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1. Instalace a spuštění aplikace
Aplikace je dostupná pro operační systém (OS) Android od verze 5.0, kterou je možné stáhnout přes
webovou adresu obchodu Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.altairsoftware.silherovicebroukpachnik
nebo
přímo z telefonu přes aplikaci Google Play.
Po nainstalování a spuštění aplikace se uživateli zobrazí úvodní stránka,
kde si na spodní straně musí uživatel zvolit v jaké jazykové mutaci bude
chtít aplikaci spustit. Následně se uživateli zobrazí hlavní strana
s ovládacím menu aplikace.

2. Hlavní strana, menu
Na hlavní straně je zobrazeno menu, které uživateli nabízí čtyři sekce.
• Turistické zajímavosti
• Brouk Páchník hnědý
• Obec Šilheřovice
• O projektu
Po jednoduchém kliknutí na danou sekci se uživateli zobrazí obsah z této
sekce.

3. Sekce Turistické zajímavosti
V této sekci se uživateli zobrazí výčet turistických cílů, které se nacházejí
v okolí obce Šilheřovice. Po kliknutí na vybraný turistický cíl, se uživateli
zobrazí detailní informace o daném turistickém cíli. V zobrazeném detailu
se pod textem nachází marker, na který když uživatel klikne, zobrazí se mu
daný turistický cíl na mapě.
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Detaily turistických cílů obsahují nejen zajímavé a užitečné informace, ale
také fotografie daného turistického cíle.
Fotografií může být u každého cíle více a je tedy mezi nimi možné listovat
posunutím prstu po fotografii vlevo nebo vpravo. Po kliknutí se fotografie
zvětší, v těchto zvětšeninách není možné listovat. Zpět na stránku
s informacemi a dalšími fotografiemi se uživatel vrátí pomocí tlačítka zpět
v levém horním rohu.

4. Sekce Brouk Páchník hnědý
V této sekci se uživatelé dočtou informace o Brouku páchníkovi – jaké je
jeho taxonomické zařazení, čím se vyznačuje, prostředí, ve kterém žije a
spoustu dalších zajímavostí.
Po kliknutí na zelený marker v šedém kolečku je možné spatřit turistické
cíle zaznačené v mapě, přičemž barevně je odlišeno místo, kde je možné
„naskenovat“ Brouka páchníka do aplikace, což úzce souvisí s hlavní
funkčností dalšího tlačítka – zobrazení 3D pohledu Brouka páchníka –
zelené kolečko s šipkou 3D.
V případě, že uživatel navštíví v obci Šilheřovice Zámecký park a vydá se
Alejí III, narazí na informační tabuli, kde je vyvěšený QR kód. Pokud uživatel klikne na tlačítko 3D
pohledu, může QR kód naskenovat. Poté se uživateli zobrazí 3D model Brouka páchníka, který je možné
otáčet všemi směry. Pomocí rozšířené reality tak uživatel může pozorovat Brouka páchníka ve svém
přirozeném prostředí.

5. Sekce Obec Šilheřovice
V této sekci se uživatel dočte zajímavé
informace o obci Šilheřovice.

6. Sekce O projektu
V této sekci je možné se dočíst informace o
projektu Brouka páchníka.
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