Ръководство за бърз старт
За да стартирате инструмента, кликнете върху иконата "Стартирайте инструмента". Това ще ви
отведе до "Градски съветник". Основният процес на изграждане на вашия град и оценка на
политиките за устойчив градски транспорт е илюстриран в диаграмата по-долу и
придружаващия текст:

Стъпка 1. Градски съветник:
Тип град
Градският съветник ви дава възможност бързо да изградите профила на вашия град. Започва с
основна информация, като например държавата, в която се намира градът Ви и вида на града,
от гледна точка на размера и разположението му. Необходима е и подробна
информация.Завършете тези секции, като първо използвате информацията за урока в дясната
част на страницата, за да прецизирате секциите си. Не забравяйте, че те не могат да бъдат
редактирани, така че може да си струва да ги проучите, преди да продължите. След като
всички полета са завършени, изберете "2. Градска персонализация ".

Градска персонализация
Страницата за Градска персонализация на съветника позволява по-нататъшно
персонализиране на инструмента, който да се приложи към градския ви модел. Следвайте
същия процес, използван за страницата "Тип град".
След като всички полета са завършени, изберете бутона "Завършване" в долната част на
страницата. Това ще стартира инструмента и ще ви бъде представена графична страница с
няколко раздела за по-нататъшно персонализиране на инструмента.

Стъпка 2. Разширени настройки (незадължително)
След като градската конфигурация е завършена чрез Градския съветник, е възможно да
започнете да създавате картина за това как различните политики и характеристики на вашия
град и населението му ще окажат влияние върху транспортните услуги. Въпреки това, преди да
добавите каквито и да било правила, е полезно да обмислите по-нататъшно персонализиране
на текущите характеристики на града ви. Можете да направите това, като изберете раздела
"РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ". Тук е възможно да зададете различни характеристики и базови
годишни средни стойности, които ще прецизират базата на изчисленията за вашите политики.
Тази стъпка е по желание и изисква да имате по-подробна информация за вашия град и
неговата транспортна система.
Работете в разделите в този прозорец, като изберете най-подходящите настройки за вашия
град. Използвайте иконата "i" за достъп до съветите за всяка настройка. За разлика от
персонализацията на града в стъпка 1, ако осъзнаете, че една от тези настройки е неправилна,
тя може да бъде коригирана по всяко време.

Стъпка 3. Добавяне на съществуващи политики (незадължително)
Вашият град вече е готов да приложи различни политики за подобряване на редица
потенциални цели. На този етап си струва да обмислите дали конкретни политики вече са
изпълнени в града ви. Някои от тях могат да бъдат отчетени в разширената настройка по-горе.
Също така можете да добавите съществуващи политики на този етап, преди да зададете
базова линия, спрямо която да измерите въздействието на новите политически интервенции.
Това е незадължителна стъпка и се изпълнява точно като добавянето на допълнителни
политики, както е описано по-долу.

Стъпка 4. Задайте базова линия
След като сте настроили града си в сегашната му форма, е възможно да го зададете като
базова линия, като използвате бутона "Задаване на базова линия" в долния ляв ъгъл на
инструмента. След като бъде избрано, това ще запази набор от резултати, спрямо които ще
показват промените, когато добавяте нови или коригирате съществуващите правила. Базовата
линия ще се показва на всички графики на изхода като фиксиран набор от резултати. Тази
базова линия може да бъде нулирана по всяко време.

Стъпка 5. Добавете и Конфигурирайте политиките
Вече сте готови да проучите въздействието на новите политики върху вашия град. С
натискането на бутона "ДОБАВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ" ще се появи набор от опции за политика.
Политиките са подредени в 5 групи, които отразяват вида политика. Информация за всяка от
тези правила можете да получите, като кликнете върху иконата "i" до нея. Можете да изберете
отделни политики или цяла група. Можете също така да изберете набор от правила, които са
пригодени да отговарят на определена цел, като намаляване на задръстванията, като
използвате набор от правила вдясно. Това автоматично ще избере определени политики,
имащи отношение към тази цел.
След като изберете правилата си, кликнете върху "X" горе вдясно и тези правила ще се
прилагат автоматично. Можете да прилагате или премахвате правила по всяко време, като
кликнете върху бутона "Добавяне на правила" отново и след това върху "X", когато сте готови.
Сега сте избрали Вашия набор от правила, които ще се появят отляво на уебстраницата под
Градската персонализация. Можете да изследвате всеки от тях и да коригирате променливите
за вашите конкретни изисквания. Текстът на учебния материал може да бъде достъпен отново,
като кликнете върху иконата "i". Ако не сте сигурни кои стойности да зададете, инструмента ще
ги попълни автоматично за вас. В противен случай можете да опитате да ги настроите, за да
видите какво въздействие ще има върху модела на града.

Стъпка 6. Експортирайте резултатите
Прозорецът с резултати ви позволява да видите резултатите веднага под формата на графики.
Има три групи от графични резултати, обхващащи въздействието на транспорта, въздействието
върху околната среда и икономическите въздействия. Отново, като кликнете върху иконата "i",
ще получите допълнително обяснение за този изход. Също така е възможно извличане на
резултатите за използване в презентации и други приложения. Данните могат да бъдат
извлечени като CSV или изображението може да бъде експортирано като готово за
изпълнение PNG. Просто кликнете върху съответния бутон за изход в долната част на всяка
графика в прозореца за резултатите.

Стъпка 7. Запазване на URL адрес
По всяко време можете да запазите избраните от вас политики за града и след това да
започнете от там, където сте спрели. Това става, като кликнете върху бутона "SAVE URL"
(Запазване на URL адреса/линка) над прозореца за резултатите. Ще се появи прозорец, от
който можете да запазите адреса и да го въведете обратно във вашия интернет браузър по
всяко време.

