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Användarrelationer	  i	  DIKO	  
2014-‐02-‐19	  (preliminär	  handledning)	  
	  
Nu	  finns	  det	  nya	  funktioner	  i	  DIKO.	  Det	  mesta	  fungerar	  som	  tidigare,	  men	  det	  finns	  nu	  
också	  en	  hierarki	  av	  användarrelationer	  som	  inte	  fanns	  tidigare.	  Dessa	  kan	  ha	  relationer	  
till	  varandra	  som	  bland	  annat	  kan	  innebära	  att	  de	  kan	  besöka	  varandras	  dagböcker	  
	  

	  
	  
Det	  finns	  en	  huvudadministratör	  som	  har	  hand	  om	  hela	  systemet.	  	  

Admins	  
Under	  huvudadministratören	  finns	  det	  administratörer,	  Admins,	  som	  har	  hand	  om	  en	  
grupp	  av	  användare.	  En	  Admin	  kan	  ha	  en	  egen	  DIKO-‐dagbok	  med	  egna	  bilder,	  men	  
måste	  inte	  ha	  det.	  Just	  nu	  är	  Bitte	  Admin	  för	  alla	  som	  varit	  med	  i	  DIKO-‐projektet.	  	  	  
	  
En	  Admin	  kan	  lägga	  till	  nya	  användare	  och	  redigera	  vilka	  funktioner	  varje	  användare	  
ska	  ha	  tillgång	  till.	  	  

Användare	  
Användare	  har	  en	  egen	  DIKO-‐
dagbok	  med	  sin	  egna	  bildbank.	  	  
Det	  finns	  ett	  antal	  funktioner	  
som	  en	  användare	  kan	  ha	  
tillgång	  till,	  men	  som	  också	  går	  
att	  stänga	  av.	  Det	  är	  användarens	  
Admin	  som	  ser	  till	  så	  att	  
användaren	  har	  de	  önskade	  
funktionerna.	  Detta	  görs	  genom	  
att	  kryssa	  i	  alternativt	  
avmarkera	  dessa	  funktioner.	  	  
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Gäster	  
En	  gäst	  har	  ingen	  egen	  DIKO-‐dagbok,	  men	  kan	  besöka	  andras	  DIKO-‐dagböcker.	  Vilken	  
eller	  vilka	  personers	  dagböcker	  som	  en	  gäst	  kan	  besöka	  hanteras	  just	  nu	  av	  Admin.	  	  
Gäster	  kan	  också	  ha	  olika	  funktioner	  som	  kan	  aktiveras	  eller	  stängas	  av.	  
	  

	  
	  
Om	  den	  användare	  som	  gästen	  är	  kopplad	  till	  kan	  ta	  emot	  kommentarer	  till	  sina	  bilder	  
så	  kan	  gästen	  alltid	  kommentera,	  Den	  funktionen	  kan	  inte	  stängas	  av.	  Utöver	  det	  kan	  
gästen	  också	  få	  ytterligare	  funktioner,	  samma	  som	  användaren	  har	  med	  några	  undantag.	  
En	  gäst	  kan	  aldrig	  ta	  bort	  media	  (=bilder)	  från	  en	  användare	  och	  kan	  heller	  inte	  ta	  emot	  
kommentarer	  eftersom	  en	  gäst	  inte	  har	  någon	  egen	  DIKO-‐dagbok	  eller	  några	  egna	  bilder	  
förutom	  profilbilden.	  	  
	  

Profil	  
De	  olika	  funktionerna	  sparas	  tillsammans	  med	  användarens	  eller	  gästens	  profil.	  Till	  
profilen	  hör	  också	  för-‐	  och	  efternamn,	  e-‐postadress	  och	  lösenord	  samt	  profilbild.	  Alla	  
användare	  bör	  ha	  en	  egen	  profilbild.	  Denna	  kan	  bestå	  av	  ett	  foto	  på	  personen	  eller	  en	  
bild	  på	  något	  som	  användaren	  tycker	  om,	  till	  exempel	  ett	  djur,	  en	  växt	  eller	  ett	  föremål.	  	  
	  

Besöka	  annan	  användare	  
För	  att	  komma	  åt	  att	  redigera	  sin	  profil	  eller	  att	  besöka	  en	  annan	  användare	  klickar	  man	  
på	  sitt	  användarnamn	  högst	  upp	  till	  höger.	  Då	  får	  man	  upp	  en	  ny	  sida,	  där	  man	  bland	  
annat	  kan	  klicka	  på	  bilden	  av	  de	  användare	  man	  har	  en	  relation	  till	  för	  att	  komma	  till	  
deras	  DIKO-‐dagbok.	  
	  

	  


