
 Molnus v2.0 

 Översikt ändrat gränssnitt: 

 Nytt övergripande utseende för appen: 

 ●  Toppmenyn följer med vid scroll 
 ●  Ny bottenmeny med kontextuella val: 

 ○  Kameralistan: innehåller val för att scrolla till ägda eller delade kameror, 
 alternativ för att sortera kameralistan och val för att lägga till ny kamera. 

 ○  Kameragalleriet: val för att gå till kamerainställningar, alternativ för filtrering av 
 galleriet (filtrera datum, viltinventering, alternativ för storlek av bilder i 
 galleriet), val för att skicka ta foto kommando. 

 ○  Kamerainställningar: val för att navigera till de olika inställningssidorna: 
 kamera, delning, galleri. 

 ○  Övriga: navigering mellan olika undersidor och val för att gå tillbaka. 

 Nytt beteende för kameralistan: 

 Varje kamera-"kort" har fått ett nytt utseende. Statusraden i text har blivit ersatt med en rad 
 med ikoner. 

 ●  Knapparna under har gjorts om till en knapp-rad, samma val som innnan. 
 ●  I senaste bilden visas nu klockslaget för bilden nere i högra hörnet på en skuggad 

 bakgrund. 
 ●  En ny knapp med tre prickar i övre högra hörnet på kamera-"kortet" för fler alternativ 

 har lagts till, denna knapp fäller ut en liten extra meny som innehåller länk till 
 kamerahistoriksidan. 

 Nytt beteende för kameragalleriet: 

 Bilder i galleriet är grupperade per dag, med varje dag och datum utskriven som avskiljare 
 mellan grupper. 

 ●  Varje bild har sitt klockslag i det nedre högra hörnet på en skuggad bakgrund. 
 ●  Raderaknappen på varje bild är borttagen. 
 ●  Det är möjligt att ändra visning av bilder från att visa en stor bild per rad till flera små 

 bilder per rad. 
 ●  Sidhanteringen (bilder per sida, nästa, föregående, etc.) har ersatts med en 

 kontinuerligt scrollande lösning. Bilder laddas ned allt eftersom du scrollar i galleriet. 
 Om du scrollar snabbare än vad telefonen kan ladda ned bilder så visas gråa 
 temporära boxar istället för bilderna tills de har laddats ned. 

 ●  Datumfiltrering: via kontextmenyn kan du välja att sortera ut bilder från specifika 
 dagar eller datumspann. 



 Översikt nya funktioner: 

 ●  Ny viltinventeringsfunktion: AI-baserad bildigenkänning hjälper dig att upptäcka djur i 
 dina uppladdade bilder. 

 ●  Ny kamerahistorikfunktion: du kan numera granska historisk data för varje kamera. 
 Exempelvis: batteristatus över tid, antal uppladdade bilder per dag, viltinventering 
 över tid. 

 Ändringar i användargränssnitt i detalj: 
 De två största ändringarna är att toppmenyn numera alltid är synlig oavsett scroll i appen 
 samt att de flesta sidor även har en kontextmeny längst ned med val som beror på vad som 
 visas i appen. 

 Exempel på det nya gränssnittet med den nya toppmenyn och den nedre kontextmenyn. 

 Den nya kontextmenyn är flyttad till vänster sida för iPad och andra plattor samt laptop/dator. 

 Den övergripande funktionaliteten är i regel densamma: logga in, registrera användare, 
 registrera kamera, dela kamera, etc, är alla oförändrade även om utseendet är annorlunda. 



 Kameralistan 

 De två största förändringarna är i kameralistans presentation av varje kamera. Se bild ovan 
 för exempel på ny vy i kameralistan. De runda ikonerna ersätter den gamla färgade texten 
 som angav en kameras status. För batterispänning ändrar sig färgen på den omgivande 
 cirkeln sig baserad på spänningens nivå enligt samma regel som innan. För nätverksstyrka 
 fyller den blå cirkeln baserad på hur stark signalen är. För SD lagring så fylls den omgivande 
 cirkeln baserat på använt utrymme. Se exempel nedan. 

 Exempel på statusikonerna. Från första högst till vänster: kritiskt lågt batteri, låg signal, fullt 
 SD. Andra: lågt batteri, medel styrka på signal, halvt använt SD. Tredje: fullt batteri, full 
 styrka, tomt SD. 

 Senast tagna bilden för varje kamera innehåller nu även tidsstämpel på vilket klockslag 
 bilden är tagen, samt ev. viltinventeringsinfo (se viltinventeringsfunktion i nästa avsnitt). 

 Exempel på hur tid och viltinventeringsinfo i bild i kameralistan presenteras. 



 Alternativen för kamerainställningar, delning, galleri, och "Ta kort" kommando är 
 omdesignade till en knapprad. Funktionen är densamma. Om det ej går att skicka SMS 
 kommando kommer "Ta kort" knappen inte visas, och de resterande knapparna breder ut sig 
 över det extra utrymmet. Detsamma gäller för delningsknappen för kameror du inte äger 
 (andra användares kameror som delas med dig). 

 Exempel på hur knappraden för en kamera kan ändra utseende baserat på vilka alternativ 
 som finns tillgängliga för kameran. 

 Kontextmenyn i kameralistan innehåller följande alternativ: 

 ●  Mina kameror: 
 ○  detta scrollar vyn upp till den första egna ägda kameran 

 ●  Delade med mig: 
 ○  detta scrollar vyn upp/ned till den första delade kameran 

 ●  Anpassa: 
 ○  Här kan du välja hur kameralistan sorterar alla kameror, samma funktion som 

 tidigare. För stora skärmar (laptop/stationär dator) går det även att ändra 
 visningen av kameror till en presentation som liknar den gamla där varje 
 kameras kort sträcker ut sig för att visa de 4 senaste bilderna. 

 ●  Lägg till: 
 ○  leder till kameraregistreringssidan 

 Exempel på kontextmenyn i kameralistan. 

 Exempel på öppnad "Anpassa" meny från kontextmenyn. 



 Exempel på kameralistan på stor skärm. 

 Exempel på öppnad "Anpassa" meny på stor skärm, observera alternativet "Kamera visning: 
 kompakt/bred". 

 Exempel på kameralistans vy på stor skärm med valet "Kamera visning: bred". 



 Kameragalleriet 
 Sidhanteringen i galleriet har ersatts med en kontinuerlig scroll-funktion. Kamerans bilder 
 laddas ned och stoppas in i flödet allteftersom du scrollar nedåt i galleriet. 
 Varje bild är grupperad med andra bilder på samma dag. Vid varje övergång mellan dagar 
 skrivs dagens datum ut som en rubrik innan bilderna för den dagen ritas ut. 

 Exempel på gruppering per dag i galleriet, de två synliga bilderna är tagna på samma dag. 
 Klockslaget syns i bildernas nedre högra hörn. 

 Exempel på gruppering per dag för stor skärm. 

 Klockslag för varje bild återfinns i varje bilds nedre högra hörn på den skuggade ytan. 
 Raderingsknappen per bild är borttagen. Istället finns det en ny funktion för att välja flera 
 bilder som används för radering. För att välja en bild trycker du på en bild och håller ned 
 fingret tills dess att en valmeny öppnas längst ned där kontextmenyn vanligtvis sitter samt en 
 valikon dyker upp i bildens övre högra hörn. I valmenyn längst ned kan du välja att radera, 
 ladda ned, eller dela de bilder som är valda. Antalet bilder som är valda visas i valmenyn. En 
 bild är vald i galleriet om den lilla rutan i det övre högra hörnet är ikryssat. Val av bilder kan 
 avbrytas genom att trycka på "Avbryt" i valmenyn eller navigera bort från galleriet. 



 Nytt vid nedladdning av bilder och filmer är att de kommer sparas under en "Molnus" katalog 
 i enhetens galleri. 

 Exempel på val av bilder, notera delning ej visas i dessa bilder men finns i appen. 
 Kontextmenyn i galleriet innehåller följande alternativ: 

 ●  Bakåt: 
 ○  navigerar dig till kameralistan 

 ●  Inställningar: 
 ○  navigerar dig till kamerainställningar 

 ●  Anpassa: 
 ○  öppnar en vy för att filtrera galleriet 
 ○  hantera Viltinventering (se nästa avsnitt) 
 ○  ändra hur många bilder per rad som skall visas i galleriet 

 ●  Ta kort: 
 ○  skicka kommando att ta bild till kameran (visas endast om SMS kontrol är på 

 för kameran). 

 Anpassamenyn innehåller en ny funktion att filtrera galleriet efter datum. Du kan välja att 
 ange ett datumspann och galleriet kommer då endast visa de bilder som är tagna mellan 
 dessa datum. Om endast "till datum" angivits så blir "från datum" lika med alla datum äldre 
 än "till datum". "Gallerivy" är en ny funktion som kan användas för att styra hur bilder visas i 
 galleriet, "Stor" betyder att bilder visas en per rad, så stora som enhetens skärm tillåter, 
 "Rutnät" visar flera mindre bilder på samma rad, detta alternativ ger bättre översikt på mobila 
 enheter. Se viltinventering nedan för de resterande "Anpassa" valen. 



 Exempel på "Anpassa" menyn i galleriet, andra bilden: datumväljare för datumfiltrering. 

 Exempel på valet "Gallerivy: Rutnät" 



 Kamerainställningar 
 I kamerainställningar är de enda ändringarna att navigering mellan de olika 
 inställningsvyerna sker via kontextmenyn. 

 Exempel på kamerainställningar. 

 Nya funktioner i detalj 

 Viltinventering 
 Viltinventeringen i Molnus ger dig en uppskattning om vad för djur som har fastnat på bild. 
 Lösningen baserar sig på en AI som läser av varje bild och försöker identifiera om något djur 
 är i bild och vad för art det är. Om AI är 90% eller mer säker på vad det är den ser i bilden 
 visar Molnus gissningen i appen via en ikon i nedre högra hörnet på bilden, och om 
 viltinventeringsläget är påslaget visas även en röd box i bilden där djuret är identifierat. Om 
 säkerheten på gissningen är under 90% så visas istället en frågeteckensikon, det betyder att 
 det med säkerhet finns något i det markerade området men att det inte kunde fastställas vad 
 det är.  (AI är en inbyggd maskinintelligens som ständigt utvecklas och uppdaterar sin 
 kunskap efter hand och på så vis blir smartare och bättre ju mer den jobbar. Om AI:n föreslår 
 ett felaktigt förslag som du korrigerar har du hjälpt till att utöka dess kunskap.) 

 Ikonerna för viltinventering visas alltid i det nedre högra hörnet på bilder även om 
 viltinventeringsläget är avstängt. 



 Exempel viltinventeringsikon i kameralistan och i galleriet (viltinventeringsläge av). 

 Viltinventeringsläget är en anpassning av galleriet som gör att röda boxar ritas ut i varje bild 
 där ett djur eller okänt objekt identifierat ritas ut. Viltinventeringsläget slås på via "Anpassa" 
 (Customise) knappen i kontextmenyn. 

 Exempel på Anpassa meny där viltinventeringsläget slås på/av och exempel på när 
 viltinventeringsläget är på i galleriet. 



 Viltinventeringsikonerna och boxarna visas även i bildvisningsläget om viltinventeringsläget 
 är påslaget. Det går även att växla viltinventeringsläget på/av direkt i bildvisningsläget utan 
 att stänga bildvisningsläget. Observera att zoomfunktionalitet är avstängd när 
 viltinventeringsläget är på. 

 Exempel på bildvisningsläget med viltinventering av och på. Viltinventeringsläget kan växlas 
 på och av via ikonen och texten högst uppe till höger. 

 Rättande av artklassificering 

 Du kan korrigera vilken art ett identifierat djur tillhör, eller ange art på en okänd art via att 
 trycka på de röda boxarna i bilden i bildvisningsläget vilket öppnar en ny modal/popup över 
 bilden. Denna modal är viltinventeringsmodalen där du kan växla mellan alla identifierade 
 djur i bilden samt ändra dess klassificering. När du ändrar en klassificering uppdateras detta 
 omedelbart för bilden, samt så skickar Molnus den uppdaterade klassificeringen för denna 
 bild till en feedback portal som sedan används för att göra Molnus AI bättre. Ju oftare 
 användare rättar bilder via viltinventeringsmodalen desto bättre blir gissningen på djur med 
 tiden. 

 Ibland kan klassificering råka identifiera föremål som varken är djur, fordon eller människor 
 såsom hus, verktyg, osv. Du kan markera dessa föremål som "Annat" i 
 viltinventeringsmodalen, de kommer då att omedelbart ignoreras, Molnus kommer även 
 försöka att ignorera föremålet om det dyker upp igen på kommande bilder. Du kan komma 
 att behöva markera några gånger för att det hela ska kunna ignoreras. Det bästa sättet att bli 
 av med oönskade klassificeringar är därför att markera de som "Annat", eftersom till slut blir 
 Molnus och AI tillräckligt bra på att känna igen att objektet inte skall klassificeras. 



 Exempel på Viltinventeringsmodalen med ett djur, och flera djur i bilden. Du kan växla mellan 
 de olika djuren i högra bilden genom att klicka i den övre raden. 

 Exempel på val av arter att identifera en okänd eller felklassificerat djur med. 

 Det går även att filtrera galleriet att endast visa bilder med identifierade djur eller objekt via 
 viltinventeringsfilterfunktionen som nås via "Anpassa" valet i kontextmenyn. 



 Exempel på viltinventeringsfilter i "Anpassa" menyn, och galleriet med både 
 viltinventeringsfunktion och filter påslaget. Notera de två "pillren" högst upp som kan 
 användas för att ta växla bort viltinventeringsläget och filtret med via klick på det lilla 'x'et. 

 Kamerahistorik 

 På varje kamera i kameralistan kan du nu nå en ny sida för kamerahistorik. På denna sida 
 visas kamerans historiska data  i grafer som visualiserar kamerans beteende och status. I 
 dagsläget visas data för de senaste 28 dagarna. För varje graf kan du välja att ladda ned 
 den underliggande datan som en .csv fil för användande i andra program. För att ladda ned 
 datan tryck på knappen med tre prickar uppe i högra hörnet på varje graf, välj "Exportera", 
 filen laddas då ned till mobilens "Download" folder. 

 Exempel på hur kamerahistoriksidan nås via kameralistan samt exempel på grafer i 
 kamerahistoriksidan samt hur data exporteras (sista bilden). 


