
Aplikacja	  „Pomiar	  uciążliwości	  wokół	  Zakładu”	  	  
	  	  
1.	   Aplikacja	  (	  AU	  )	  przeznaczona	  na	  smartfony	  	  i	  tablety	  z	  sytemami	  WINDOWS,	  
ANDROID,	  IOS	  wyposażone	  w	  czujnik	  GPS,	  oraz	  aparat	  fotograficzny.	  
	  
2.	   Użytkownik	  zatwierdzony	  przez	  ZU	  otrzymuje	  unikalny	  numer.	  
Rodzaje	  użytkowników	  :	  

·	  Zatwierdzony	  z	  unikalnym	  numerem	  (	  opłacany	  miesięcznie	  )	  
·	  Zatwierdzony	  z	  unikalnym	  numerem	  (	  nie	  opłacany	  )	  
·	  Niezatwierdzony	  bez	  unikalnego	  numeru	  (	  nie	  opłacany	  )	  

	  
3.	   Użytkownik	  zatwierdzony	  AU	  musi	  (	  niezatwierdzony	  powinien,	  może	  )	  2x	  	  
dziennie	  (	  godziny	  0-‐12	  12-‐24	  )	  uruchomić	  aplikację	  i	  podać	  poziom	  uciążliwości	  od	  01	  
do	  05	  (	  01	  brak,	  05	  bardzo	  duża	  uciążliwość)	  
	  
4.	  	   Użytownik	  nie	  podaje	  miejsca,	  dla	  którego	  dokonuje	  odczytu.	  Informacja	  o	  
miejscu	  jest	  wysyłana	  automatycznie	  (	  zasysa	  koordynaty	  przez	  moduł	  GPS,	  lub	  przez	  
sieć	  wi-‐fi,	  bądź	  też	  GSM)	  
	  
5.	   Po	  dokonaniu	  odczytu	  AU	  wysyła	  na	  serwer	  zakładu	  -‐	  informacje	  :	  

a.	  Unikalny	  nr	  użytkownika	  XXXX	  (	  dla	  tych	  zatwierdzonych,	  dla	  
niezatwierdzonych	  brak	  )	  

b.	  Unikalny	  nr	  odczytu	  (	  np.	  XXXX26112014Z	  )	  gdzie	  Z	  to	  0	  lub	  1	  dla	  sesji	  
porannej	  lub	  popołudniowej	  

c.	  Data	  odczytu	  	  
d.	  Godzina	  odczytu	  (	  nie	  wysyłki	  )	  	  
e.	  Koordynaty	  GPS,	  z	  którego	  została	  wysłana	  informacja.	  (	  NN:NN:NN.NNN	  oraz	  

EE:EE:EE.EEE	  )	  
f.	  Rodzaj	  systemu	  operacyjnego	  urządzenia	  
g.	  Możliwe	  jest	  	  buforowanie	  informacji	  w	  urządzeniu	  do	  czasu	  znalezienia	  się	  w	  

zasięgu	  internetu	  i	  wysłanie	  ich	  później,	  ale	  z	  danymi	  z	  godziny	  pomiaru,	  a	  nie	  wysyłki.	  
	  
6.	   Wysyłki	  danych	  odorowych	  na	  serwer	  jeden	  użytkownik	  może	  dokonać	  tylko	  2	  x	  
dobę;	  względnie	  może	  wysyłać	  więcej,	  ale	  tylko	  dwóm	  z	  nich	  (pierwszemu	  z	  sesji	  
porannej	  i	  pierwszemu	  z	  sesji	  popołudniowej)	  zostaną	  nadane	  unikalne	  numery.	  Odstęp	  
czasowy	  pomiędzy	  odczytami	  musi	  być	  nie	  krótszy	  niż	  4	  godziny	  
	  
7.	   Aplikacja	  musi	  posiadać	  opcję	  „Zgłoś	  Bałagan”,	  polegającą	  na	  tym,	  że	  kiedy	  
użytkownik	  aplikacji	  zauważy	  zaniedbania	  porządku	  związane	  z	  odpadami,	  może	  użyć	  
tej	  opcji	  w	  celu	  wysłania	  zdjęć	  z	  automatycznie	  dołączonymi	  koordynatami	  GPS.	  
	  
8.	   AU	  musi	  być	  estetyczna,	  intuicyjna,	  umozliwiająca	  wysyłkę	  po	  kilku	  operacjach.	  
	  
9.	   Analizy	  wszystkich	  odczytów	  dokonuje	  się	  za	  pomocą	  Aplikacji	  Centralnej	  (AC	  ),	  
która	  gromadzi	  przesłane	  na	  serwer	  od	  wszystkich	  użytkowników	  w/w	  informacje.	  
	  
10.	   AC	  dokonuje	  prezentacji	  wyników	  agregując	  je	  w	  raporty,	  prezentacje	  na	  mapie,	  
rodzajom	  odorów	  i	  ich	  nasileniu	  przyporządkowane	  są	  	  kolory;	  agregacja	  na	  dzień,	  



miesiąc	  w	  podziale	  przed	  południem	  po	  południu,	  „przewijanie	  dni	  z	  prezentacją	  
odorów”	  z	  opcją	  wszystkie	  odczyty,	  przed	  i	  popołudniowe	  itp.	  	  
	  
11.	  	   AC	  musi	  istnieć	  filtr	  ignorujący	  rażąco	  skrajne	  pomiary	  w	  stosunku	  do	  innych	  
odczytów	  w	  okolicy.	  Do	  użytkowników	  dokonujących	  takich	  pomiarów	  wysłana	  
zostanie	  informacja	  o	  dokonaniu	  nieobiektywnego	  odczytu.	  Użytkownik	  taki	  może	  
zostać	  zablokowany	  
	  
12.	  	   Wyniki	  odczytów	  muszą	  zostać	  zwizualizowane	  w	  takich	  sposób,	  aby	  można	  było	  
je	  wyświetlić	  na	  stronie	  internetowej	  Zakładu	  


