Staff Status kan gå ind på administrationssiden, man kan ikke rette i
andet end sine egne oplysninger.
En bruger med Superuser Status adgang til både administration og til at ændre og
tilføje brugere samt missioner, spørgsmål osv.

Længere nede findes en liste over de tilladelser, der findes, og her kan man tilføje tilladelser
til den enkelte bruger (8). En Superuser har, som nævnt, alle tilladelser, men vil man som
administrator f.eks. give en bruger med Staff Status adgang til en bestemt ting, som han ellers
ikke ville have adgang til, kan man trække denne tilladelse over i det tomme vindue ved siden
af og dermed give brugeren denne ekstra tilladelse. En bibliotekar kunne f.eks. være
registreret med Staff Status, men også have tilladelse til at oprette nye missioner.
Imellem statusserne og listen over tilladelser findes muligheden for at tilføje brugeren til en
bestemt gruppe, som har visse tilladelser (7). Således kan man samlet give en gruppe brugere
de samme ekstra tilladelser.

Libraries
Det næste punkt i hovedsidens menu er Libraries. Under dette punkt har man mulighed for at
tilføje [1] eller slette [2] et bibliotek.

Man kan derudover klikke ind på et af bibliotekerne og se hvilke missioner dette bibliotek
benytter (se herunder). Her kan man fjerne missioner fra biblioteket, så de ikke længere
bliver brugt af spillere, der er tilknyttet biblioteket. Dette gør man ved at markere de
missioner man ønsker at fjerne [1] og derefter klikke Save and continue editing [2]. Bemærk
at Delete knappen [4] sletter det pågældende bibliotek – og IKKE kun bibliotekets missioner.

Ønsker man derimod at knytte flere missioner til biblioteket, klikker man på Add another
Library mission [3].

Missions
Under missioner kan man ligeledes oprette nye missioner eller slette eksisterende missioner.

Ved at klikke på én af missionerne kommer man ind under den enkelte mission, og her kan
man se eller ændre på spørgsmålene, som hører til missionen.

Øverst kan man ændre missionens titel og den introducerende tekst (9) og man kan vælge
hvilke biblioteker, man ønsker at missionen skal kunne findes på (10).
Herunder kan man ændre de spørgsmål, som hører til missionen eller oprette nye spørgsmål.
Spørgsmålet skrives i det første felt (11), det antal sekunder, som brugeren skal have til at
svare indtastes i næste felt (12) og i det tredje felt kan man skrive en hjælpetekst, som kan
lede brugeren på sporet af et svar (13). Har man brug for flere spørgsmålsfelter kan de
oprettes ved at klikke på ”add another Question”.
Vil man slette hele missionen, kan man trykke på Delete i nederste venstre hjørne, og ønsker
man blot at slette et enkelt spørgsmål, kan man sætte flueben i én af delete-boxene ud for
spørgsmålene og trykke en af de tre save-muligheder i nederste højre hjørne af skærmen.
Under disse spørgsmål kan man oprette spørgsmål med ”fritekst-svar”. Dvs. spørgsmål, som
brugeren selv skal indtaste et svar på. Denne type spørgsmål har til forskel fra de andre et
hint-felt. Her kan man skrive en tekst, som viser brugeren hvilken type svar, man er ude efter.
Spørger man f.eks. om tallet for Pi, hvor svaret er 3,14 kunne hintet være x,xx så brugeren ved,
at svaret er med to decimaler efter kommaet.
I højre side er der udfor spørgsmålene med forskellige svarmuligheder mulighed for at
redigere i disse svarmuligheder. Klikker man edit (14), kommer man ind på selve
spørgsmålets underside.

I toppen af denne underside, kan man stadig ændre det spørgsmål, man er gået ind under,
men længere nede, har man nu også mulighed for at ændre på svarmulighederne. Hver
svarmulighed står i et indtastningsfelt og fluebenet sættes i correct-boxen ud for den rigtige
svarmulighed. Man kan tilføje svarmulighed i indtastningsfelterne under de eksisterende
svarmuligheder, hvis man skule ønske det og tilføje endnu flere felter i bunden af skærmen
(add another answer), hvis der ikke er tilstrækkeligt.
Vil man slette hele spørgsmålet trykker man, som tidligere, Delete i bunden af venstre side og
hvis det blot er en nekelt svarmulighed, der skal slettes sætter man flueben og trykker på en
af save-mulighederne i bunden af højre side.

Players
Players giver mulighed for at se de enkelte spilleres profiler og rette i deres oplysninger inde i
spillet. Det bruges fx hvis en spiller er ”frosset” fast i spillets loginskærm. I sjældne tilfælde
kan spilleren ikke komme ind i spillet og den eneste løsning kan derfor være at ændre det
tilknyttede bibliotek [1] eller spillerens aktuelle mission [2]. I værste fald kan man helt slette
spillerens profil [3] (berører ikke hans uni-login), så han kan prøve igen.

Questions
Så er vi nået til punktet Questions i hovedsidens menu. Herunder ses alle de spørgsmål, som
findes i hele spillet, og man kan tilføje, slette og redigere dem uden at skulle ind under de
enkelte missioner for at finde dem.

