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Annexe 2 – Manual de l'Administrador

(A) Accés a la part d'administració

Per accedir a la part d'administració, s'ha de disposar d'un usuari i una contrasenya vàlids en el
sistema i amb perfil d'administrador.  Per al joc GeoConquesta tenim que l'usuari administrador és
maria i la contrasenya 12345.

Un cop disposam d'aquest usuari, hem d'accedir al joc com ho feim amb qualsevol usuari. 

Un cop ens hem autenticat, hem d'anar al menú que apareix a la part superior de la finestra on
posa Benvingut/da @Usuari, i desplegar el menú. 

Aleshores veim que apareix una opció que posa  Administració, tal i com es pot observar a la
imatge següent:

També es pot accedir a la part d'administració escrivint l'adreça principal del joc i a continuació
/admin.

 Aleshores, ens trobarem amb una pantalla com la que segueix:

On podem observar que tenim tres seccions:

• Una secció per gestionar l'autenticació, on apareixen els Grups i els Usuaris. 

• Una segona secció on apareixen les classes definides del joc.

• Una tercera secció on hi ha una llista amb les accions recents que ha realitzat l'usuari
actiu.

Als apartats següents veurem com gestionar els diferents elements que formen el joc.
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(B) Gestionar usuaris

Passem ara a veure el que es pot fer amb els usuaris des de la part d'administració. Per això
pitjarem sobre la paraula Usuaris i ens trobarem en una pantalla com la que segueix: 

Com es pot observar, ens trobam amb una llista amb tots els usuaris existents en el sistema.
També es llista l'adreça de correu electrònic, el nom propi i el cognom del usuari així com si és
membre del personal o no. Ser membre del personal vol dir si un usuari té el perfil d'administrador
o no. En aquest cas veim que només l'usuari Maria té el rol d'administrador.

A la dreta de la finestra apareix una secció que s'anomena filtre, on podem filtrar la llista d'usuaris
per veure només els usuaris que tenen un rol o un altre. 

A la part superior del filtre, veiem que existeix un enllaç que posa: Afegir usuari. Podem pitjar allà
per crear un nou usuari i ens carregarà una finestra com la que segueix:

Aleshores, podem crear el nou usuari al igual que es pot crear des del joc fent ús del formulari de
registra. Com es pot llegir a la imatge, un cop s'hagi creat se podran editar més opcions de l'usuari
com són afegir l'adreça de correu electrònic, el nom propi i el cognom.

Per esborrar un usuari, tan sols l'hem de seleccionar de la llista d'usuaris i prémer sobre el menú
desplegable que posa Acció i seleccionar l'opció de: Eliminar els usuaris seleccionats. Aleshores,
se'ns demanarà si  estam segur  que volem esborrar  aquell  usuari,i  si  té partides també se'ns
informarà de quines seran esborrades.

A sobre de la llista d'usuaris, existeix una barra de cerca per a fer una cerca d'un usuari d'una
forma més ràpida.

Al igual que existeix una secció d'usuaris, existeix una secció de Grups on es pot definir un grup
format per diferents usuaris. 

Com que per ara es disposen de pocs usuaris en el sistema no se'n ha creat cap però a la llarga
potser seria interessant anar-los creant.
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(C) Modificar partides

Passem ara a explicar el que podem fer com a administradors amb les partides.

Per això, des de la pàgina principal d'administració hem de pitjar sobre l'enllaç Partides. 

Veiem que a la dreta ens permet modificar o crear partides. 

Però entrem primer a la vista general de Partides que té una vista com la que podem observar a la
imatge següent:

Totes les pantalles segueixen el mateix estil, tenim la llista amb diferents camps, a la dreta una
zona amb filtres per veure les partides que tenen unes característiques determinades. 

Damunt el filtre el botó de crear una nova partida i per esborrar se faria igual que per els usuaris.

No és recomanable crear partides des de l'administració, sinó que és millor fer-ho des del joc. No
obstant si es volgués fer seria possible però s'haurien de omplir tots els camps que té partida.

A la pàgina següent, tenim una imatge on es pot observar el contingut d'una partida. 

Tampoc és molt habitual que l'administrador modifiqui una partida, però podria passar que volgués
fer proves, i des d'aquí pot canviar els territoris que pertanyen a cada jugador, canviar l'estat de la
partida, el número de rondes que se juga la partida...
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(D) Crear un mapa

Passem ara a explicar potser la part més interessant d'aquest manual d'administrador que és com
afegir un nou mapa al joc. 

Com s'ha comentat amb anterioritat, hem de descarregar el mapa que vulguem de la pàgina web:
http://jvectormap.com i anar a la secció Maps. Allà ens trobarem amb tots els mapes disponibles,
per aquest exemple, decidim descarregar-nos el mapa del món. Per això pitjam sobre “Austria” i
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llavors damunt “download” i al mateix navegador se'ns obrirà una finestra amb el codi del mapa.
Feim botó dret enmig de la finestra, “Desar com” i guardam el fitxer dintre del nostre projecte, a
/projecte/joc/static/js/maps. El nom del mapa serà del tipus jquery-vectormap-nom-del-mapa.js. És
fonamental substituir els guions alts (-) del que seria el nom-del-mapa per guions baixos (_). La
resta han de ser alts.  Aleshores, el  nom del mapa d'Àustria,  per defecte se'ns guardaria com
jquery-vectormap-at-mill-en.js, llavors l'he de guardar com jquery-vectormap-at_mill_en.js.

Un cop disposam del mapa és el moment de crear el mapa a la part d'administració. Per això,
anam a la secció Mapes del backoffice i seleccionam afegir un nou mapa. Ara se'ns demana un
nom per el mapa i un codi. El nom del mapa podem posar el que vulguem, per exemple Àustria i el
codi  és  molt  important  posar  el  correcte,  que  vendria  a  ser  el  que  abans  hem  anomenat
nom_del_mapa, que en aquest cas concret seria: at_mill_en com es pot observar a la imatge
següent:

Ara que ja tenim el mapa creat, seria normal pensar que ja podríem crear una partida i veure'l,
però fins que no s'afegeixen els territoris, el mapa apareix en blanc, per lo que anem al següent
punt del manual per crear un territori.

(E) Afegir territoris

Per crear els territoris, necessitam saber el nom del mapa al que pertanyen, el seu codi i quin nom
volem posar-lis.

El primer de tot que hem de fer és obrir el fitxer que conté el mapa amb per exemple, gedit o
notepad. Aleshores veim el codi que s'utilitza per crear el mapa. 

Ara hem de detectar els territoris que formen el mapa. Per això, el més senzill és fer una cerca
dintre del fitxer de la paraula “path”. Llavors tenim que el text que apareix entre cometes abans de
la paraula “path” (no paths) és el codi d'un territori. 

Aleshores, per el mapa d'Àustria tenim que el primer codi que trobam és: 'AT-8'. Llavors feim una
nova cerca de la paraula “name” i és el nom per el codi que acabam de trobar. 

Després feim una segona cerca de “path” i de “name” per extreure el nom i codi del segon territori i
així fins arribar al final del document.

Ara que ja coneixem tots els territoris i codis del mapa d'Àustria que són:

AT-8 – Vorarlberg

AT-9 – Wien

AT-4 – Oberösterreich

AT-5 – Salzburg

AT-6 – Steiermark

AT-7 – Tirol
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AT-1 – Burgenland

AT-2 – Kärnten

AT-3 - Niederösterreich

El primer que podem fer és traduir al català (si volem) el nom dels territoris. I modificar-ho al fitxer.
Cal tenir en compte que per accents i símbols s'ha d'emprar codificació unicode1. 

Llavors hem d'anar a la part de Territoris del backoffice i crear els 9 territoris que formen el mapa,
de la forma següent:

Un cop hem creat els 9 territoris, ja podem veure el mapa amb ells si cream una partida amb el
mapa, encara que no podrem jugar perquè no disposam de preguntes per aquest mapa.

1 Per poder fer la codificació se pot consultar la imatge següent: 
   http://deckerix.com/wp-content/uploads/2011/01/tabla-codigos-unicode.png
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(F)  Afegir preguntes i respostes

Passam ara a afegir preguntes i respostes al joc. La forma més senzilla és anar al backoffice,
seleccionar  Preguntes  del  menú principal  i  aleshores  afegir  una nova pregunta  i  les  seves 3
respostes. És important marcar la pregunta correcta.

Per a que la feina sigui més senzilla s'ha creat un script per afegir preguntes al backoffice. Passem
ara a comentar com fer-ho. El primer que hem de fer es crear un fitxer de Libre Office Calc. A  la
primera  fila  posarem  el  nom  de  columna  següents:  Codi,  Pregunta,  Resposta1  Resposta2  i
Resposta3. Dins la columna codi hem de posar el codi del territori al que pertany la pregunta. És
important que aquest codi sigui correcta i coincideixi amb el que hi ha al backoffice i al fitxer del
mapa. Llavors hem de posar la pregunta i les respostes. La Resposta1 sempre serà la correcte ja
el codi s'encarrega d'anar ordenant les respostes en diferent ordre.

Un cop tenim el fitxer creat, l'hem de convertir a fitxer .csv. El mateix LibreOffice ho permet, per
això hem de fer Anomena i Desa i posar-li un nom i com a tipus de fitxer seleccionar Text CSV
(.csv). Abans de prémer el botó Desar hem de seleccionar l'opció d'Edita els paràmetres del filtre.
Llavors ens apareixerà una finestra com la que segueix i  hem de seleccionar les opcions que
podem veure a la imatge següent:

Un cop disposam del fitxer .csv l'hem d'emmagatzemar a la carpeta que toca del joc, i aquesta
és:  /home/maria//projecte_04.06_11.39/data.Aleshores  hem  d'anar  a  la  consola  i  posar  el
comandament següent: 
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Aleshores veiem que posant -h apareixen les opcions permet el nostre script. Nosaltres volem
afegir  noves preguntes,  sense esborrar  les que ja  hi  ha a la  base de dades per lo  que no li
passarem cap paràmetre addicional.

# python manage.py importar_preguntes data/nom_fitxer_preguntes.csv

Aleshores ja tenim les preguntes dintre del backoffice. Anem a veure una imatge amb la part de
backoffice de Preguntes.

Com es pot observar a la imatge anterior es mostren les preguntes, el territori al que pertanyen i a 
la dreta tenim un filtre que podem veure les preguntes per mapa o per territori. Per afegir i eliminar
preguntes se faria de la mateixa forma que per els altres casos.

Si entram dins una pregunta qualsevol veiem:
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Podem observar que només la primera resposta té marcat “És correcte”. Està controlat per a que
com a màxim hi hagi 3 respostes per pregunta i que com a mínim una estigui marcada com a
correcte, per lo que si es modifica o afegeix una pregunta nova, és important revisar quina és la
resposta que està marcada com a correcte. En alguns casos s'han afegit imatges a la pregunta,
això se pot fer seleccionant una imatge pitjant el botó “Examinar” de devora Imatge.

Pàgina 12 de 12


	Annexe 2 – Manual de l'Administrador
	(A) Accés a la part d'administració
	(B) Gestionar usuaris
	(C) Modificar partides
	(D) Crear un mapa
	(E) Afegir territoris
	(F) Afegir preguntes i respostes


