„Būk detektyvas“ instrukcija
1. Prisijungimas. Prie „Būk detektyvas“ (http://www.bukdetektyvas.lt) sistemos galite
prisijungti naudodamiesi Facebook arba Google paskyromis. Dešiniajame viršutiniame kampe
paspauskite mygtuką „Prisijungti“, ir išsirinkite priimtiną prisijungimo būdą („Prisijunk per
Facebook“ arba „Prisijunk per Google“). Sistema Jus nukreips į pasirinktos sistemos puslapį,
kuriame reikės patvirtinti tai, kad norite prisijungti prie „Būk detektyvas“ sistemos.
2. Prisijungimas (nenaudojant Facebook ar Google paskyrų). Prie „Būk detektyvas“
sistemos galite prisiregistruoti nesinaudodami Facebook ar Google paskyromis. Tokiu atveju,
paspaudę mygtuką „Prisijungti“, pasirinkite skiltį „Registracija“. Atsidariusiame puslapyje
užpildykite tuščius laukelius – įrašykite vardą (tokiu vardu Jūs būsite registruotas „Būk
detektyvas“ sistemoje), el. paštą (jis bus reikalingas Jūsų prisijungimui) bei slaptažodį. Taip pat
įkelkite profilio nuotrauką – mygtukas „Įkelti“. Pastaba: užsiregistravę „Būk detektyvas“
sistemoje šiuo būdu, neturėsite galimybės naudotis sistema savo išmaniajame telefone – tokią
galimybę turi vartotojai, prisijungę per Facebook ar Google paskyras.
Po registracijos, prisijungiant prie „Būk detektyvas“ sistemos, Jums reikės įvesti savo
el. paštą ir slaptažodį – tą, kurį sugalvojote registracijos metu. Tada paspauskite mygtuką
„Prisijungti“ – štai Jūs ir prisijungėte prie „Būk detektyvas“ sistemos!
3. Prisijungus prie sistemos, dešiniajame viršutiniame krašte paspauskite mygtuką su
Jūsų pasirinktu vardu. Atsivers papildomas meniu iš trijų skilčių.
Skiltis „Sukurkite“ skirta jei norite įkelti savo turinį (nuotraukas, iššūkius, maršrutus,
vietos laiko juostas ir t.t.) į „Būk detektyvas“ sistemą.
Skiltis „Verslui – skelbkite savo paslaugas“ skirta tiems, kurie nori paskelbti apie savo
paslaugas „Būk detektyvas“ sistemoje.
Skiltis „Mano profilis“ skirta peržiūrėti Jūsų jau sukurtą turinį, išsiaiškinti savo padėtį
lyderių lentelėje, redaguoti profilį arba atsijungti iš sistemos.
4. Kaip sukurti maršrutą? Skiltyje „Sukurkite“ spauskite mygtuką „Sukurt maršrutą“.
Užpildykite atsiradusius tuščius laukelius – įrašykite maršruto pavadinimą, pateikite maršruto
aprašymą, įkelkite pagrindinę maršruto nuotrauką (mygtukas „Įkelti“). Tai padarę, apačioje
paspauskite mygtuką „Saugoti“.
Naujame puslapyje paspauskite mygtuką „Pridėti tašką“. Dabar – vėl laikas užpildyti
atsiradusius tuščius laukelius: įrašyti stotelės pavadinimą, pateikti stotelės aprašymą, įkelti jos
nuotrauką (nuotraukas). Kitas labai svarbus dalykas – nurodyti stotelės vietą žemėlapyje. Tam
siūlome pasinaudoti dešinėje pusėje esančiu nedideliu interaktyviu žemėlapiu – paspauskite
dešiniu pelės klavišu ant jo ir atsiras mėlynas žymeklis, žymintis stotelės vietą. Pelės pagalbą šį
žymeklį galite judinti. O ką daryti jei Jūsų pasirinktas stotelės taškas toli? Ne bėda! Virš
žemėlapio yra paieškos langelis – į jį įveskite objekto, kurio ieškote, pavadinimą. Pvz, tai gali
būti kokia nors gyvenvietė (Kaunas) arba koks nors konkretus objektas joje (Kauno sporto halė)
– sistema parodys Jums paieškos parinktis, pasirinkite tai, kas Jums labiausiai tinka!

Tai padarę, pasirinkite kokiu spinduliu aplink pasirinktą tašką sistema suras įvairius
papildomus objektus (skiltis „Spindulys“ – iškart virš žemėlapio). Tai nėra būtina, bet
rekomenduotina.
Visa tai padarę spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir vėl turėsite galimybę kelti naują
maršruto tašką. Kai įkelsite visus norimus maršruto taškus (stoteles) – paspauskite mygtuką
„Publikuoti maršrutą“ – Jūsų sukurtas maršrutas bus paviešintas „Būk detektyvas“ sistemoje.
Sveikiname!
Nespėjote sukelti viso norimo maršruto? Reikia skubiai eiti? Ne bėda! Tokiu atveju,
spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir Jūsų kurtas maršrutas bus išsaugotas Jūsų paskyroje – galėsite jį
užbaigti tada, kada Jums bus patogu!
5. Kaip įkelti nuotrauką? Skiltyje „Sukurkite“ pasirinkite mygtuką „Įkelk nuotrauką“.
Atsivėrusiame puslapyje įkelkite nuotrauką (mygtukas „Įkelti“), pateikite nuotraukos aprašymą,
interaktyviame žemėlapyje nurodykite nuotraukos vietą (patogumui – pasinaudokite vietos
paieška (laukelis virš žemėlapio)). Jei žinote – įrašykite nuotraukos (paveikslo) sukūrimo datą
(datos laukeliai po nuotraukos aprašymo laukeliu). Visa tai padarę spauskite mygtuką „Saugoti“.
Sveikiname! Jūs ką tik įkėlėte nuotrauką į „Būk detektyvas“ sistemą!
6. Kaip sukurti iššūkį? Skiltyje „Sukurkite“ pasirinkite mygtuką „Sukurk iššūkį“.
Atsivėrusiame puslapyje įrašykite iššūkio pavadinimą, pateikite iššūkio aprašymą,
interaktyviame žemėlapyje nurodykite rekomenduojamą iššūkio pradžios tašką (nuo kurio
patartumėte kitiems pradėti spręsti šį iššūkį). Taip pat įkelkite pagrindinę iššūkio nuotrauką ir
visa tai padarę, spauskite „Saugoti“.
Naujame puslapyje paspauskite mygtuką „Pridėti tašką“. Dabar – laikas pateikti
klausimą, į kurį turėtų atsakyti žmogus, sumanęs išspręsti šį iššūkį. Tada pateikite atsakymą – jį
matęs tas, kuris įveiks Jūsų mįslę ir sėkmingai pasieks tašką, kurį nurodysite. Kaip supratote –
dabar laikas nurodyti tą tašką. Tai labai svarbu – pasinaudodami interaktyviu žemėlapiu
(patogumui – vietos paieškos laukeliu), kiek įmanoma tiksliau nurodykite tašką, kurį reikia
pasiekti norint įveikti iššūkį. Pats nesate tikras dėl taško tikslumo? Tokiu atveju, po žemėlapiu,
pačioje apačioje yra laukelis „Spindulys“ – paprastai yra pateikiamas standartinis 30 metrų
spindulys, bet Jūs galite įrašyti didesnį – taip iššūkį sprendžiančiam žmogui bus lengviau pasiekti
norimą tašką.
Taip pat įkelkite nuotrauką – ją pamatys asmuo, sėkmingai pasiekęs Jūsų nurodytą tašką.
Tai
jam
bus
kaip
apdovanojimas
už
įveiktą
mįslę!
Visa tai padarėte? Tada jei Jūsų iššūkis jau baigtas, spauskite mygtuką „Publikuoti iššūkį“, o jei
norite pridėti dar daugiau mįslių – „Išsaugoti“. Tokiu atveju, Jums bus pasiūlyta pridėti dar
taškų, įrašyti naujus klausimus, atsakymus ir įkelti naujas nuotraukas.
Kai viską užbaigsite – spauskite „Publikuoti iššūkį“. Jūsų iššūkis taps matomas „Būk
detektyvas“ sistemoje, jį galės įveikti kiti žmonės. Jūs įkėlėte iššūkį! Sveikinimai!
7. Kaip aprašyti lankytiną objektą? Skiltyje „Sukurkite“ spauskite mygtuką „Aprašyk
lankytiną objektą“ ir atsivėrusiame lange įrašykite objekto pavadinimą, pateikite aprašymą,
įkelkite nuotrauką, interaktyviame žemėlapyje nurodykite jo vietą ir baigę paspauskite mygtuką
„Saugoti“. Jūs aprašėte naują lankytiną objektą! Sveikiname!

8. Kaip sukurti vietos laiko juostą? Skiltyje „Sukurkite“ spauskite mygtuką „Sukurk
vietos laiko juostą“. Atsivėrusiame puslapyje įrašykite pavadinimą, interaktyviame žemėlapyje
pažymėkite tašką, į kurį turėtų orientuotis sistema ieškant nuotraukų. Tai padarę spauskite
„Saugoti“.
Naujame puslapyje pasirinkite kokiu spinduliu nuo žemėlapyje pažymėto taško turėtų
vykti sistemoje esančių nuotraukų paieška. Pavyzdžiui, pasirinkite 1000 metrų spindulį – paieška
vyks kilometro spinduliu nuo Jūsų pažymėto taško. Sistema parodys visas nuotraukas, kurios
šiuo spinduliu yra įkeltos. Peržiūrėkite jas.
Nuotrauka Jums tinkama? Tokiu atveju, spauskite nedidelę varnelę po ja – išrinkta
nuotrauka atsidurs Jūsų kuriamoje vietos laiko juostoje.
Nuotrauka Jums netinkama – tokiu atveju, spauskite kryžiuką arba nuotrauką tiesiog
ignoruokite – ji vis tiek nebus įkelta į Jūsų kuriamą laiko juostą.
Trūksta nuotraukų? Tokiu atveju, spauskite mygtuką „Pridėti nuotrauką“ ir įkelkite
failą iš savo kompiuterio!
Visos atrinktos nuotraukos atsiras Jūsų kuriamoje laiko juostoje. Prieš publikuojant, dar
galite kaitalioti vaizdų eiliškumą, redaguoti aprašymus, datas.
Kai baigsite – spauskite „Saugoti“. Sveikiname! Jūs ką tik sukūrėte vietos laiko juostą!
9. Kaip paskelbti straipsnį? Skiltyje „Sukurkite“ spauskite mygtuką „Paskelbk
straipsnį“. Atsivėrusiame lange įrašykite straipsnio pavadinimą, galite pateikti nuorodą, taip pat
ir video, o svarbiausia – įrašyti straipsnio tekstą bei įkelti nuotraukas. Interaktyviame žemėlapyje
dargi pažymėkite vietą, su kuria sietumėte savo straipsnį. Tai padarę spauskite mygtuką
‚Saugoti“. Sveikiname! Jūs paskelbėte straipsnį „Būk detektyvas“ sistemoje!
10.
Kaip peržiūrėti savo anksčiau sukurtą turinį? Skiltyje „Mano profilis“
išsirinkite Jus dominančią kategoriją: jei norite peržiūrėti savo sukurtus maršrutus – „Sukurti
maršrutai“, jei iššūkius – „Sukurti iššūkiai“ ir t.t. Atsivertusiame puslapyje matysite savo sukurto
turinio sąrašą. Prie sąrašo bus pateikti mygtukai, kuriuos paspaudę galite padaryti turinį neviešą
(kad jis nebebūtų matomas „Būk detektyvas“) sistemoje, peržiūrėti maršruto ar iššūkio taškus,
paredaguoti turinį (ypač pravartu, jei nespėjote kažko užbaigti), o taip pat, jei tai reikalinga –
turinį pašalinti.
11.
Kaip peržiūrėti kitus savo pasiekimus? Skiltyje „Mano profilis“ išsirinkite Jus
dominančią kategoriją: jei norite peržiūrėti naudojantis „Būk detektyvas“ išmaniąja programėle
Jūsų padarytas nuotraukas, spauskite „Nufotografuota“; jei norite peržiūrėti įveiktus iššūkius –
„Įveikti iššūkiai“; įveiktus maršrutus – „Įveikti maršrutai“ ir t.t. Labai siūlome pasinaudoti
„Lyderių lentele“ – joje matysite kelintą vietą bendroje „Būk detektyvas“ vartotojų įskaitoje
užimate, o taip pat matysite lyderių dešimtuką!

