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Управление на портала
ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ

ПЛАН
• ВЪВЕДЕНИЕ
Основна функционалност на администрацията на портала на OrbEEt

• ДЕМОНСТРАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Демонстрация на изгледи и практически опит

Въведение

По-долу е представена накратко всяка функционалност.

Управление на потребителите

Управление на потребителите
• Просто въведете потребителската информация във всяка от колоните, както е
подходящо, след това кликнете върху нея. След това се добавя в таблицата
вписването в правилната му позиция въз основа на номера на вписването.
• Това е основният метод за администраторите, които добавят нови потребители към
портала. Забележете, че са необходими уникални потребителско име, парола, език и
UserGroupID.
• Не забравяйте да запомните паролата, въведена при създаването на потребителя,
тъй като тя ще бъде шифрована и непроменима, освен ако влезете като потребител
и използвате опцията за промяна на паролата в менюто с настройки.
• Освен това езикът трябва да бъде настроен на един от поддържаните езици, както
следва: английски, немски, български или испански.
• За UserGroupID, 1 настройва статуса на администратора, докато 2 е обикновен
потребител, но в бъдещи актуализации могат да се добавят повече опции. За
imgPath, res / assets / img / people / default.png задава нов профил, за да има икона на
потребител по подразбиране. Останалата част от информацията е специфична за
потребителя, като име, заглавие, имейл и т.н.

Изтриване на потребители
• Освен добавянето на потребители потребителите могат да бъдат
изтрити, като просто кликнат върху бутона за изтриване до съответния
запис и потвърждават избора ви в изскачащото меню, както е показано
по-долу. Това изцяло ще премахне този потребител от портала.

Редактиране на потребители
• Съществуващите потребители също
могат да бъдат редактирани, като
кликнете върху бутона за редактиране до
съответния запис. Това води до изскачащ
прозорец, както е показано на снимката
по-долу, което позволява различните
полета да бъдат редактирани според
нуждите. След като завършите, натиснете
бутона за запазване в долната част на
прозореца, за да го актуализирате в
главната таблица. В допълнение към
изскачащото меню определени полета
могат да бъдат редактирани чрез двойно
щракване върху тях, въвеждане на
изменението и след това двойно
щракване върху друго поле, което ще
изпълни същата задача.

Управление на дейности
Тази таблица записва активността на потребителя и задаването на
точки. Полетата представляват следното: Потребителски
идентификатори на линка към потребителя, който е извършил
дейността, заглавие описва типа дейност, описание може да се използва
за предоставяне на допълнителна информация, дата дава клеймо за
дата на дейността и pointsRewarded показва броя на точките, дадени на
потребителя за тази дейност.

Управление на групи потребители
Тази таблица дава наличните опции за задаване на потребители на
групи. Основното поле е името на групата, която искате да добавите, и
след като добавите потребители, могат да бъдат присвоени на тази
група чрез таблицата с потребители. Препоръчва се да не изтривате или
редактирате съществуващите две групи.

Администрация на форума и темите
Тази таблица представя текущите теми, създадени във форума. Полетата
представляват следното: Заглавието на темата, тялото на темата, датата, на която е
публикувана темата, датата, на която последната е била променена, броят на
изгледите до момента, ако темата е лепкава, ако е съобщение, потребителското име на
човека, който е публикувал Темата и CatID за категорията, към която принадлежи. Като
администратор, ако искате да направите съобщение, което ще се показва в емисията
за началното меню за всички потребители, просто публикувайте темата с помощта на
инструментите на форума и след това променете темата тук, така че съобщението да е
вярно. По същия начин, ако правите публикация, която искате винаги да е в горната
част на списъка с теми, променете стойността за залепване на ВЯРНО.

Отговор във форума
Таблицата представя всички отговори на различните теми във форума.
Полетата представляват следното: Тялото на отговора, датата на
отговора, идентификационния номер на нишката, за да се свърже
отговора към темата и правилната позиция и UserID на човека, който е
публикувал отговора.

Категория на отговора
Таблицата представя всички отговори на различните теми във форума.
Полетата представляват следното: Тялото на отговора, датата на
отговора, идентификационния номер на нишката, за да се свърже
отговора към темата и правилната позиция и UserID на човека, който е
публикувал отговора.

Отговор/викторина
Таблицата представя въпросите, използвани в теста за обучение.
Полетата представляват следното: Съдържанието на въпроса, избор 1
до 4 за всеки възможен отговор с нула, който се използва за намаляване
на броя на избора, номера за правилния отговор и езика, на който се
подава този въпрос. За портала има общо 40 записа, 10 за всеки от
четирите езика. Не добавяйте или изтривайте данни, а ги редактирайте,
за да променяте периодично въпросите и отговорите.

