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1. VÍTAJTE

STADO2 je aplikácia na analýzu dopravnej obslužnosti druhej generácie, kde boli skĺbené funkcionality jej
predchodcov SPADO a STADO. Slúži ako nástroj analýzy a vizualizácie niektorých ukazovateľov dopravnej obslužnosti územia pre organizáciu verejnej prepravy osôb v súvislosti s výkonmi vo verejnom
záujme. Získava údaje z dát súvisiacich s osobnou autobusovou dopravou (napr. dáta o predaji cestovných lístkov) a vykonáva výpočty nad nimi. Výstupom po spracovaní údajov sú prehľadné tabuľkové a
grafické výkazy, napr.:
 výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav;
 výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných kilometrov;
 výkaz obsadenia a meškania spojov;
 toky na linkách;
 zoznam spojov obce/zastávky.
Aplikácia tiež poskytuje možnosť vytvárania vlastných ekonomicko-štatistických zostáv z vypočítavaných
atribútov. Svojimi funkciami umožňuje autobusovým dopravcom (užívatelia typu dopravca) a orgánom
zodpovedným za dopravnú obslužnosť regiónu (užívatelia typu dopravné úrady) analyzovať dopravnú
obslužnosť územia vykonávanú linkovou autobusovou dopravou v súvislosti s výkonmi vo verejnom záujme.
Systém STADO2 je aplikácia typu hrubý klient, t. j. lokálna aplikácia so vzdialeným serverom. Server prostredníctvom webovej služby slúži ako dátovo-aplikačné rozhranie a autentifikačno-autorizačná autorita
(pomocou prihlasovacích údajov autentifikovaný užívateľ má povolenú svoju množinu liniek) pre pripojených klientov.
Pomocou technológie ClickOnce je zabezpečená u klienta vždy aktuálna verzia aplikácie.
Dátové zdroje
STADO2 pracuje s nasledujúcimi dátami:
 dáta cestovných poriadkov - dáta o cestovných poriadkoch na danom území spracovávané a poskytované firmou INPROP. Je zabezpečené, aby sa v aplikácii vždy pracovalo s aktuálnymi dátami. Takisto sú k dispozícii aj dáta za minulé obdobia počnúc rokom 2012;
 dáta z cestovných lístkov - dáta poskytované dopravcami a spracovávané firmou INPROP, ktoré
obsahujú záznamy o predaji cestovných lístkov.
Hardvérové a softvérové nároky
Minimálne kritériá, ktoré musí počítač spĺňať, aby na ňom systém STADO2 fungoval sú:
 1GB Systém RAM;
 1,4 GHz CPU;
 periférie: myš, klávesnica;
 operačný systém: Windows 7 a vyššie;
 NET Framework 4.5;
 internetové pripojenie.
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2. ZAČÍNAME

Pred samotnou prácou v aplikácii STADO2 je nutné sa do nej najskôr prihlásiť. Prihlásenie a popis úvodnej obrazovky je predmetom tejto kapitoly. Pred samotným vytvorením dokumentov je dôležité zoznámiť
sa so základnými výpočtovými vzorcami a nastavením ukazovateľov, ktoré obsah dokumentov ovplyvňujú.
Ich opis je uvedený v podkapitolách Ekonomické nastavenia a Výpočtové vzorce.
Prihlásenie sa do aplikácie
Po spustení aplikácie STADO2 a kontrole, či nie nie je k dispozícii nová verzia, sa na obrazovke objaví
prihlasovací dialóg.

Prihlasovací dialóg aplikácie

Po zadaní užívateľského mena a hesla sa po stlačení tlačidla Prihlásiť verifikujú prihlasovacie údaje a
následne sa zobrazí úvodná obrazovka aplikácie. Na základe prihlasovacích údajov je užívateľovi k
dispozícii len tá časť databázy (linky, cestovné lístky), ktorá mu prislúcha. V prípade, že užívateľ chce,
aby si systém zapamätal jeho prihlasovacie údaje, musí v prihlasovacom dialógu zaškrtnúť voľbu "zapamätať heslo".
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Úvodná obrazovka po prihlásení sa do aplikácie

Úvodná obrazovka STADO2 po spustení aplikácie
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2.1. EKONOMICKÉ NASTAVENIA

Na karte Súbor sa v položke Možnosti zobrazujú Ekonomické nastavenia, kde sa pre jednotlivých dostupných dopravcov a ich prevádzky definujú základné koeficienty pre výpočtové vzorce.

Ekonomické nastavenia

Pre každú prevádzku dopravcu sa definujú vlastné hodnoty pre jednotlivé koeficienty, ktoré majú nasledovný význam:
1) EON (E) - koeficient pre ekonomicky opodstatnené náklady slúži na stanovenie celkovej sumy, ktorá
prináleží dopravcovi za najazdené kilometre v sledovanom období. Týmto koeficientom sa násobia
najazdené kilometre a hodnota sa stanovuje tak, že zahŕňa všetky opodstatnené náklady dopravcu na
vykonávanie dopravy vo verejnom v záujme t.j. spotrebu nafty, mzdy šoférov, prázdne prejazdové kilometre, údržbu dopravných prostriedkov a pod. a to na základe dohody dopravného úradu s dopravcom. Koeficient sa zadáva s presnosťou na tri desatinné miesta a jeho implicitná hodnota je 1,190 čo
znamená, že za jeden najazdený kilometer prislúcha dopravcovi 1,19 €.
2) Primeraný zisk - koeficient, ktorý určuje, aké percento s ekonomicky opodstatnených nákladov predstavuje zisk dopravcu. Koeficient sa zadáva s presnosťou na tri desatinné miesta a jeho implicitná
hodnota je 0,030 čo predstavuje 3 % zisk pre dopravcu.
3) Ďalšie výnosy - koeficient, ktorý určuje, aké percento s ekonomicky opodstatnených nákladov predstavuje ďalšie výnosy ako napr. zisk za umietnené reklamy na dopravných prostriedkoch a pod. pre dopravcu. Koeficient sa zadáva s presnosťou na tri desatinné miesta a jeho implicitná hodnota je 0,010
čo predstavuje 1 % ďalší výnos pre dopravcu.

2.2. VÝPOČTOVÉ VZORCE

Obsah jednotlivých dokumentov (výkazy) založených na cestovných lístkoch si užívateľ definuje pomocou
šablóny s určenými stĺpcami, ktoré má dokument obsahovať. Množina dostupných stĺpcov obsahuje výpočtové vzorce a hodnoty, ktoré sú uvedené v následujúcej tabuľke:
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Názov výpočtového vzorca alebo hodnoty

Vzorec

Popis

DV_koef*Km

Koeficient pre ďalšie výnosy sa definuje
v ekonomických nastaveniach v stĺpci Ďalšie výnosy. Km predstavuje počet najazdených kilometrov.

EON (€)

EON_koef*Km

Koeficient pre ekonomicky opodstatnené sa
definuje v ekonomických nastaveniach v
stĺpci EON (€). Km predstavuje počet najazdených kilometrov.

EON (Km)

EON (€)/Km

Ekonomicky opodstatnené náklady na kilometer.

Km

počet najazdených km

Počet najazdených kilometrov.

Počet osôb

počet prepravených osôb

Počet prepravených osôb.

Primeraný zisk (€)

PZ_koef * EON (€)

Koeficient pre primeraný zisk sa definuje v
ekonomických nastaveniach v stĺpci Primeraný zisk.

Primeraný zisk (km)

Primeraný zisk (€)/Km

Primeraný zisk na kilometer.

Strata zo zliav

Tržba bez zľavy - Tržba(€)

Rozdiel medzi tržbou za plnú hodnotu cestovného bez započítanej zľavy a skutočnou
tržbou s uplatnenými zľavami.

Tržba bez zľavy

Tržba z plného cestovného

Tržba, ktorá by bola dosiahnutá, ak by všetci cestujúci platili plnú výšku cestovného.

Tržba (€)

Skutočná tržba so zľavami

Skutočná tržba so zľavami.

Tržba (km)

Tržba (€)/Km

Skutočná tržba prepočítaná na jeden kilometer.

Zisk ZDO

Tržba (€) + Ďalšie výnosy +
Strata zo zliav - EON (€)

Zisk zo základnej dopravnej obsluhy.

Zisk ZDO + PZ

Zisk ZDO + Primeraný zisk (€)

Zisk zo základnej dopravnej obsluhy spolu
s primeraným ziskom.

Zisk (€)

Skutočná tržba + Ďalšie výnosy
– primeraný zisk (€) – EON (€)

Zisk, ktorý je nad rámec primeraného zisku
s ekonomicky opodstatnených nákladov.

Zisk (Km)

Zisk (€)/km

Zisk na jeden kilometer.

Zľava

výška zľavy v percentách

Percentuálne vyjadrenie výšky zľavy.

Ďalšie výnosy

Pri podrobnejšom skúmaní tabuľky je zjavná závislosť od počtu najazdených kilometrov (stĺpec Km) pre
nasledovné vzorce:
 Ďalšie výnosy
 EON (€)
 EON (Km)
 Primeraný zisk (€)
 Primeraný zisk (km)
 Tržba (km)
 Zisk ZDO
 Zisk ZDO + PZ
 Zisk (€)
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 Zisk (Km)
Naopak, stĺpce
 Počet osôb
 Tržba (€)
 Strata zo zliav
 Tržba bez zľavy
 Zľava
sú nezávislé od počtu najazdených kilometrov a sú to hodnoty priamo získané z databázy cestovných
lístkoch.
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3. DOKUMENTY

Aplikácia STADO2 pracuje tak, že užívateľ vytvára podľa svojej potreby dokumenty rôzneho typu. Vo všeobecnosti môže existovať ľubovoľne veľa dokumentov nad tým istým typom. Následne pre každý vytvorený dokument treba najskôr nastaviť jeho obsah pomocou parametrov a až potom pomocou príkazu Generuj na hlavnej karte Domov dať vypočítať konkrétne údaje. Každý dokument je úzko spriahnutý so svojimi
parametrami, ktoré keď sa po výpočte zmenia, tak výsledky zosivejú a to až do chvíle, kým sa výsledky
nanovo nepregenerujú alebo sa parametre nastavia na hodnoty, pre ktoré bol dokument vygenerovaný.
Táto kapitola opisuje najskôr tvorbu dokumentov a ich rozloženie na obrazovke a v jednotlivých podkapitolách je podrobne opísaná práca s dokumentmi toho ktorého typu.
Vytvorenie nového dokumentu
Na vytvorenie nového dokumentu slúži príkaz Nový na hlavnej karte Domov. Po kliknutí na príkaz Nový
sa zobrazí ponuka na vytvorenie nového dokumentu.

Vytvorenie nového dokumentu

Aplikácia umožňuje vytvoriť dokumenty typu:

STADO2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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výkaz pre cestovné lístky;
toky medzi zastávkami z cestovných lístkov;
zoznam spojov obce/zastávky;
obsadenosť konkrétneho spoja na základe predaných cestovných lístkov;
zjednodušenú vývesku linky;
prehľad nahratých dávok cestovných lístkov.

Vytvorenie skupín dokumentov
Po vytvorení viacerých dokumentov pomocou príkazu Nový aplikácia umožňuje vytvorenie viacerých
skupín týchto dokumentov, pre ktoré sa vymedzí umiestnenie a veľkosť zobrazovacieho priestoru na
pracovnej ploche.

Vytvorenie skupín dokumentov

Rozloženie dokumentov na pracovnej ploche skupiny
Dokumenty patriace do jednej skupiny sa dajú rozmiestniť na vymedzený priestor na pracovnej ploche
tak, aby sa práca užívateľa čo najviac zefektívnila.
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Rozloženie dokumentov na pracovnej ploche skupiny

3.1. VÝKAZ PRE CESTOVNÉ L ÍSTKY

Skupina dokumentov vytvorených príkazom Nový > Výkaz je založená na vyhodnotení cestovných lístkoch z pohľadu dosiahnutých tržieb. Jednotlivé otvorené výkazy sa odlišujú v názve iba číslom napr. prvý
otvorený výkaz má názov Výkaz [1], druhý výkaz má názov Výkaz [2] atď. Pre zobrazenie výsledkov vo
výkaze treba najskôr nastaviť obsah výkazu pomocou parametrov, ktoré sú zoskupené v pravej časti dokumentu. Parametre sú členené do skupín
1) Šablóna
2) Čas
3) Linky
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4) Tarify
a práca s nimi je popísaná v príslušných rozbaľovacích odsekoch. V odseku Tabuľka výkazu je popísaná
samotná práca s výkazom (výpočet a prezeranie) a posledný odsek Tabuľka pre porovnanie období sa
zaoberá špeciálnym výkazom, v ktorom sa porovnávajú rovnaké obdobia vo vybratých rokoch.
Parametre skupiny Šablóna
V skupine parametrov Šablóna sa definujú stĺpce a ich poradie v tabuľke výkazu.

Parametre v skupine Šablóna

Samotný rozbaľovací zoznam obsahuje štyri pevné šablóny
 Náklady a výnosy
 Ročný výkaz nákladov a výnosov
 Strata zo zliav
 Porovnanie rokov
Prvé tri pevné šablóny definoval dopravný úrad, šablóna Porovnanie rokov bola vytvorená pre vyhodnotenie viacerých rokov a obsahuje stĺpce Počet osôb a Km, čo je najbežnejšia zostava pre porovnanie
rokov. Pevné šablóny sa nedajú editovať ani odstrániť. Ďalej sa v rozbaľovacom zozname zobrazujú
šablóny, ktoré si definoval sám užívateľ. Tieto užívateľské šablóny sa dajú upravovať prípadne odstrániť. Pridanie šablóny sa robí kliknutím na príslušnú ikonku pod rozbaľovacím zoznamom. Následne sa
otvorí okno Nová šablóna, kde sa definujú stĺpce a ich poradie v šablóne pomocou ovládacích prvkov
dialógu. Pole Názov slúži na vloženie ľubovoľného textu, pod ktorým bude šablóna uložená a zobrazovaná v rozbaľovacom zozname šablón.
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Vytvorenie novej šablóny

Po výbere šablóny v rozbaľovacom zozname sa v spodnej časti skupiny parametrov Šablóna vypisujú
stĺpce v definovanom poradí pre príslušnú šablónu. Užívateľom vytvorená šablóna sa môže upravovať
po kliknutí na ikonku pera pod rozbaľovacím zoznamom so šablónami. Otvorí sa dialóg Úprava šablóny, ktorý sa ovláda rovnako ako dialóg na vytvorenie novej šablóny. Na zrušenie užívateľom vytvorenej
šablóny slúži ikonka s odpadovým košom, kde po potvrdení otázky na odstránenie šablóny sa táto
odstráni z rozbaľovacieho zoznamu. V skupine parametrov Šablóna sú ešte umiestnené voľby, ktoré
ovplyvňujú konečný vzhľad a obsah výkazu:
 počítať ceny s DPH
 tarify
Význam volieb porovnanie rokov a tarify bude podrobnejšie vysvetlený pri popise tabuľky výkazu.
Parametre skupiny Čas
V skupine parametrov Čas sa definuje časové obdobie, pre ktoré sa bude generovať výkaz. Voľba
"porovnanie rokov" slúži na definovanie období vo vybraných rokoch, ktoré sa majú porovnať. O tejto
možnosti sa podrobne píše na konci tejto kapitoly.
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Parametre v skupine Čas

Parametre skupiny Linky
V skupine parametrov Linky sa definujú linky, ktoré sa majú zohľadniť vo výpočte. Užívateľ pomocou
volieb Pridať resp. Odobrať pridáva resp. odoberá linky zo zoznamu liniek, ktorý sa zobrazuje pod týmito voľbami a predstavuje záujmové linky. Zoznam vybratých liniek je zostupne usporiadaný a v prípade, že linka má alternatívneho dopravcu je jej číslo vypísané modrou farbou. Pri pohybe kurzoru myši
nad takouto linkou sa v bublinke objavia dopravcovia linky aj so zoznamom spojov, ktoré prevádzkujú.

Parametre v skupine Linky

Kliknutím na voľbu Pridať sa objavia nasledovné príkazy pre pridanie liniek:
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 Všetky, pomocou ktorého sa do zoznamu pridajú všetky dostupné linky pre jednotlivých dopravcov
a ich prevádzky.
 Linky dopravcu, kde sa výberom z dostupných dopravcov/prevádzok do zoznamu pridajú linky vybratého dopravcu/prevádzky.
 Spoje dopravcu, kde sa výberom z dostupných dopravcov/prevádzok do zoznamu pridajú linky len
s takými spojmi, ktoré realizuje vybratý dopravca/prevádzka. Táto voľba je dostupná len pre dokumenty typu Výkaz pre cestovné lístky.
 Linky začínajúce na.., pomocou ktorého sa na obrazovke objaví modálne okno na natypovanie začiatočných cifier čísla linky/liniek a po ukončení modálneho okna sa do zoznamu pridajú linky, ktoré vyhovujú zvolenej maske.
 Linky obce/zastávky.., pomocou ktorého sa na obrazovke objaví dialóg Výber obce/zastávky na
pridanie liniek, ktoré prechádzajú zvolenou obcou resp. zastávkou.
Pri pridávaní liniek sa aplikuje pravidlo, podľa ktorého sa linky pridávajú do už existujúceho zoznamu.

Dialóg na pridanie liniek pre obec resp. zastávku

Kliknutím na voľbu Odobrať je možné odoberanie liniek pomocou príkazov:
 Všetky, pomocou ktorého odoberieme všetky linky zo zoznamu.
 Vybrané, pomocou ktorého odoberieme predtým vybraté linky v zozname (v zozname liniek vyberáme linky pomocou myši a kláves Shift resp. Ctrl, zrušenie vybratých liniek sa môže urobiť aj pomocou klávesy Delete).
 Okrem vybraných, pomocou ktorého odoberie nevybraté linky v zozname.
Parametre skupiny Tarify
V skupine parametrov Tarify sa definujú tarify, ktoré sa majú zohľadniť vo výpočte.
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Parametre v skupine Tarify

Tabuľka výkazu
Po nastavení parametrov sa samotný výpočet spustí pomocou príkazu Generuj z panela nástrojov
karty Domov. V strede dokumentu sa zobrazí okno s animáciou priebehu výpočtu, v ktorom sa proces
dá ukončiť stlačením symbolu s krížikom. Výsledky sa zobrazia v tabuľke, kde je poradie stĺpcov nemenné a vykreslené v poradí podľa príslušnej šablóny. Šírka stĺpcov je pevná a nastavená tak, aby sa
v nich zobrazovali všetky údaje, vrátane názvov stĺpcov, neorezané.
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Tabuľka výkazu

Niektoré výkazy sa dajú zobraziť až na úroveň taríf. Na to slúži voľba tarify v skupine parametrov Šablóna. Pre pevné šablóny je táto voľba nedostupná, šablóna Strata zo zliav má túto voľbu zopnutú. V
prípade, že sa požaduje zobrazenie až na úroveň taríf pribudne v prvom stĺpci tabuľky ešte podstĺpec s
názvami použitých taríf pre príslušný spoj.

Tabuľka výkazu s rozlíšením na tarify

Na zbalenie alebo rozbalenie linky, spoja, skupiny liniek, spojov sa môžu použiť aj príkazy kontextového menu nad linkou resp. spojom, ktoré sa na obrazovku vyvolá stlačením pravého tlačidla myši.
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Kontextové menu na zbalenie resp. rozbalenie liniek/spojov

Tabuľka pre porovnanie období
Samostatnou kapitolou je porovnanie období vo zvolených rokoch. V skupine parametrov Čas treba
zopnúť voľbu porovnanie rokov a následne vybrať roky a pre nich mesiace, ktoré sa majú vo výkaze
vyhodnotiť.
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Nastavenie obdobia pre porovnanie

Pre plánovanie dopravy je vhodné porovnať nárast/úbytok cestujúcich resp. prejdených kilometrov v
dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Pre sledovanie týchto ukazovateľov slúži pevná šablóna Porovnanie rokov. Po vygenerovaní výkazu sa v tabuľke zobrazia hodnoty pre jednotlivé roky za vybraté
mesiace vedľa seba a úplne vpravo je uvedený sumár za všetky roky a stĺpce pre nárast/úbytok počtu
cestujúcich (Rozdiel osôb) a kilometrov (Rozdiel km). Nárast resp. úbytok týchto údajov je vyjadrený aj
v percentách v stĺpcoch Rozdiel osôb (%) a Rozdiel km (%).
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Porovnanie období pre dva, po sebe idúce roky

Do výstupu pre porovnanie rokov môže užívateľ pridať aj iné stĺpce ako Počet osôb a Km, ale pre tie
sa nebude vyhodnocovať nárast resp. úbytok. V prípade, že sa sleduje viac rokov (nemusia ísť za sebou), tak sa roky vyhodnocujú zľava doprava a jednotlivé nárasty resp. úbytku pre počet osôb a kilometre sú oddelené znakom |. Ak je v parametroch pre porovnanie rokov zaškrtnutý len jeden rok, tak
sú stĺpce Rozdiel osôb, Rozdiel osôb (%), Rozdiel km a Rozdiel km (%) prázdne.

3.2. TOKY Z CESTOVNÝCH LÍSTKOV

Skupina dokumentov vytvorených príkazom Nový > Toky je založená na vyhodnotení cestovných lístkoch
z pohľadu počtu cestujúcich. Jednotlivé otvorené dokumenty sa odlišujú v názve iba číslom napr. prvý
otvorený dokument má názov Toky [1], druhý dokument má názov Toky [2] atď. Pre zobrazenie výsledkov pre toky treba najskôr nastaviť obsah pomocou parametrov, ktoré sú zoskupené v pravej časti dokumentu. Parametre sú členené do nasledovných skupín:
1) Typ výstupu
2) Objekt
3) Čas
4) Linky
5) Tarify.
Parametre skupín Čas, Linky a Tarify sú identické s parametrami pre dokumenty typu Výkaz a ich význam
a použitie je rovnaké. V rozbaľovacích odsekoch Parametre skupiny Typ výstupu a Parametre skupiny
Objekt je popísaná práca s parametrami na definovanie vzhľadu výslednej tabuľky a záujmových zastávok. V odseku Tabuľka tokov sa podrobne rozoberá práca s tokmi.
Parametre skupiny Typ výstupu
V skupine parametrov Typ výstupu sa definuje vzhľad tabuľky a hodnoty, ktoré sa budú v tabuľke zob-
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razovať.

Parametre v skupine Typ výstupu

Parametre skupiny Objekt
V skupine parametrov Objekt sa môžu bližšie definovať záujmové objekty. Rozlíšenie objektu je na
obec (t.j. do výpočtu sa berú všetky zastávky vybratej obce) alebo na konkrétnu zastávku.

Paramatre v skupine Objekt

Ne-zadaním resp. zadaním začiatočného a koncového objektu môžu nastať nasledovné štyri prípady:
1) Nie je zadaný začiatočný ani koncový objekt - do výslednej tabuľky sa dostanú všetky cestovné
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lístky pre vybraté linky.
2) Je zadaný len začiatočný objekt - do výslednej tabuľky sa dostanú len také cestovné lístky pre
vybraté linky, ktoré boli kúpené v začiatočnom objekte.
3) Je zadaný len koncový objekt - do výslednej tabuľky sa dostanú len také cestovné lístky pre vybraté linky, ktoré boli kúpené do koncového objektu.
4) Je zadaný začiatočný aj koncový objekt - do výslednej tabuľky sa dostanú len také cestovné
lístky pre vybraté linky, ktoré boli kúpené v začiatočnom objekte do koncového objektu.
Tabuľka tokov
Po nastavení parametrov sa samotný výpočet spustí pomocou príkazu Generuj z panela nástrojov
karty Domov. V strede dokumentu sa zobrazí okno s animáciou priebehu výpočtu. Výsledky sa zobrazia v tabuľke, ktorej stĺpce sú pevne dané a závisia od zvoleného typu hlavičky. Pre každý typ výstupu
sa generuje sedem stĺpcov, každý stĺpec pre jeden deň v týždni začínajúc pondelkom a končiac nedeľou. Je veľmi dôležité uvedomiť si, ako sa pracuje s cestovnými lístkami z pohľadu tokov a preto sa pre
lepšiu predstavivosť zvolila ako skúmaná oblasť obec Terchová, ktorú obsluhujú linky dopravcu SAD
Žilina.
Samotné základné nastavenie parametrov pre skúmanú oblasť je nasledovné:
Typ výstupu: voľba hodiny/zastávka/trasa v hlavičke a voľba počet osôb pre hodnoty.
Objekt: Začiatočný aj koncový objekt nezadaný t.j. do výpočtu sa dostanú všetky cestovný lístky.
Čas: mesiac február v roku 2016.
Linky: 511410, 511411, 511412 a 511441 (vybraté pomocou voľby Pridať > Linky obce/zastávky,
kde v dialógu Výber obce/zastávky bol zvolený objekt Terchová [*SK-ZA]).
Tarify: bez obmedzenia.
Pre typ výstupu hodiny sa po vygenerovaní zobrazia v tabuľke počty cestujúcich rozdelení do hodinových pásiem v rámci jednotlivých pondelkov až nedieľ.

Toky v hodinovom členení
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V tejto tabuľke sú zaujímavé nasledovné informácie:
 najsilnejšími dňami je pondelok a piatok.
 najsilnejšími hodinami v pracovných dňoch je 7-ma hodina (t.j. cestovanie od 7 do 8 hodiny) ráno
a 13-ta až 14-ta hodina poobede.
 najsilnejšími hodinami počas víkendu je 8-ma hodina ráno a 14-ta hodina poobede.
 ranná špička je od 6-tej do 8-mej hodiny.
 poobedná špička je od 13-tej do 15-tej hodiny.
 za povšimnutie ešte stojí 10-ta hodina, kedy sa hodnoty blížia ku špičke, dokonca v pondelok dosahuje počet predaných lístkov maximum z celej tabuľky (návštevy zdravotných zariadení, úradov?).
Samozrejme na potvrdenie týchto zistení je dobré vyhodnotiť dlhšie obdobie (napr. zvlášť zimné mesiace, letné mesiace) a tak dostať relevantnejšie údaje pre skúmanú oblasť, čo však už je na užívateľovi systému.
Pre lepšiu predstavivosť sú na záložke Graf celkové toky zobrazené pomocou stĺpcového aj koláčového grafu.

Celkové toky zobrazené pomocou grafov

Pri zvolení voľby zastávka v hlavičke pre Typ výstupu sa po pre-generovaní v tabuľke zobrazia toky z
pohľadu jednotlivých zastávok.
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Toky z pohľadu jednotlivých zastávok

Pri podrobnejšej analýze tabuľky a poznaním pomerov v príslušnej oblasti (priemerná rýchlosť spoja zo
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3.3. ZOZNAM SPOJOV OBCE/ZASTÁVKY

Dokument vytvorený príkazom Nový > Zoznam spojov obce/zastávky slúži na zobrazenie odchodov resp.
príchodov pre definované obce resp. zastávky. Zoznam spojov sa generuje z cestovných poriadkov, ktoré
sú aktuálne pre vybrané obdobie a nemá nič spoločné s cestovnými lístkami. Pre zobrazenie zoznamu
spojov treba najskôr nastaviť obsah dokumentu pomocou parametrov, ktoré sú zoskupené v pravej časti
dokumentu.
Parametre pre zoznam spojov
V skupine parametrov Objekty sa definujú záujmové obce resp. zastávky, pre ktoré sa má vygenerovať
zoznam spojov a následne v skupine parametrov Obdobie sa definuje časový rozsah, pre ktorý sa má
vygenerovať zoznam spojov pre vybraté objekty. V tejto skupine je po otvorení dokumentu implicitne
nastavený mesiac, ktorý predchádza aktuálnemu mesiacu v príslušnom roku.

Parametre pre zoznam spojov obce resp. zastávky

Zoznam spojov obce resp. zastávky
Po nastavení parametrov sa samotný výpočet spustí pomocou príkazu Generuj z panela nástrojov
karty Domov. V strede dokumentu sa zobrazí okno s animáciou priebehu výpočtu. Výsledky sa zobrazia v tabuľke, ktorá obsahuje 12 nasledovných stĺpcov:
 Dátum, kde je uvedený dátum premávania spoja.
 Typ, kde je uvedený typ spoja napr. BUS pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu, BUS
(MHD) pre mestskú hromadnú dopravu.
 Linka, kde je uvedené 6-miestne číslo príslušnej linky podľa číslovania schváleného Ministerstvom
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dopravy a regionálneho rozvoja SR.Spoj, kde je uvedené číslo spoja príslušnej linky
Dopravca, kde je uvedený dopravca linky.
IČO Dopravca, kde je uvedené identifikačné číslo dopravcu
Názov, kde je uvedený názov linky.
EČ zastávky, kde je uvedené evidenčné číslo zastávky.
Zastávka, kde je uvedený názov zastávky.
Číslo nástupišťa, kde je uvedené číslo nástupišťa (v prípade, že nie je uvedené, tak príslušný dopravca nedodal dávku JDF s vyplneným číslom nástupišťa).
 Príchod, kde je uvedený čas príchodu na zastávku (pre spoje končiace v príslušnej zastávke).
 Odchod, kde je vyplnený čas odchodu zo zastávky (pre spoje začínajúce resp. prechádzajúce danou zastávkou).







Zoznam spojov pre zastávku Terchová [*SK-ZA],,centrum

Tabuľka je plne užívateľsky nastaviteľná. V tabuľke sa pohybuje
 kurzorom myši
 šípkami
 klávesom Tab
 pomocou klávesových skratiek
Home

Prvý stĺpec vo vybranom riadku tabuľky.

End

Posledný stĺpec vo vybranom riadku tabuľky.
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Ctrl+Home

Prvá bunka tabuľky.

Ctrl+End

Posledná bunka tabuľky.

Page Up

Zrýchlený pohyb o stránku hore.

Page Down

Zrýchlený pohyb o stránku dole.

Vybratý riadok tabuľky je celý žlto podfarbený. Pri zotrvaní kurzoru myši nad vybratou bunkou sa objaví
na obrazovke bublinková pomoc, kde je zobrazený kompletný text bunky (platí aj pre názvy stĺpcov).
Pod tabuľkou vľavo dole je číselný údaj napr. 237/2483, ktorý informuje o poradovom číslo vybratého
riadku tabuľky a celkovom počte riadkov tabuľky. Pokiaľ je tabuľka prázdna, potom je tu uvedený text
[Žiadne dáta].
V tabuľke je možné presúvaním hlavičiek stĺpcov (potiahnutím myšou) ľubovoľne meniť poradie stĺpcov. Šírku stĺpca je možné zmeniť kurzorom myši klasickým spôsobom t.j. v záhlaví po zmene symbolu
na <--> a súčasne držaním ľavého tlačidla myši potiahnutím v požadovanom smere.
Podľa individuálnych potrieb užívateľa je možné základnú tabuľku zoskupiť (zaradiť do skupín) podľa
prvkov stĺpcov. Stĺpec, podľa ktorého sa má tabuľku zoskupiť, sa potiahnutím myšou presunie do záhlavia tabuľky. Toto sa zväčší a objaví sa informácia Presuňte sem hlavičku stĺpca zoskupenia. Po
uvoľnení ľavého tlačidla myši sa vytvoria skupiny. Túto operáciu možno opakovať podľa potreby. Následne sa v záhlaví zobrazia tlačidla s názvami stĺpcov zoskupenia. Za názvom je šípka znázorňujúca
triedenie – vzostupne, alebo zostupne. Po priblížení sa kurzorom myši sa za názvom stĺpca objaví
krížik, ktorého stlačenie zruší zoskupenie podľa daného stĺpca tabuľky. Záhlavie stĺpcov zoskupenia je
možné skryť resp. opätovne otvoriť kliknutím na symbol troch bodiek umiestnených vpravo hore. V
zoskupených tabuľkách je pred každou skupinou ikona šípky hore resp. dole. Kliknutím ľavým tlačidlom
myši na ikonu šípky hore príde k "rozbaleniu" danej skupiny. Naopak kliknutím na ikonu šípky dole k jej
opätovnému "zbaleniu".Kliknutím ľavým tlačidlom myši nad stĺpcom s ikonami v hlavičke tabuľky príde
k hromadnému "rozbaleniu" resp. "zbaleniu" všetkých skupín tabuľky.
V tabuľke je podporené vyhľadávanie, ktoré sa začne vykonávať pri použití klávesovej skratky Ctrl+Q a
vyhľadávacieho okna pod tabuľkou. Postup vyhľadanie je nasledovný:
 kurzorom myši treba kliknúť na stĺpec, kde sa chce vyhľadávať.
 ak sa začne vyhľadávanie pomocou klávesové skratky Ctrl+Q, potom sa vyhľadáva natypovaný
reťazec vo vyhľadávacom okne okamžite.
 ak sa klikne myšou do vyhľadávacieho okna (začne blikať kurzor), potom sa vyhľadávanie začne až
stlačením klávesy Enter resp. šípka doprava (myšou vpravo vedľa okna na vyhľadávanie) alebo
Ctrl+šípka dole (ďalšie) resp. šípka doľava (myšou vľavo vedľa okna na vyhľadávanie) alebo
Ctrl+šípka hore (predchádzajúci).
V tabuľke je po kliknutí v pravom dolnom rohu v názve pre jednotlivé stĺpce umožnené usporiadanie:
 vzostupne - objaví sa malá šípka hore.
 zostupne - objaví sa malá šípka dole.
 základné - základne usporiadanie (nie je zobrazená žiadna šípka).
Ďalej je v tabuľke umožnené filtrovanie. Kliknutím ľavým tlačidlom myši v pravom hornom rohu v názve
stĺpca na značke filtra sa vyvolá ponuku filtra. Pri aktivovaní filtra je použitie filtra indikované vyfarbením značky filtra hnedou farbou.
Vpravo dole pod tabuľkou v príkazovom riadku sú tlačidlá s voľbami
Stĺpce

Po kliknutí ľavým tlačidlom myši sa otvorí menu so zoznamom stĺpcov tabuľky (Stĺpce) v
implicitnom poradí.
Zaškrtnutím resp. odškrtnutím zvolíme zapnutie resp. vypnutie zobrazenia jednotlivých
stĺpcov.

Rozmery

Po kliknutí ľavým tlačidlom myši sa otvorí menu s voľbami
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Šírka podľa obsahu

Nastaví šírku jednotlivých stĺpcov podľa obsahu stĺpca tak, že
najmenšia šírka stĺpca je taká, že obsiahne najdlhší reťazec stĺpca.

Šírka podľa hlavičky

Nastaví šírku jednotlivých stĺpcov podľa reťazcov názvov jednotlivých stĺpcov hlavičky.

Šírka podľa obsahu a hlavičky

Kombinácia dvoch vyššie uvedených spôsobov nastavenia.

Šírka podľa veľkosti tabuľky

Nastaví šírku jednotlivých stĺpcov tak, aby bola využitá nastavená
šírka okna.

Obnoviť šírku
stĺpcov

Obnoví zmenenú šírku stĺpcov.

Obnoviť pôvodné
poradie

Obnoví zmenené poradie stĺpcov na pôvodné.

Výška riadku

Pomocou šípok je možné zmeniť nastavenú výšku riadku tabuliek
v rozmedzí 18 - 35 mm. Tlačidlom I je možné nastaviť implicitnú
hodnotu (18,00 mm).

Zväčšenie

Lupa s voľbami. Veľkosť priblíženia je možné meniť potiahnutím
jazdca resp. kliknutím na číselný údaj požadovaného zmenšenia
alebo zväčšenia.
50%

Zmenší zobrazenie obsahu okna na 50%.

75%

Zmenší zobrazenie obsahu okna na 75%.

100%

Obnoví zobrazenie obsahu okna na pôvodnú hodnotu.

125%

Zväčší zobrazenie obsahu okna na 125%.

150%

Zväčší zobrazenie obsahu okna na 150%.

200%

Zväčší zobrazenie obsahu okna na 200%.

Po kliknutí ľavým tlačidlom myši otvorí menu s voľbami
Excel(xls)

Otvorí dialóg pre uloženie súboru exportu vo formáte *.xls

CSV

Otvorí dialóg pre uloženie súboru exportu vo formáte *.csv

PDF

Otvorí dialóg pre uloženie súboru exportu vo formáte *.PDF

Po kliknutí ľavým tlačidlom myši otvorí menu s voľbami
Tlač

Otvorí dialóg pre voľbu a nastavenie zvolenej tlačiarne.

Ukážka tlače

Otvorí dialóg Ukážka tlače. Tu je možné aj upraviť parametre
tlače (veľkosť okrajov, orientáciu strán, formát...)

Po kliknutí ľavým tlačidlom sa zobrazí voľba Zrušiť filtre. Hromadne zruší všetky nastavené filtre.
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3.4. OBSADENOSŤ SPOJA

Skupina dokumentov vytvorených príkazom Nový > Obsadenosť spoja je založená na detailnom vyhodnotení cestovných lístkoch pre konkrétny spoj konkrétnej linky z pohľadu počtu cestujúcich. Samotný dokument je rozdelený na tri časti. Úplne vľavo je priestor na zobrazenie trasy vybratého spoja, ktorá sa dá
schovať. V strednej centrálnej časti je grafické zobrazenie vyťaženia spoja. Pre zobrazenie počtu cestujúcich pre spoj linky treba najskôr nastaviť obsah dokumentu pomocou parametrov, ktoré sú zoskupené v
pravej časti dokumentu.
Parametre pre obsadenosť spoja

Parametre pre obsadenosť spoja

Obsadenosť spoja
Po nastavení parametrov sa samotný výpočet spustí pomocou príkazu Generuj z panela nástrojov
karty Domov. Po vygenerovaní sa v dokumente v ľavej časti zobrazí trasa príslušného spoja, premávanie spoja v sledovanom období a v strednej časti sa zobrazí grafické znázornenie pohybu cestujúcich v jednotlivých zastávkach v trase spoja. V prípade, že stredná, grafická časť dokumentu je neprehľadná, je možné skryť trasu spoja a samozrejme aj parametre pre obsadenosť spoja a tak zväčšiť
priestor pre grafickú reprezentáciu výsledkov.
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Obsadenosť spoja č. 8 linky 511401
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3.5. VÝVESKA LINKY

Skupina dokumentov vytvorených príkazom Nový > Linka je určená na vygenerovanie zjednodušenej
vývesky linky. Pre zobrazenie vývesky treba najskôr nastaviť obsah dokumentu pomocou parametrov,
ktoré sú zoskupené v pravej časti dokumentu. Po vybratí linky v parametroch je v názve dokumentu v
hranatých zátvorkách vypísané číslo vybratej linky.
Parametre pre vývesku linky

Parametre pre vývesku linku
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Výveska linky
Po výbere varianty linky (platnosť linky) sa v centrálnej časti dokumentu vykreslí zjednodušená výveska linky. V hlavičke vývesky sú vypísané všetky potrebné informácie o linke, pod hlavičkou je samotná
výveska s trasou a jednotlivými spojmi na trase a v spodnej časti sú vypísané poznámky ku linke.

Výveska linky 511401
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3.6. PREHĽAD DÁVOK

Dokument vytvorených príkazom Nový > Prehľad dávok je určený na vygenerovanie zoznamu dávok
cestovných lístkov, ktoré boli do databázy STADO2 nahraté. Pre zobrazenie dávok treba najskôr v parametroch nastaviť dopravcu resp. jeho prevádzku, pre ktorého sa ma zoznam dávok zobraziť.

Prehľad dávok pre dopravcu SAD Žilina

4. TLAČ A EXPORT DOKUMENTOV

Na hlavnej karte Domov sú v skupinách Tlač a Export príkazy na tlačenie a export dokumentov. Tieto
príkazy sú dostupné len pre dokumenty, ktoré boli vytvorené ako výkazy pre cestovné lístky resp. toky
medzi zastávkami vypočítané z cestovných lístkov.
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Príkazy na tlač a export dokumentov

Veľmi zaujímavý je export do súboru *.xls príkazom Excel (pivot). Pomocou tohto príkazu sa totiž vytvorí
excelovský súbor, ktorý podporuje prácu s kontingečnými tabuľkami. Pre finálnu úpravu excelovských
súborov je navyše v tabuľkách umožnené kopírovať vybranú bunku/riadok/oblasť tabuľky do exelu pomocou príkazov "CTRL+C" a "CTRL+V".

