
A ტიპის საგზური 

A ტიპის ავტოტრანსპორტის საგზური, რომელიც განკუთვლინია ავტობუსის 

სამარშრუტზო ხაზზე სამუშაოების შესრულებისათვის, მოიცავს სრულ ინფორმაციას 

დაგეგმლი სამუშაოს შესახებ, რეისების რაოდენობას, კონკრეტული რეისების 

დაწყება-დასრულების დროს, მძღოლისა და ავტობუსის ინფორმაციას. 

აქვე ფიქსირდება ავტობუსის ავტობაზიდან გაშვების პროცედურის შედეგად 

შეტანილი ინფორმაცია ოდომეტრის ჩვენება, გასვლის რეალური დრო და გამშვები 

მექანიკოსი. 

საგზურში აღირიცხება თითოეული რეისისთვის დაწყებისა და დასრულების 

რეალური დრო. სისტემაში დაგენერირებული განრიგის დარღვევის შემთხვევები, 

როგორიცაა წინსწერება-ჩამორჩენა, დაუგეგმავი დგომა და სიჩქარის გადაჭარბება 

ასევე შენახულია საგზურის ისტორიაში. 

საგზურიდან შესაძლებელია როგორც მიმდინარე LIVE ინფორმაციისა და რუკაზე 

ავტობუსის მოძრაობის დაკვირვება, ასევე დასრულებული საგზურებისთვის 

ისტორიული მოძრაობის დათვალიერება. 

საგზურის შემაჯამებელი პარამეტრების შეტანითა და მისი დახურვით მძღოლის 

მიერ შესრულებული სამუშაოს შესახებ სისტემაში აღრიცხული და შესაბამისი 

პასუხისმგებელი პირის მიერ დადასტურებული ინფორმაცია გადადის HR 

სისტემაში. 

საგზურის გვერდის ზოგადი აღწერა 

საგზურის ფანჯარა დაყოფილია 4 ნაწილად: 

 თავსართი 

მარშრუტის შესახებ ინფორმაცია: თავსართში მოცემულია სამარშრუტო ხაზის 

და გასვლის ნომერი; მომსახურე ავტობაზა და ავტობუსის ტიპი 

ავტობუსისა და მძღოლის ინფორმაცია: კონკრეტული საგზურის ნომერი, 

რომელიც შეესაბამება ავტობაზიდან გასვლას, ავტობუსი და მძღოლი. 

ავტობუსის ან მძღოლის მოხსნა-ჩანაცვლების პირობებში ამავე არეალში 

გამოჩნდება ყველა ნომერი და ავტობუსი-მძღლის წყვილი, რომლებმაც 

იმუშავა მოცემულ საგზურზე. 

რეისების რაოდენობა: დაგეგმილი სტატუსის საგზურის დროს მოცემულია 

დაგეგმილი რეისების რაოდენობა, ხოლო დახურული საგზურის დროს კი 

როგორც დაგეგმილი, ისე სისტემის  



მიერ აღრიცხული და ფაქტიური რეისების რაოდენობაც. პარამეტრები 

მოდემულია შემდეგი თანმიმდევრობით: 

1. დაგეგმილი რეისების რაოდენობა - ლურჯი ფონით 

2. სისტემის მიერ GPS კოოდრინატების საფუძველზე დათვლილი 

შესრულებული რეისების რაოდენობა - ნაცრისფერ ფონზე 

3. ფაქტირუად შესრულებული რეისების რაოდენობა, რომელიც 

მომხმარებელმა საგზურის დახურვის დროს მიუთთა მანუალურად - 

მწვანე ფონზე 

4. სხვაობა დაგეგმილსა და ფაქტიური რეისების რაოდენობას შორის - 

წითელ ფონზე. 

საგზურის სტატუსი - მიმდინარე მომენტში საგზურის სტატუსის. 

 გასვლა-დაბრუნების პარამეტრები 

ფანჯრის მარჯვენა ნაწილში გამოტანილია ავტობუსის გასვლა-დაბრუნების 

ფაქტიური ინფორმაცია, რომელიც ივსება ავტობუსის ავტობაზიდან გაშვებისა 

და დაბუნების პროცედურების შედეგად. აქვეა წარმოდგენილი შემაჯამებელი 

პარამეტრები: განვლილი მანძილი, გაყიდული ბილეთების რაოდენობა, ხაზზე 

მომუშავე კონდუქტორები. 

დასრულებული საგზურებისთვის დამატებით ჩნდება შემაჯამებელი 

პარამეტრების შეტანის ჩანართი, სადაც მომხმარებელი უთითებს ფაქტიურად 

შესრულებული ბრუნების რაოდენობასა და საჭიროების შემთხვევაში 

მძღოლისთვის ასანაზღაურებელი დროის კორექტირებას. 

 განრიგი და მოძრაობა რუკაზე 

განრიგის ცხრილში დეტალურადაა ჩაშლილი ავტობაზიდან გასვლის დრო, 

რეისების ჩამონათვალი დაწყება-დასრულების დროით, შესვენება და 

ავტობაზაში დაბრუნება. აქვე, რეისების შესრულებასთან ერთად 

ავტომატურად ივსება ფაქტიური ინფორმაცია, რომელიც სისტემაში 

ფიქსირდება ავტობუსიდან მღებული GPS კოორდინატების ანალიზის 

შედეგად. 

თითოეული რეისის გასწვრივ სტატუის სვეტში მოცემულია რეისის 

მიმდინარე სტატუსი. საინფორმაციო განმარტებებით. 

რუკაზე გადართვით შესაძლებელია ავტობუსის მორაობის დაკვირვება LIVE 

რეჟიმში, ასევე ისტორიულად, დროის მითითებითა და აჩქარების 

შესაძლებლობით. 

 ისტორია 



საგზურის ქვედა ნაწილში 4 განყოფილებად ჩაშლილია სრული მონაცემები ამ 

საგზურის მიმდინარეობაზე.  

1. განგაშის შემთხვევები - აღირიცხება წინსწრება-ჩამორჩენის, სიჩქარის 

გადაჭარბების, მარშრუტიდან გადახვევის, არასანქცირებული დგომის 

შემთხვევები, ასევე GPS კოორდინატებისა და სერვერთან კავშირის 

დაკარგვის შემთხვევები. 

2. შეტყობინებები - ფიქსირდება როგორც მძღლის მიერ გამოგზავნილი 

შეტყობინებები, ასევე დისპეჩერის მიერ გაგზავნილი შეტყობინებები და 

ზარები. 

3. ისტორია - ჩანს დროის მიხედვით სორტირებული ყველა ქმედება, 

ავტორიზაცია, ავტობაზიდან გასვლია, მოხსნები, ჩანაცვლებები, 

ავტობაზში დაბრუნება. 

4. კომენტარები - ყველა კომენტარი, რომელიც დაფიქსირდა საგზურზე 

ავტობუსის გაშვებისას, დისპეჩერიზაციისას მონიტორინგის 

გვერდიდან, მოხსნა-ჩანაცვლებიდან თუ ბაზაში დაბრუნების დროს, 

თავს იყრის საგზურის კომენტარების განყოფილებაში. 

 

მნიშვნელოვანი საკითხები: 

 საგზურის გვერდის ზოგადი აღწერა  

o თავსართი 

o გასვლა-დაბრუნების პარამეტრები 

o განრიგი და მოძრაობა რუკაზე 

o ისტორია 

A ტიპის საგზური  

 



 

 

 

 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ 

შექმნის მომენტიდან დაწყებული, სტატუსების ცვლილებასთან ერთად საგზური 

ივსება სხვადასხვა სახის ინფორმაციით. შესაბამისად, სტატუსის მიხედვით 

საგზურებში ჩანს სხვადასხვა სურათი. მხოლოდ დასრულებულ საგუზრებიზე, 

რომელთა სტატუსიც შეიძლება იყოს "მოხსნილი" ან "დასრულებული" არის 

შესაძლებელი შემაჯამებელი პარამეტრების შეტანა და საგზურის დახურვა. 

იხილეთ ასევე: 

 ავტობაზიდან გასვლა-დაბრუნება 

 კალენდარი 

 მონიტორინგი 

 საგზურები 

 ყოველთვიური განრიგები 
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