Cestovný poriadok MHD v mobilnom telefóne.
Návod na obsluhu
Ide o Java aplikáciu, ktorú si užívateľ môže stiahnuť z web stránky dopravného podniku a nainštalovať do
svojho mobilného telefónu pomocou dátového kábla alebo bezdrôtovou cestou (bluetooth alebo Irda).
Cestovný poriadok obsahuje údaje o všetkých linkách a vyhľadávanie funguje medzi akýmikoľvek zastávkami
v sieti MHD aj s prestupmi. Výhodou je, že pri používaní aplikácie sa užívateľ nepripája na internet, ale
aplikácia funguje v telefóne offline. Pri zmene CP si len stiahne aktualizovaný súbor z web stránky DPMŽ.
Inštalácia aplikácie závisí od typu mobilného telefónu. Najčastejšie si telefón vyžaduje prekopírovať súbor
s príponou „JAR“, no niektoré telefóny vyžadujú aj súbor s príponou „JAD“. Po nainštalovaní sa užívateľovi
zobrazí v telefóne nová aplikácia s názvom CP_DPMZ.
Po jej spustení sa zobrazí úvodná obrazovka.

Výberovým tlačidlom vyberieme položku „Menu“ na
spodnej lište a objavia sa k dispozícii ďalšie položky:

Úvodná obrazovka
aplikácie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CP zastávky - odchody spojov z vybranej zastávky a príslušnej linky,
CP linky - odchody spojov vybranej linky,
Odchody - odchody všetkých liniek, ktoré prechádzajú vybranou zastávkou,
Spojenie - vyhľadanie spojenia medzi ľubovoľnými zastávkami,
Obľúbené - obľúbené spojenia - zrýchlený prístup k často používaným spojeniam, odchodom
Nastavenia - nastavenia písma, grafiky (zobrazovania), poznámok, parametrov
Nápoveda - informácie o platnosti CP a návod na požívanie aplikácie CP_DPMZ
Koniec - ukončí beh aplikácie

1) CP zastávky - odchody spojov z vybranej zastávky a príslušnej linky
- najprv si vyberieme požadovanú zastávku (potvrdíme „Vybrať“ a listujeme
v zozname zastávok)
- ďalej prejdeme na výber linky - zobrazia sa iba linky, ktoré na zvolenej zastávke
stoja a výber vykonáme buď zadaním čísla z klávesnice alebo listovaním
v zozname a následným potvrdením výberovým tlačidlom
- nasleduje výber požadovaného smeru - zobrazia sa smery vybranej linky
- prejdeme na položku Dátum - dátum je prednastavený podľa systémového
dátumu telefónu. Zmenu dátumu vykonáme potvrdením možnosti „Vybrať“
a zmenu dňa vykonáme buď prepísaním čísla dňa alebo mesiaca zadaním čísel
pomocou klávesnice alebo smerovými tlačidlami/klávesami smerom hore alebo
dole. Vtedy sa dátum mení po jednom dni hore resp. dole. Znak Nedeľa je
zobrazený červenou farbou. Po nastavení požadovaného dňa opäť potvrdíme
možnosť „Vybrať“.
- zobrazenie cestovného poriadku uskutočníme stlačením ľavého výberového
tlačidla potvrdením možnosti „Zobraz“
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- zobrazí sa zastávkový CP so zoznamom časov odchodov
jednotlivých spojov z danej zastávky, pričom kurzor sa
nastaví
na
najbližší
možný
odchod
podľa
aktuálneho/systémového času telefónu,

- po vybraní možnosti „Detail“ sa zobrazí zoznam zastávok
vybraného spoja s časovými údajmi o odchode spoja
z jednotlivých zastávok,
- v prípade, že sa pri časovom údaji nachádza aj textová
poznámka, jej znenie vyvoláme ľavým výberovým tlačidlom
na položke „Menu“ a následne vyberieme možnosť
„Poznámky“. Zobrazia sa všetky poznámky, ktoré daná linka
obsahuje - viď obrázok

2) CP linky - odchody spojov vybranej linky
- vyhľadávanie funguje na podobnom princípe ako pri
predchádzajúcom spôsobe - zastávkových odchodoch,
- výber však začíname číslom linky, na ktorej chceme vedieť
odchody,
- nasleduje výber smeru linky,
- následne vyberieme zastávku zo zoznamu, ktoré sú na trase
vybranej linky,
- posledným kritériom je dátum,
- časy odchodov spojov zobrazíme výberom možnosti „Zobraz“
v ľavom dolnom rohu,

3) Odchody - odchody všetkých liniek, ktoré prechádzajú vybranou
zastávkou
- v prípade, že chceme zobraziť odchody všetkých liniek, ktoré
prechádzajú vybranou zastávkou použijeme práve túto
možnosť,
- po výbere zastávky nasleduje požadovaný čas a dátum,
- zobrazenie odchodov uskutočníme stlačením možnosti
„Hľadať“,
- aplikácia ponúkne odchody všetkých liniek, pričom ich zoradí
vzostupne podľa času odchodov
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-

zoznam liniek a ich odchodov zo zvolenej zastávky,

-

zoznam ponúka čas odchodu a smer príslušnej linky,

4) Spojenie - vyhľadanie spojenia medzi ľubovoľnými zastávkami
- táto funkcia umožňuje vyhľadať spojenie medzi dvoma
ľubovoľnými zastávkami v sieti MHD
- potrebné je zadať obe zastávky, medzi ktorými požadujeme
spojenie vyhľadať,
- ďalej čas a dátum plánovanej jazdy,
- spojenie sa zobrazí po výbere možnosti „Hľadať“,
- hľadanie môže chvíľu trvať a počas neho je na displeji
zobrazovaná grafika hľadania, podľa nastavenia v bode 6,
- výsledok vyhľadávania môže byť bez prestupu alebo aplikácia
ponúkne spojenie s prestupom - viď obrázok nižšie,
- nastavenie parametrov vyhľadávania je možné uskutočniť
v položke „Nastavenie>Parametre“ - viď bod 6.

5) Obľúbené - obľúbené spojenia - zrýchlený prístup k často používaným spojeniam a
odchodom
- po vyhľadaní spojenia si môžete tieto uložiť k obľúbeným
položkám a získate tak zrýchlený prístup k najčastejšie
používaným spojeniam,
- po výbere možnosti „Menu“ sa zobrazí ponuka, z ktorej si
vyberieme možnosť „Uložiť“,
- uložené spojenie je potom prístupné z úvodnej obrazovky
aplikácie vyvolaním cez „Menu>Obľúbené”
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6) Nastavenia - nastavenia písma, grafiky (zobrazovania), poznámok, parametrov
- v tejto položke aplikácie je možné robiť nastavenia veľkosti
písma pri jednotlivých položkách v Menu,
- spôsoby zobrazovania grafických prvkov aplikácie,
- spôsoby zobrazovania poznámok,
- nastavovanie parametrov pri vyhľadávaní spojenia medzi
zastávkami (maximálna a minimálna doba prestupu),
- nastavenie korekcie hodín.

Nastavovanie veľkosti písma

Nastavovanie grafických prvkov aplikácie

Nastavenia vyhľadávania spojenia

V prípade, že je čas aplikácie posunutý o hodinu dopredu resp. dozadu, je možné
vykonať korekciu cez políčko „Korekcia hodín“ zadaním voľby „Vybrať“
a následne smerovými tlačidlami upraviť údaj na hodnoty od +1 do +3 resp. od -1
do -3.

7) Nápoveda - návod na požívanie aplikácie CP_DPMZ
V tejto položke menu je možné nájsť:
- skrátený popis jednotlivých položiek aplikácie
- návod na ovládanie aplikácie
- klávesové skratky - napr. vyvolanie hodín pri niektorých obrazovkách
- posúvanie v zozname systémom Page-down, Page-up a pod.
Ďalšie informácie na:
http://www.fssoftware.cz/wiki/index.php/J%C3%ADzdn%C3%AD_%C5%99%C3%A1dy_do_mobiln%C3%ADch_telefon%C5%AF
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