
КЕРІВНИЦТВО РОБОТИ З АРХІВНИМИ ФАЙЛАМИ ПРОЕКТІВ
ПРОГРАМИ “REPORTER TRACK LOADER”

Для  збереження  проекту  в  архівному  форматі  треба  натиснути  ЛКМ  на
“Зберегти  як”,  після  чого  ввести  ім'я  файлу,  вибрати  поширення  “.trprjpk”  та
підтвердити збереження:

Після  цього  можна  розпаковувати  файл  проекту  для  подальшого
редагування.  Для  цього  можна  використовувати  будь-яку  програму-архіватор
(перед розпакуванням можливо доведеться змінити поширення файлу “.trprjpk” на
“.zip”).  Далі  наведено  приклад  розпакування  файлу  проекту  зі  застосуванням
програми “7-zip”:
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Далі розглядається структура проекту.
Файл “sndtrk_path.csv” містить перелік адрес для музичних треків. Його не

бажано редагувати. Це також стосується файлу “sndtrk_clsdoor.csv”, який містить
адресу музичного треку попередження про закриття дверей.

Каталог  “routes”  містить  файли  маршрутів  у  форматі  “comma-separated
values” (поширення “.csv”), при цьому: 

• кожен файл відповідає певному маршруту;
• назва файлу є назвою маршруту.
Увага: назва не повинна перевищувати 16 символів.
Кожен “.csv” файл має наступні властивості:
• кодування файлів “UTF-8”;
• роздільник “;”.
Це треба враховувати у редакторі, імпортуючи “.csv” файл. Нижче наведено

приклад імпорту “.csv” файлу до редактору “LibreOffice Calc”:

Імпортований файл “.csv” має наступні стовпчики:
name - назва зупинки;
type_of_stop - тип зупинки:
• stop_no_warn - зупинка без попередження про закриття дверей;
• stop_warn_timeout - зупинка з попередженням про закриття дверей, яке

відбувається виключно після закінчення тривалості (timeout) зупинки;
• stop_warn_always - зупинка з обов'язковим попередженням про закриття

дверей,  яке  відбувається  або  після  закінчення  тривалості  (timeout)
зупинки, або після факту закриття дверей;

• near_obj - цей  тип  позначає  близький  об'єкт  (частіше  за  всього,  це  не
зупинка).

latitude та longtitude це широта та довгота відповідно;
radius - радіус зупинки;
duration - тривалість  (timeout)  зупинки,  після  закінчення  котрої  може

відбутися попередження про закриття дверей;
i_snd_trk_curr_stop та  i_snd_trk_nxt_stop це  індекси  музичних  треків

повідомлення про поточну та наступну зупинку відповідно;



txt_curr_stop та  txt_nxt_stop це текст повідомлення поточної та наступної
зупинки відповідно.

Після  редагування  проекту,  його  треба  архівувати.  При  цьому  треба
виконувати де-які умови:

• кодування файлів “UTF-8”;
• формат архіву “zip”.

Нижче наведено приклад із застосуванням програми “7-zip”:

Кодування файлів (“UTF-8”) вказано у стрічці “Parameters” за  допомогою



параметра “cu”.
Після архівування можливо доведеться змінити поширення файлу з “.zip” на

“.trprjpk”).


