MOPRIM Tartu Test rakenduse kasutusjuhend

Kuidas kasutada Tartu Test-rakendust?

Paigaldamine
Tartu Test-rakenduse saab alla laadida Android-telefonidesse Google Play
poest. Pärast rakenduse Google Play poest allalaadimist ja paigaldamist nõuab
rakendus seadme asukoha kasutamist. Vastav õigus tuleb rakendusele anda, et
rakendus töötaks eesmärgipäraselt.
Kui te rakenduse paigaldamisel kogemata keelate asukoha juurdepääsu, saate
seda telefoni seadete juures uuesti lubada. Valige „Seaded“, valige
„Rakendused“, leidke rakendus Moprim, valige õigused ja lubage asukoht.
NB! Samuti kontrollige ja keelake selle rakenduse toitehaldus. Seda saab
tavaliselt leida seadete / rakenduste kaudu.
Pärast paigaldamist peaks teavitusriba näitama, et rakendus käivitub tähega
"M". Tühjenev teatiste loend peaks sisaldama rida, mis näitab TMD jälgimise
olekut. See kinnitab, et rakendus on õigesti paigaldatud ja töötab korralikult.
Kui TMD olek muutub, siis saab selle telefoni teavitussätetest vajadusel välja
lülitada.
Pange tähele, et:
rakendus suhtleb serveriga iga tunni aja tagant, nii et rakenduses näidatud
tulemused hilinevad. Seda sätet saab muuta rakenduse seadetes.

Peamine vaade
Rakenduse käivitamisel esitatakse kasutajale põhivaade ja järgmised
funktsioonid.
1. Ülemine riba sisaldab nuppe:
Kaardi vaade (nähtav ainult siis, kui päeva kohta on olemas asukoha andmed)

Kuupäeva valimine
Menüü : Värskenda , Laadi üles (saatke uued andmed pilve kohe), Seaded,
Tagasiside saatmine, Lõppkasutaja litsentsileping, Seadistused.
Seadetes saab kasutaja muuta sünkroonimissagedust (kui sageli rakendus
laadib andmeid pilve automaatselt üles) ja kohaliku teabe puhastamise
sagedust.

2. Nupud, mis vahetavad CO2, vahemaade ja ajavaadet
3. Diagramm, mis näitab süsinikdioksiidi jalajälge, läbitud vahemaad ja
kasutatud aega iga liikumisviisi lõikes.
4. Päeva jooksul sooritatud liikumiste ajakulu liikumisviiside lõikes (2) saab
vaadet muuta, et kujutada läbitud vahemaid või kasutatavat aega. Diagrammi
mis tahes osa vajutamisel näidatakse selle liikumisviisi koguväärtust (nt mitu
jalutuskäiku päeva jooksul).

Test-rakendust saab juhtida/kasutada nuppude abil või sõrmedega ekraanil
lohistades.
Olemasolevat kuva saab serverist värskendada, lohistades ekraani keskosas
sõrmega alla.
Kuupäeva saab muuta ekraani keskosas kerimisega küljel. Täpse kuupäeva saab
valida ka kalenderivaates.
Päevase liikuvuse ajakulu saab kerida, lohistades ajaskaala ülaosas sõrmega
külje suunas.
Klõpsates nuppu „Map View“, kuvatakse täisekraani kaart koos valitud päeval
läbitud marsruutidega. Erinevad marsruudi segmendid on värvitud ja
märgistatud vastavalt kasutatud liikumisviisile. Selle vaate abil saab
korrigeerida test-rakenduse vigu liikumisviisi määratlemisel ja kontrollida
visuaalselt rakenduse töö täpsust.
Kaardivaate saab liigutada ja suumida sõrmede abil. Põhivaate juurde naasmine
toimub nupu „Tagasi“ kaudu.

Selleks et Tartu test-rakendus ja selle aluseks olevad algoritmid aja jooksul
paraneksid, pakub rakendus kahte tagasiside võimalust:

1. Liikumisviiside korrektsuse kontrollimine. Real „Timeline“ ühe liikumise/reisi
valimisel esitatakse kasutajale selle segmendi üksikasjalikku teavet. Kui selgub,
et liikumisviis on määratletud valesti, siis vajutage nupule „Verify“. Nüüd saab
kasutaja korrigeerida liikumisviisi ja seada tulemuse õigeks, nt jalgratta asemel
auto, bussi asemel auto, jooksmise asemel kõndimine vmt. Peale õige
liikumisviisi valimist vajuta „OK“.

2. Vaba vormi tagasiside saatmine paremast nurgamenüüst valides "Annan
tagasisidet". Test App koostab e-kirja aadressile: tartutest@moprim.com, mis
sisaldab kasutajanime teema real. Sel moel saab MOPRIMi meeskond
pilvekeskuse kasutajaandmetega seotud probleemide tõrkeinfot. Teema rida ei
tohi muuta. Täpse probleemi saab kirjutada sõnumi tekstiosasse.

