Jízdní řád městské dopravy v mobilu – aplikace č. 1
Stáhnout si můžete do svého mobilního telefonu buď přímo jednotlivé potřebné soubory, nebo
pokud stahujete přes počítač, vhodné je stáhnout kompletní verzi. Pro stahování do mobilního
telefonu ve většině případů stačí pouze soubor JAR.
Níže si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu jízdní řád městské dopravy a používat ho k
vyhledávání v jednotlivých linkách. Zobrazuje se tzv. zastávkový jízdní řád, nebo se vyhledávají po
zadání odpovídajících kritérií přímé spoje mezi jednotlivými zastávkami. Stažení i provoz aplikace
je zcela zdarma, při změně jízdního řádu je však nutné si stáhnout pouze jeho aktualizaci.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách autora celé aplikace pana Vladimíra Klimeše –
http://www.mhdvmobilu.cz

Další informace přímo z webu autora
MHD je program pro zobrazování jízdních řádů MHD na mobilních telefonech. Nepotřebuje přístup
na internet či wap, protože má veškerá data uložena u sebe. Při změně jízdního řádu je nutné
program do telefonu nahrát znovu.
Program MHD je napsán v Javě, takže by měl být spustitelný na čemkoliv, co umí mobilní Javu
(J2ME, CLDC 1.0, MIDP 1.0). Pokud váš telefon umí Javu, je velká šance, že na něm bude
program MHD fungovat. V některých případech mohou nastat problémy s nedostatkem paměti, s
rychlostí programu či s malým displejem. To se ale týká zejména starších modelů. Program je
možné spustit i na stolním počítači či PDA, nicméně jeho ovládání je uzpůsobeno pro mobilní
telefon se standardní numerickou klávesnicí.
Základní funkcí programu je zobrazení zastávkového jízdního řádu v podobné formě, jako ho
vídáte na zastávkách. Doplňkovými funkcemi je zobrazení všech spojů z jedné zastávky do druhé
(podobně jako souhrnný jízdní řád) a zobrazení nejbližších odjezdů všech linek z dané zastávky
(podobně jako informační systém na zastávce).
Zadávání textů je přizpůsobeno možnostem mobilního telefonu s numerickou klávesnicí. Linku
tedy vyberete tak, že postupně stisknete klávesy s příslušnými číslicemi. Zastávku pak vyberete
postupným mačkáním číslic podobně jako při psaní SMS systémem T9. Více informací hledejte v
návodu.
Používání programu vás nic nestojí. Můžete si ho zdarma stáhnout ze stránek Dopravního
podniku Mladá Boleslav, s.r.o. www.dpmb.cz a nahrát do telefonu. Program má veškerá data
uložena u sebe, takže k jeho používání nepotřebujete připojení k internetu a tím pádem nemusíte
utrácet za mobilní připojení.

