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I.

Popis uživatelského rozhraní
Uživatelské rozhraní aplikace je řešeno jako aplikace typu „wizard“. Aplikace tak provede uživatele procesem
zadávání vstupních údajů tak, že sama volí cesty ze stromu možných výpočetních scénářů v závislosti na tom,
jak uživatel postupně zadává své požadavky.
V dalším textu budou popsány jednotlivé větve výpočtu pomocí ukázek formulářů, do kterých uživatel vyplňuje
potřebné údaje. V těchto formulářích se zobrazují pouze údaje, které musí uživatel zadat, přičemž údaje a data,
která jsou součástí programu a jsou potřebná k samotným výpočtům, jsou uložena a zobrazována jiným
způsobem.

A. Možné výpočetní scénáře
Aplikace v současné době umožňuje provést potřebnou analýzu ve čtyřech různých scénářích v závislosti na
údajích, které má uživatel k dispozici:


tier I

uživatel zná jen počty vlaků a režim provozu, vše ostatní automaticky
upraví aplikace



tier II

uživatel zná počty jednolitých kategorií vlaků a režim provozu



tier III

uživatel zná počty jednolitých typů lokomotiv, motorových vozů a režim
provozu



stage

výpočet proběhne podle směrnice, DIRECTIVE 2004/ 26/E

Po úvodním formuláři aplikace:
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se po stisku tlačítka „Další krok“ zobrazí formulář pro výběr scénáře:

Dále budou popsány jednotlivé výše uvedené scénáře z hlediska zadávání vstupních údajů uživatelem.

B. Scénář Tier I
Formulář scénáře se zobrazí po stisku tlačítka „Další krok“ ve formuláři „Volba režimu výpočtu“ v případě, že byl
v tomto kroku zvolen scénář Tier I:
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Na tomto formuláři se za upřesňující údaje o vlaku zadává spotřeba nafty a rychlost vlaku. Všechny ostatní
údaje potřebné k analýze doplní aplikace podle vnitřní metodiky.
Vlaky se postupně přidávají do seznamu stiskem tlačítka „Přidat“, pomocí tlačítek „Editovat“ a „Odebrat“ se dají
upravovat, popř. odebírat již pořízené vlaky.
Stiskem tlačítka „Další krok“ aplikace přejde na formulář s výsledkem tohoto scénáře analýzy.

C. Scénář Tier II
Formulář scénáře se zobrazí po stisku tlačítka „Další krok“ ve formuláři „Volba režimu výpočtu“ v případě, že byl
v tomto kroku zvolen scénář Tier II:

Na tomto formuláři se za upřesňující údaje o vlaku zadává jeden ze tří typů lokomotivy členěný podle způsobu
použití. Všechny ostatní údaje potřebné k analýze doplní aplikace podle vnitřní metodiky.
Vlaky se postupně přidávají do seznamu stiskem tlačítka „Přidat“, pomocí tlačítek „Editovat“ a „Odebrat“ se dají
upravovat, popř. odebírat již pořízené vlaky.
Stiskem tlačítka „Další krok“ aplikace přejde na formulář s výsledkem tohoto scénáře analýzy.
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D. Scénář Tier III
Formulář scénáře se zobrazí po stisku tlačítka „Další krok“ ve formuláři „Volba režimu výpočtu“ v případě, že byl
v tomto kroku zvolen scénář Tier III:

Na tomto formuláři se za upřesňující údaje o vlaku zadává výrobní typ lokomotivy. Všechny ostatní údaje
potřebné k analýze doplní aplikace podle vnitřní metodiky.
Vlaky se postupně přidávají do seznamu stiskem tlačítka „Přidat“, pomocí tlačítek „Editovat“ a „Odebrat“ se dají
upravovat, popř. odebírat již pořízené vlaky.
Stiskem tlačítka „Další krok“ aplikace přejde na formulář s výsledkem tohoto scénáře analýzy.
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E. Scénář STAGE
Formulář scénáře se zobrazí po stisku tlačítka „Další krok“ ve formuláři „Volba režimu výpočtu“ v případě, že byl
v tomto kroku zvolen scénář výpočet podle směrnice DIRECTIVE 2004/ 26/E :

Na tomto formuláři se za upřesňující údaje o vlaku zadává jeden ze tří typů lokomotivy členěný podle způsobu
použití, dále pak průměrná rychlost vlaku, výkon lokomotivy a rok výroby lokomotivy. Všechny ostatní údaje
potřebné k analýze doplní aplikace podle vnitřní metodiky.
Vlaky se postupně přidávají do seznamu stiskem tlačítka „Přidat“, pomocí tlačítek „Editovat“ a „Odebrat“ se dají
upravovat, popř. odebírat již pořízené vlaky.
Stiskem tlačítka „Další krok“ aplikace přejde na formulář s výsledkem tohoto scénáře analýzy.
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F. Výsledky analýzy podle zvoleného scénáře
Formulář výsledků analýzy podle zvoleného scénáře se zobrazí po stisku tlačítka „Další krok“ ve všech
předchozích formulářích, ve kterých se zadávaly potřebné údaje pro dané scénáře:

Na formuláři je zobrazeno shrnutí zadání, které v daném scénáři udělal uživatel a výsledné hodnoty emisí
vypočtené pro tento scénář.
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