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Vyčítání dat ze strojku na výdej jízdenek a dálková správa RCA / USV24C
Programové vybavení má dvě základní části:
EMACC – program agent, který na pozadí stahuje zprávy přicházející z RCA. Mezi nimi
jsou také výstupní data – odpočty řidičů.
ABUSview – výkonný program, uživatelsky orientovaný, pomocí kterého je možné
analyzovat příchozí data, odesílat data a nastavovat funkce RCA.
Jedinným
úkolem
agenta
EMACC je stahovat příchozí data,
ukládat je pro pozdější zpracování do
databáze a vést podrobné záznamy
v databázi.
Po
spuštění
začne
EMACC cyklicky přijímat zprávy. V
pravé části okna se zobrazují
výpisy o chodu programu, v levé
části okna je umístěno počítadlo
odpočtů a ovládací tlačítka.

Program ApexBUSview
je určen pro dálkové ovládání RCA/USV24C, analýzu příchozích dat a nastavování
parametrů RCA/USV24C. Z hlavního okna programu lze otevřít tato podokna:
● Seznam vozidel – buslist
● Seznam úkolů
● Hledání v datech
● Zobrazit detaily dat
● Nastavení programu
● Zpracování nových dat
V seznamu vozidel (buslist)
se zobrazí tyto atributy vozidel
přihlášených do systému:
Ev.č. vozidla, Popisek, Číslo
RCA, Čas posledního odpočtu,
Čas poslední příchozí zprávy.
Záznamy se dají třídit dle jednotlivých sloupců.
Operace dostupné v buslistu:
· Zobrazit detaily
- detailní popis příchozí komunikace(odpočty, potvrzování)
· Edituj popis
- změna popisku, zobrazující se v buslistu
· Odesílání dat USVC
- odesílání dat do kasy (jízdní řády, blacklist, ...)
· Změna nastavení RCA - odesílání nastavení
· Nastavení sledování
- nastavení parametrů sledování pomocí GPS
· Zobrazit úkoly
- detailní popis odchozí komunikace(RCA,USVC,GPS)
· Refresh buslist
- znovu načtení aktuálních informací
· Hledání možných chyb - projde záznamy a určí potenciální zdroje potíží
Podrobný popis dalších funkcí programového vybavení je obsažen v programových manuálech.
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Programový balík Topol Track OnLine
slouží dispečerovi k zobrazení, archivaci a vyhodnocení údajů přenesených ze
sledovaných vozidel. Má čtyři hlavní okna a možnost přehrávání archivovaných dat.

V časové tabulce jsou zobrazeny všechny přijímané zprávy v chronologickém pořadí.
Zprávy v časové tabulce je možné třídit podle požadavků dispečerů a zobrazit pouze vybraná
vozidla, vozidla určité linky, vozidla určité garáže nebo vybrané typy zpráv. Ke každému
přijatému údaji je přiřazeno evidenční číslo vozidla a čas.

V souhrnné tabulce je každému vozidlu věnován jeden řádek s aktuálními, posledně
odeslanými údaji jako evidenční číslo, garáž, linka, pořadí, poslední poloha, poslední vyhlášená
zastávka, čas poslední polohy a čas poslední zastávky. Podobně jako v časové tabulce je
v souhrnné tabulce možné vybírat vozidla a zprávy podle několika kritérií. Z dispečerského
hlediska je nejzajímavější nastavení, při kterém se sledují pouze vozidla s odchylkou od jízdního
řádu větší, než jsou nastavené tolerance.

V okně mapa lze sledovat vozidla v reálném čase a zobrazovat jejich okamžitou polohu na
mapovém podkladu. Mapovým podkladem je rastrový, vektorový nebo kombinovaný obrázek,
případně ortofotomapa. Na obrazovce dispečer vidí okamžitou polohu vozidla, linku a pořadí,
identifikační číslo a další údaje podle požadavků dispečera. Pomocí myši si dispečer může
vybrat konkrétní vozidlo a tak získat podrobnější údaje o vozidle. I v programu mapa je možné
třídit a zobrazit pouze vybraná vozidla, vozidla určité linky, vozidla určité garáže nebo stavu.

V okně souhrn zpoždění a předjetí jsou přehlednou formou zobrazeny odchylky od jízdního
řádu pro všechny vozy. Na vodorovné ose jsou vyneseny předjetí a zpoždění v minutách. Na
svislé ose je zobrazen počet vozů v dané časové toleranci a procentní podíl ze všech vozů.
V nastavení je volba maximálního zpoždění se kterým se provádí výpočet, což obsluze
umožňuje eliminovat vozidla, u kterých nedošlo po skončení služby k odhlášení ze systému.

Přehrávání dat ze záznamu. Všechna data přicházející do dispečerského počítače jsou
průběžně ukládána na pevný disk. Lze tedy jakoukoli minulou situaci zpětně přehrát a
analyzovat.
Program umožňuje zvolit řadu parametrů přehrávání (vozidlo, skupina vozidel, datum a čas
začátku a konce záznamu, rychlost a časový směr přehrávání).
Typickou aplikací je řešení oprávněnosti stížností cestujících.
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