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Портал

Обучителен модул

ПЛАН
• ВЪВЕДЕНИЕ
сновна функционалност на Портала OrbEEt

• ДЕМОНСТРАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Демонстрация на изгледи и практически опит

ВЪВЕДЕНИЕ
Основните функционалности на портала са:
•Вход (персонализиран достъп)
•Профил
•Статистика на потреблението на енергия
•Класирания
•Форум
•Уики и помощ
•Обучение
•Настройки
По-долу е представена накратко всяка функционалност.

Вход (персонализиран достъп)
За достъп до портала трябва да влезете в системата. Потребителско име и
парола ви предоставят местен администратор. Ако нямате профил или имате
проблеми с влизането в профила си, свържете се с администратор.
Всеки пилотен сайт има индивидуален URL адрес за достъп до портала.

Страница на портала
При успешно влизане, ще бъде представена началната страница на
портала

Страница на портала
• Тук можете да осъществите достъп до различните услуги на портала OrbEEt,
като кликнете върху бутоните представени в средата на интерфейса или
като използвате навигационната лента, показана в лявата част на
интерфейса. Освен това потребителският ви профил може да бъде
достъпен, като кликнете върху потребителското име или снимката на
потребителския профил в горния ляв ъгъл на интерфейса.
• Известията и скорошната дейност на форума са представени отдясно на
интерфейса като емисия, показваща четирите най-нови съобщения и
последните три публикации във форума. Известията се използват като
форма на съобщение за администраторите чрез специален тип публикация
във форума.
• Забележете, че чрез много от функциите на портала лявата лента за
навигация ще остане налице за бърза навигация и потребителят може да
излезе от системата, като използва бутона в горния десен ъгъл на
интерфейса.

Профил
При навигация към
потребителския си
профил,
потребителят ще
достигне до
страницата

Профил
• Това подчертава информацията за акаунта на потребителите, като
потребителско име, имейл, общи точки и постижения. Общият брой
точки отразява оценката на потребителя при ангажиране с портала и
OrbEEt, по-високият резултат означава по-голяма ангажираност и
напредък. Този резултат се свързва директно с последните дейности,
които показват дневник на най-новите действия, с точки и времеви
маркери. Постиженията дават на потребителския ви профил
потребителски значки за изпълнение на определени важни етапи, като
публикуване на определен брой теми във форума или получаване на
резултати в играта OrbEEt.
• Забележете, като кликнете върху бутона за редактиране в горната
част на потребителския профил, потребителят може да се придвижи
директно до страницата с настройки, където могат да се променят
данните за профила.

Статистика за енергийната консумация
При навигация към
статистиката за
потреблението на
енергия,
потребителят ще
бъде доведен до
тази страница

Статистика за енергийната консумация
• Тук се представят селектирани графики и цифри, които позволяват
визуализирането на определени енергийни данни. Въпреки че е
възможно конфигурацията на графиките и видовете данни, които се
визуализират, да се променят в хода на актуализациите на портала,
типичното оформление ще даде поглед върху текущите и
историческите енергийни показатели.
• Графиките са разположени за улесняване на сравняването и чрез
накланяне над определени точки от данни, може да се получи
допълнителна информация. Тези статистически данни за
потреблението на енергия следва да се използват като отправна точка
за потребителите на портала, но могат да се намерят по-задълбочени
показатели за енергията като част от eDECs.

Класирания
При навигация до
тази
функционалност,
потребителят е на
този екран

Класация
• Класацията показва най-високите седмични резултати, публикувани за
играта OrbEEt Planet Escape за смартфони.
• Резултат от -1 отбелязва потребител, който все още не е публикувал
резултат за тази седмица.
• Ежеседмичното движение на потребителите нагоре и надолу по
класацията се показва чрез зелените и червените стрелки отляво на
ранг номера.
• Бъдещите актуализации на портала могат да добавят допълнителни
средства за класиране в класацията.

Форум
При навигация до тази
функционалност,
потребителят е на този
екран

Форум
• Тук са представени всички категории, които се обсъждат. Всяка категория е зададена
в таблица, която показва общата тема на тези категории. Тази страница може да се
разглежда като "точка за среща" за всички потребители. Като кликнете върху дадена
тема, можете да преглеждате различните публикации във форума от други
потребители и дори да пишете, след това да публикувате свои собствени отговори.
Потребителите могат да обменят информация за проекта OrbEEt, да предоставят
полезни съвети за други потребители и дори да критикуват системата OrbEEt, за да
предоставят обратна информация на разработчиците.
• Като използвате таблицата "Енергия" като пример, можете да видите всичките й
категории вляво, напр. Спестяване на енергия, класации и сензори и оборудване.
Освен това има колона, наречена Теми, която показва броя на темите, които
понастоящем са активни в тази категория. След това има колона за броя публикации
във всички теми от тази категория. Накрая, крайната дясна колона "Последно
публикуване" показва името на последния потребител, който да публикува в тази
категория, заедно с часа и датата на публикацията.
• При навигация към категория потребителите могат да преглеждат съществуващи
теми или да кликват върху бутона за добавяне на нова тема, за да създадат свои
собствени. След като кликнете върху добавяне на нова тема, потребителят ще бъде
представен със следната страница:

Форум – ново въвеждане
Просто въведете заглавие и съдържанието, което искате да включите в
публикацията, и кликнете върху зеления бутон за добавяне на нова тема
под формуляра. Темата ще бъде избрана в избраната категория заедно
с останалите теми, което ще позволи на други потребители да видят
вашето съобщение и да публикуват собствените си отговори.

Уики и помощ
При навигация до Вики, потребителят е тук.

Уики и помощ
• Уикито е самостоятелна система, която се използва за показване на
ръководствата, свързани с OrbEEt портала и играта, заедно с друго
полезно съдържание.
• Просто се ориентирайте, като използвате инструкциите и линковете на
всяка страница. В допълнение, wiki съдържа достъп до собствената си
помощна информация, като кликнете върху помощ в лявото меню.

Обучение
При навигация до тази функционалност, потребителят е на този екран

Обучение
Тук на потребителя се представят редица въпроси с множествен избор,
предназначени да тестват своите знания по отношение на консумацията
на енергия. За да отговорите на въпрос, кликнете върху отговора, който
мислите, че е правилен, и кликнете върху следващия бутон. След като
теста бъде завършен, ще получите оценка според колко отговора са
верни, както е показано по-долу.

Настройки
При навигация до тази функционалност, потребителят е на този екран

Настройки
• промените конкретното поле и кликнете върху бутона за изпращане
под формуляра.
• Можете също да промените паролата си, като въведете нова парола
във формуляра и кликнете върху бутона за промяна на паролата.
Освен това, нова снимка на потребителския профил може да бъде
зададена чрез качване на файл с изображение.
• Просто кликнете върху бутона за сърфиране, за да отворите браузъра
за файлове и да изберете изображение. След това кликнете върху
бутона за изпращане под бутона за сърфиране, за да накарате
промяната да положи усилия. Забележете, като кликнете върху
връзката за преглед в горната част на страницата, това ще ви отведе
до страницата на вашия профил, където могат да се видят промени.

