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STRONA GŁÓWNA APLIKACJI

Opcje wyboru przejścia do strony logowania i rejestracji Użytkownika

STRONA LOGOWANIA
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KOLEJNE STRONY APLIKACJI PO ZALOGOWANIU:

STRONA: MOJE URZĄDZENIA = Lista urządzeń Użytkownika.
Pasek menu: Ikonki przejścia pomiędzy podstronami aplikacji:
Moje urządzenia; Stacje EcoLife; Obserwowane stacje; Moje
konto.
Pasek szybkiej komunikacji:
- Nazwa nadana urządzeniu przez Użytkownika, obok ikonka Kosz
(usuwanie urządzenia);
- Kolorystyczne odzwierciedlenie stanu jakości powietrza
zmierzonego przez urządzenie (skala od zielony = stan powietrza
DOBRY, poprzez żółty = stan powietrza UMIARKOWANY, do
brunatny = stan powietrza NIEBEZPIECZNY) wraz z określeniem
jakości powietrza wg przyjętej skali (tu kolor zielony = stan
powietrza DOBRY);
- Procentowe wyrażenie pomiaru zanieczyszczeń (tu: 79%)
Wykres kołowy z danymi z pomiarów bieżących:
Wizualne przedstawienie danych wraz z podaniem wartości
liczbowych i procentowych z uzyskanych pomiarów dla
zawartości zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10 i PM2,5 oraz
VOC. Możliwość wyboru wyświetlania odczytów łączonych
(wszystkich parametrów) lub tylko dla interesującego nas,
pojedynczego parametru, np. PM2,5 (poprzez kliknięcie na
odpowiedni okrąg).
Poniżej odczyt wartości pomiaru temperatury, ciśnienia i
wilgotności powietrza.
parowania urządzenia

Przycisk dodawania urządzenia. Zainicjowanie procesu
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Mapka z zaznaczoną lokalizacją przeglądanej stacji pomiarowej.
Oznaczenie stacji zawiera w sobie szybką komunikację stanu
jakości powietrza wyrażoną poprzez odpowiedni kolor ikonki.

Wykres historyczny (liniowe zestawienie uzyskanych odczytów z
ostatnich 48 godzin) z pomiarów dla PM10 i PM2,5. Możliwość
wyboru wyświetlania wykresów łączonych lub tylko dla PM10 lub
PM2,5.
Przycisk dodawania urządzenia.
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STRONA: STACJE ECOLIFE = Zestawienie listy stacji
pomiarowych
Pasek menu.
Mapka z zaznaczonymi stacjami pomiarowymi.
Możliwość przybliżania i oddalania obrazu mapki
(rozciągnij/zwiń ekran) wraz z wyszczególnieniem lokalizacji
stacji pomiarowych na terenie interesującego nas obszaru:
kraju, regionu, województwa, miasta, czy najbliższych okolic
(tu: na terenie Polski, poniżej na terenie okolic Krakowa).
Ikonki stacji podają ilość stacji pomiarowych w okolicy (jeśli na
terenie znajduje się więcej niż jedno urządzenie).
Aby uzyskać więcej szczegółów z pomiarów poszczególnych
stacji, należy przybliżyć widok lokalizacji danych punktów
(powiększyć Mapkę).

Poniżej ekranu (dolny pasek menu) skróty:
Lista stacji = Spis obecnie zarejestrowanych stacji
pomiarowych.
Opcje wyboru wyświetlanych stacji;
- wg zakresu ich odczytów - wyświetla punkty pomiarowe,
gdzie jest czyste lub zanieczyszczone powietrze (ikonka
Suwaka)
- wg ich lokalizacji na Mapce (ikonka Lupki)
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STRONA: OBSERWOWANE STACJE

Lista urządzeń obserwowanych wraz wizualnym
odzwierciedlenie informacji na temat uzyskiwanych odczytów
(kolorystyka) i podaniem najważniejszych informacji (nazwa
urządzenia, liczbowe i procentowe dane z odczytu, komunikat
na temat zakresu skali uzyskanego z pomiaru)

STRONA: MOJE KONTO

Dane osobowe: imię, nazwisko, lokalizacja, wybór strefy
czasowej Ustawienia: ustawienia parametrów konta
Użytkownika (mail, hasło) oraz ustawienia parametrów
urządzenia (możliwość ustalenia intensywności światła led
urządzenia pomiarowego)
Na pasku personalizacji przycisk Wyloguj (poniżej Paska
menu, prawy róg)
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