Track Player
Track Player er en applikation, der kan anvendes til at bygge spor på kortet og afspille dem. App giver
mulighed for at spille flere spor samtidigt. Desuden kan du se billeder sendt af udstyr samt begivenheder og
overtrædelser registreret i intervallet.

Grænseflade
Der er flere elementer i applikationsgrænsefladen. Den centrale del besiddes af kortet, hvor enhedens spor
er bygget. Gå til venstre øverste side af kortet for at finde sporbygningspanel hvor de indledende
parametre skal indstilles. En liste over spor med generelle oplysninger om dem er placeret under
sporbygningspanelet. Den nederste del af skærmen er tildelt afspillerens kontrolpanel.

Sporbygning
For at begynde at arbejde med spor, skal du gå til sporbygningspanelet. Vælg et tidsinterval og enheden i
rullelisten, og et spor farve i farveboksen. Forskellige typer af intervaller kan vælges i dropdown menuen:
etableret ('I dag', 'I går', 'Aktuel uge', 'Aktuel måned', '7 dage', '30 dage ') og justerbar (' Brugerdefineret ')
hvor eventuelle datoer kan angives.
De etablerede intervaller anvendes straks. For at det
brugerdefinerede interval skal anvendes, er det
nødvendigt at klikke på knappen 'Skift interval'.
Når alle de oprindelige data (tidsinterval, enhed og farve)
er angivet, er det nødvendigt at klikke på knappen 'Vis
spor'. Det tilsvarende spor vises på kortet og i sporlisten.
Ved at klikke på enhedens ikon bliver kortet centreret på
enhedens aktuelle placering. Modsat alle spor i listen er
der knapper med forskellige justeringer (op til 4 knapper):
'Vis / skjul fotos', 'Følg enheden på kortet', 'Indstillinger'.
Deres formål er beskrevet nedenfor.

Kort
Skaleringsknapper er placeret øverst til venstre på kortet. Der er mulighed for at vælge korttype (Gurtam
Maps eller OpenStreetMap). Den tilsvarende menu er placeret i højre øverste hjørne.
Når du har klikket på knappen 'Følg enheden på kortet' i listen over spor, vil kortet altid være centreret på
enheden, dvs. enheden vil ikke forlade visningsområdet under afspilning af et spor.
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Sporafspilning
I bunden er hele bredden af skærmen optaget af afspillerens kontrolpanel. Klik på 'Afspil' knappen for at
starte. Klik på det igen for at stoppe. Til venstre for 'Afspil' knappen kan du vælge en passende
afspilningshastighed (det kan ændres, selv under afspilning).
Mens afspilningen er på, kan du ikke kun følge en enheds position på kortet, men også observere de
dynamisk skiftende parameterværdier (hastighed, sensorer). Værdierne vises i sporlisten (venstre panel).
For at vælge disse parametre skal du klikke på knappen 'Indstillinger' overfor sporet og angive de
nødvendige elementer.
Den øverste del af afspillerens kontrolpanel er den kronologiske skala, der svarer til det valgte tidsinterval.
Ture på skalaen er vist med farve striber. Ved at klikke på knappen 'Vis / Skjul fotos', tilføjer du på skalaen
de mindre billeder, der sendes af en enhed. Tilstedeværelsen af en sådan knap og billeder afhænger af, om
denne funktion er tilgængelig på udstyret, og om disse billeder er blevet modtaget på det valgte
tidsinterval. Peg markøren på et billede for at se det forstørret.
Hvide mærker på skalaen betyder begivenheder registreret i enhedens historie. Peg markøren på et sådant
mærke, og et værktøjstip med hændelsesbeskrivelse vises. Tilsvarende mærker vises også på sporet.
Rullefeltet er placeret nedenunder. Hvis du trækker slideren, kan du nemt flytte på kortet til enhedens
placering på et bestemt tidspunkt (enten afspille et spor eller holde pause). Enhver del af et interval kan ses
detaljeret. Grænser for den valgte del er angivet ved at klikke på afspilningslinjen. Du kan trække
grænserne med markøren. Hvis en del er valgt, vil den kronologiske skala blive revurderet i henhold til den,
og kun denne del kan afspilles.
Ved hjælp af enkelte pile 'Tilbage' / 'Frem' er det muligt at springe fra 1 til 9 sekunder afhængigt af den
angivne afspilningshastighed. Ved hjælp af dobbeltpile er det muligt at flytte til begyndelsen / slutningen af
det valgte interval.
Ved at trykke på svensknøgleknappen i højre hjørne af panelet, kan 'Undlad intervaller mellem ture'
aktiveres. I dette tilfælde afspilles enhedens meddelelser defineret som ture.
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