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1. Нові функції 
  

1.1. Розмежування маршрутної мережі електробусів враховуючи запас ходу їх 

батареї. 
 

Якщо у міста на меті зробити міський транспорт більш дружнім для людей, варто 
працювати над зменшенням викидів. Все більше і більше операторів громадського 

транспорту по всьому світу переводять свій автопарк на транспортні засоби з 

електричними двигунами. В порівнянні зі звичайними двигунами внутрішнього згоряння, 
акумуляторні батареї електродвигунів мають суттєво зменшений запас ходу і відносно 

довший час зарядки. Оператори стикаються з необхідністю підзарядки батарей на відносно 

коротких відрізках маршрутів, що є своєрідним викликом при плануванні інфраструктури 

зарядних станцій або маршрутної інфраструктури.  
 

Visum 2020 пропонує визначати такі перерви в рамках процедури визначення кількості 
транспортних засобів та експлуатаційних витрат після переходу на транспортні засоби з 

електродвигуном. Як часову функцію процесу зарядки, так і визначення споживання енергії 
можна редагувати і зберігати у моделі даних. Провізна спроможність транспортних засобів, 
а також конфігурація інфраструктури живлення є частиною моделі мережі. Генетичний 

алгоритм, який ітеративно вирішує проблеми з точки зору потоку на графі мережі, оцінює 

їх за допомогою параметризованої функції витрат, створюючи оптимальний розклад руху. 
Стан заряду акумуляторів окремих транспортних засобів обчислюється для кожного 

елементу маршруту і, таким чином, їх можна візуалізувати в редакторі оборотів.  
 

 
 
Інтеграція в модель мережі не лише дозволяє визначити необхідну кількість транспортних 

засобів, а й дозволяє оцінити необхідність використання більш ємних акумуляторів, 
збільшення станцій підзарядки або використання більших зарядних струмів для 



   Нові можливості PTV Visum 2020            4 

зменшення кількості транспортних засобів. Сценарії змішаної експлуатації транспортних 

засобів з двигунами внутрішнього згоряння та транспортними засобами з 

електроприводами можуть оцінити мережу на рахунок "потенціалу електрифікації". Також 

є можливість оцінки й візуалізації сценарію підзарядки електричних транспортних засобів 

під час поїздки (зарядка в русі). 
 

1.2. Можливість опрацювання «Моделей на основі активностей» (activity-

based models). 
 

Моделі на основі активностей (ABM) існують вже певний час. Насамперед в США, були 

розроблені різні типи ABM, які набули поширення протягом останніх 10 - 15 років. У Європі, 
зокрема в німецькомовних країнах, моделі індивідуальних переміщень (агентні моделі) 
були розроблені переважно в академічному середовищі, частіше для дослідження питань 

у сфері нової мобільності та якості повітря. 
 
В класичних макромоделях попиту (4-крокових моделях) населення об'єднується в 

однорідні поведінкові групи, для яких моделюються пари діяльностей. Розрахунок попиту 

базується на функціях корисності для переміщень. Ці моделі також називаються моделями 

попиту на основі поїздок, оскільки вони призводять в результаті до декількох матриць 

кореспонденцій, диференційованих за групою осіб, метою поїздки та видом транспорту. 
 
На відміну від них, в ABM основна увага приділяється окремим особам та їх мобільності. 
ABM - це мікроскопічні моделі попиту, в яких рішення щодо мобільності всіх людей 

індивідуально моделюються як послідовні дискретні рішення. Рішення залежать від 

наданих особою характеристик. В результаті формуються щоденні плани поїздок, як 

послідовність виконання переміщень - активностей. Щоденні плани містять всю 

інформацію про різного роду активність, наприклад, час початку поїздки,  тривалість та 

місце призначення, включаючи вибір виду транспорту для поїздки. 
 
Незважаючи на аналогічне загальне розуміння сутності таких моделей та їх довготривале 

існування, загальноприйнятий стандарт в їх структурі так і не сформувався. Відмінності ABM 

моделей стосуються визначень функцій корисності, цілей переміщень та їх послідовності, 
самих моделей прийняття рішень та інших параметрів.  
 
Тим не менш підхід все ще популярний. ABM дуже «інтуїтивно» моделює поведінку людей 

і має потенціал для кращого обліку поточних змін, узагальнених у темі «Нова мобільність». 
Це відображено в тендерах для проєктів, які або безпосередньо потребують 

мікроскопічного моделювання попиту, або дозволяють досліджувати сценарії, які 
враховують нові форми мобільності. 
 
Останні два аргументи спонукали нас до реалізації концепції мікроскопічного 

моделювання попиту у Visum, який підтримує широкий спектр підходів. Такі можливості 
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надають переваги в розробці подібних моделей. Звичайно, наявні переваги Visum також 

доступні. Сюди можна віднести можливість обробляти великі обсяги даних, прямий доступ 

до розрахунків перерозподілу та різноманітні варіанти графічного представлення. 
На першому етапі концепція активностей включає розширення моделі даних, 
функціональність COM, інтерфейси для введення та виведення, а також типові форми 

графічного відображення, необхідні для аналізу результатів в АВМ. 
 
На наступному малюнку показані основні особливості концепції. 
 

 
 
Дані чисельності населення розраховується окремо або генеруються у Visum, наприклад 

на основі даних опитування. Дані осіб та домогосподарств зберігаються в нових структурах 

моделі даних Visum. Домогосподарства, як і інші місця активностей, геокодуються. Усі 
об'єкти можна описати додатковими атрибутами. Розрахунок щоденних планів 

переміщень, результуючих поїздках та переміщень базується на скриптах, які необхідно 

створити в рамках процесу побудови моделі. Результати розрахунків зберігаються у 

вигляді розкладів, переліку діяльностей, турів (поїздок, які починаються і закінчуються в 

тій самій локації) та окремих переміщень. Відображення в редакторі мережі 
синхронізується, як показано на малюнку нижче, на прикладі одного туру. 
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Тепер, завдяки доступній функціональності, Visum дозволяє розробляти АВМ. Далі будуть 

розширення, особливо для графічного відображення результатів. Навчальний посібник 

міститиме детальні інструкції про те, як можна використовувати концепцію ABM у Visum. 
А також приклади реалізації на основі сценаріїв ABM. 
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2. Процедури 
 

2.1. Налаштовувана ієрархія скорочення шляхів. 
 

Продовжуємо приділяти значну увагу оптимізації виконання процедур з перерозподілу 

індивідуального транспорту. Цього разу найбільша зміна стосується пошуку найкоротшого 

шляху. Була застосована нова методика під назвою «Налаштовувана Ієрархія скорочень». 
Зміни стосуються майже всіх процедур перерозподілу індивідуального транспорту – в 

статичних та динамічних моделях. Економія часу розрахунку залежить від ряду факторів. 
Наступна таблиця наводить коефіцієнти прискорення для моделей різного розміру. 
 

Модель Коефіцієнт прискорення 

Validate (Національна транспортна модель 

Німеччини)  
13,2 

Штутґарт 7,2 

Лондон 2,8 

Дубай 2,4 

Філадельфія 2 

Карлсрує 1,9 

 

 

2.2. Розширені критерії стабілізації для перерозподілу індивідуального 

транспорту. 
 
Майже у всіх перерозподілах індивідуального транспорту відхилення (gap) є 

найважливішим показником конвергенції. Однак він не дозволяє здійснювати подальший 

аналіз, в яких частинах мережі та в якій мірі змінюються навантаження та опір при 

послідовних ітераціях. 
 

З цієї причини були введені розширені критерії стабільності моделі. Для закінчення 

конвергенції їх застосування необов’язкове. Визначення параметрів базується на існуючих 

методичних вказівках, напр. Керівництво WebTAG «Моделювання автомобільних доріг» у 

Великобританії. Граничні значення відхилень для навантаження та опору, відповідно до 

послідовних ітерацій можна визначити разом із часткою відрізків і поворотів, які повинні 
опускатися нижче цих меж. Виведення відносних відхилень для окремих об’єктів мережі 
дозволяє графічно відображати близькість результатів між послідовними ітераціями.  
 
Оцінка розширених критеріїв стабільності може бути обмежена вибраними об’єктами 

мережі, тобто можна виключити із аналізу об’єкти з малою значимістю. 
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На наступному малюнку зображено відносні зміни навантажень між двома послідовними 

ітераціями для мережі Карлсруе. 
 

 
 

2.3. Базове навантаження перерозподілу для SBA (simulation-based 

assignment). 
 

Починаючи з Visum 2018 як для динамічних моделей, так і для статичних, розглядається 

базове навантаження в процедурі перерозподілу SBA (simulation-based assignment). Але на 

відміну від статичних моделей, воно має прив’язку до часового виміру. Основна мета - 

оцінка впливу громадського транспорту на загальний транспортний потік. Зазвичай 

громадський транспорт призводять до зменшення пропускної спроможності для інших 

транспортних засобів. З іншого боку, тепер такі заходи, як запровадження виокремлених 

смуг громадського транспорту, можуть бути досліджені. 
Для розрахунку базового навантаження можна:  

• або вказати атрибут, який інтерпретується як кількість транспортних засобів за 

годину,  
• або використовувати атрибут з підатрибутом встановленого інтервалу часу,  
• або безпосередньо визначити кількість обслуговуючих поїздок за інтервал часу із 

розрахунку експлуатаційних показників громадського транспорту. 
 
Оскільки транспортні засоби з базовим навантаженням враховуються при моделюванні, 
слід використовувати систему індивідуального транспорту, для якої встановлюються 

значущі параметри моделювання такі як ефективна довжина транспортного засобу та час 

реакції. Базове навантаження визначається як частина параметрів процедури SBA. 
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2.4. Корекція динамічних матриць кореспонденцій громадського транспорту. 
 

Порядок корекції матриць кореспонденцій для динамічних моделей поширився на 

громадський транспорт. Матриці попиту можуть бути скориговані на основі 
спостережуваних даних (заміри пасажиропотоку), що також може враховувати зміни з 

боку транспортної пропозиції. Більш конкретно, ви можете виправити матриці сегментів 

попиту, які були розраховані за допомогою перерозподілу на основі розкладу. Існують дві 
передумови корекції динамічних матриць кореспонденцій для громадського транспорту. 
По-перше, обсяг пасажирів повинен зберігатися для часових інтервалів попиту. По-друге, 
розподіл попиту за часом повинен базуватися на кривих матриць попиту. 
 
При роботі з самою процедурою доступні вже знайомі параметри: тобто підрахунки на 

відрізках, посадки і висадки в зонах зупинки, пасажиро-кілометрів і т. д. Вихідні дані для 

корекції можуть бути збережені як користувацькі атрибути, пов'язані з встановленим 

часовим інтервалом. Під час виконання процедури оцінки динамічних матриць 

кореспонденцій ця інформація враховується при коригуванні матриць з відповідного 

інтервалу попиту. 
 

2.5. Роздільне обчислення перерозподілу на основі розкладу. 
 

Перерозподіл на основі розкладу - це динамічний перерозподіл. Він враховує координацію 

рухомого складу і, таким чином, забезпечує точні результати розрахунку показників. 
Процедура визначає зв’язки для кожної кореспонденції і здійснює вибір маршруту у 

відповідності до попиту. При його використанні часто нехтують провізною спроможністю. 
Завдяки цим властивостям окремі відношення кореспонденцій не є взаємозалежними, і їх 

розрахунок можна виконати окремо. За допомогою Visum 2020 можна використовувати 

вже існуючу функціональність роздільного обчислення в межах перерозподілу по 

розкладу. Для цього можна вибрати зовнішні обчислювальні вузли, на яких зв’язки 

поділяються виходячи із району початку їх формування.  
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Кожному вузлу передається на розрахунок відповідна кількість кореспонденцій, 
пропорційно доступним можливостям процесора, що скорочує час розрахунку 

перерозподілу на основі розкладу. Час виконання розрахунку залежить від кількості 
вибраних ядер процесора. 
 

2.6. Округлення обчислень перерозподілу громадського транспорту. 
 

Переглянуто метод округлення обсягів пасажирів в процедурі розрахунку перерозподілу 

для громадського транспорту. Використовується так зване «ковшове» округлення, яке, 
зокрема, забезпечує те, що загальний попит не змінюється. Параметр для кількості 
десяткових знаків збільшено та введено новий параметр, який дозволяє округлювати до 

кратного числа. 
 

 
 

За допомогою цих змін, округлення легко використовувати для зменшення кількості 
маршрутів. Після обробки результатів, таких як «діаграма-павук» або матриці витрат, 
отримуються результати на основі округлених значень. 
 

2.7. Розширення експлуатаційних показників громадського транспорту. 
 

Для надання оцінки громадському транспорту визначають експлуатаційні показники, які 
описують операційні та фінансові витрати на пропонований попит громадського 

транспорту, з одного боку, та очікуваний дохід від стягнення плати за проїзд, з іншого. 
У Visum 2020 сфера дії цього інструменту вкотре була розширена. Відтепер, «Оператор 

громадського транспорту» аналізується у поєднанні з детальною оцінкою «Територій». 
Можна оцінити нові ключові значення на маршруті, такі як «час поїздки сидячи». Підказки 

щодо незвично довгих ланцюгів подорожей пасажирів даються з метою запобігання 

неправильним тлумаченням, а оцінка результатів за допомогою детального переліку 

територій громадського транспорту була покращена завдяки більш гнучкому 

налаштуванню фільтрів маршрутів. 



   Нові можливості PTV Visum 2020            11 

3. Менеджер сценаріїв 

 

В менеджер сценаріїв була додана можливість введення користувацьких атрибутів для 

сценаріїв, модифікацій та наборів параметрів процедури. Додаткові атрибути дозволяють 

додавати додаткову інформацію та приносять величезну користь у великих проєктах із 

численними сценаріями та модифікаціями. Користувач отримує більше загального 

сприйняття та документації. Користувацькі атрибути (КА) дозволяють сортувати, групувати 

та редагувати сценарії, як у списках. Для зручного доступу відповідна функціональність 

доступна у контекстному меню. Усі КА перераховані в новій вкладці, але їх також можна 

створити безпосередньо з вкладок відповідних об'єктів. 
 

    

 
 

Крім того, формат бази даних менеджеру сценаріїв проєкту був перенесений на SQLite, 
оскільки попередній формат більше не підтримується Microsoft і має обмеження для 

подальшої розробки.  
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4. Графіка та обробка 
 

4.1. Визначені користувачем набори часових інтервалів. 
 

У Visum 2020 можна визначити кілька наборів часових інтервалів. Набори інтервалів можна 

використовувати в якості вже знайомих інтервалів аналізу для розрахунку і представлення 

результатів в динамічних моделях. 
 
У попередніх версіях Visum визначення часових інтервалів було обмежено умовою їх 

безперервності, тобто інтервали часу для аналізу не повинні були перетинатися. Ця вимога 

з одного боку накладала обмеження на введення даних, наприклад, замірів, де потрібна 

велика гнучкість, з іншого боку - зміна інтервалів приводила до видалення значень 

відповідних атрибутів. 
 
З цієї причини були внесені деякі зміни і розширені функції роботи з інтервалами часу для 

аналізу. Доступ до наборів часових інтервалів перенесений в меню "Мережа", часові 
інтервали можна створювати і редагувати безпосередньо в списку. 
 

 
 
Період аналізу та встановлений часовий інтервал, визначаються в налаштуваннях мережі 
у розділі Календар та період аналізу. Як і раніше, для аналізу часових інтервалів існують 

атрибути результатів розрахунку процедур і на основі цих інтервалів можуть бути 

динамічно відображені в редакторі мережі. 
 
Агрегування за часовими інтервалами доступне з використанням різних наборів. 
Наприклад, ви можете визначити один набір з інтервалом в 15 хвилин, який буде 

використовуватися як інтервал для аналізу. Інший набір використовувати для даних 

замірів, які сегментовані з деталізацією в 1 годину. Порівняння даних підрахунків за 1 

годину з результатами обчислень, сегментованими по 15 хвилин, можна, налаштувавши 

агрегацію результатів у вікні вибору атрибутів. 
 

4.2. Інтерактивна перевірка мережі. 
 

Для багатьох проєктів з моделювання транспорту необхідна перевірка мережі на якість. 
Оновлена процедура покращила зручність функціонування перевірки мережі, зробивши її 
доступною через вікно інструментів замість діалогового. 
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У вікні інструментів можна безпосередньо в редакторі мережі спостерігати за наслідками 

внесення змін. Зміст вікна інструментів можна регулювати відповідно до потреби 

користувачів, тобто приховувати нерелевантні до задачі пункти. Відображатимуться 

початок останньої перевірки та опис. Клацання миші на повідомлення відкриває вікно 

повідомлення. Можна отримати швидкий доступ до необхідних об’єктів мережі 
використовуючи синхронізацію між вікном повідомлення та редактором мережі. 
 

 
 

4.3. Редагування маршрутів. 
 

В Visum 2020 була розширена можливість редагування маршрутів. Завдяки багатошаровій 

моделі даних можна створювати варіанти маршрутів, яким не була присвоєна поїздка за 

розкладом. Доступне інтелектуальне скорочення всіх варіантів (активних) маршрутів до 

елементів, які обслуговуються поїздками по розкладу. Це служить для ясності та мінімізує 

сприйнятливість до помилок.  
 
Крім того, значно спрощено використання елементів існуючого варіанту маршруту ГТ та їх 

профілів руху часу для іншого варіанту маршруту. Можна скопіювати частину одного 

варіанту маршруту та прив’язати її до іншого. Пов’язані маршрути вимагають лише 

однакових пунктів зупинок з однієї або обох сторін. Прив’язка профілів руху часу може 

контролюватися користувачем. 
 
Ідентифікацію варіантів маршрутів спростили тим фактом, що напрямок руху маршруту 

тепер відображається набагато чіткіше. Вдосконалено вибір варіантів маршрутів. 
 

4.4. Простіші робочі процеси з функцією пошуку. 
 

При моделюванні громадського транспорту кількість маршрутів і зупинок може бути 

досить великою. Щоб пришвидшити робочі процеси в моделях з великою кількістю 

маршрутів та зупинок, пошук може здійснюватися по розширеному набору об’єктів. 
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Під час створення варіанту маршруту відповідний йому номер можна знайти почавши 

вводити частину його номера. Це набагато швидше, ніж прокручувати списки і вибирати 

відповідну строку. Крім того, буде покращено вибір для відображення та не відображення 

напрямків маршрутів у графічних параметрах. Також, полегшений пошук зупинок за 

тарифними зонами. 
 

  
 

 
 

4.5. Діаграми відображення двох параметрів. 
 

Аналіз часто включає більш ніж один критерій. Щоб сфокусувати увагу одразу на двох 

важливих частинах мережі, можна масштабувати діаграми за одним параметром та 

забарвити за другим. 
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Наприклад, для громадського транспорту це може бути корисним для відображення 

кількості пересадок на зупинці через діаметр діаграми та забарвленням діаграми 

відповідно до середнього часу очікування на зупинці. 
 

 
 

Для індивідуального транспорту кругові діаграми можуть відображатися на кожному вузлі 
або іншому точковому об'єкті. При масштабуванні діаграм вузлів по інтенсивності 
транспортного потоку і забарвленні за значеннями пропускної спроможності можна 

швидко виявити проблемні місця. 
 

 
 

4.6. Відображення епюр-відрізків. 
 

Епюри відрізків є важливим елементом візуалізації, особливо для епюрів навантажень. У 

вузлах з великою кількістю примикаючих відрізків епюри могли перекриватися, не 

відображалися правильно або мали проміжки між ними. Вдосконалюючи алгоритм 

відтворення епюрів відрізків зникли прогалини, а загальний вигляд мережі на епюрах 

відрізків виглядає набагато плавніше. 
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Раніше епюри відрізків автоматично не були з’єднані. 
 

 
 

Для отримання більш згладженого зображення епюри відрізків зараз завжди з’єднанні. 
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5. Додатки, інтерфейси та COM 
 

5.1. Імпорт даних перетину. 
 

Все більше та більше додатків виграють безпосередньо від того, що перетини детально 

кодуються. Наприклад, при перерозподілі SBA або ICA, враховується геометрія перетинів 

та керування світлофорними об’єктами. Інтерфейс до PTV Vissim автоматично генерує 

готові до симуляції мережі, якщо у параметрах вузлах Visum встановлені всі необхідні 
атрибути. Однак зусилля з ручного кодування перетинів є важливою частиною процесу 

побудови мережі. Щоб значно зменшити ці зусилля, було впроваджено імпорт даних 

перехрестя. У своєму поточному вигляді імпорт зчитує в основному дані геометрії. 
 
Імпорт даних перетинів є двоступеневим процесом. Перший, вихідні дані повинні бути 

перетворені у файли .csv. Цей крок знаходиться поза межами Visum, і його можна 

здійснити за допомогою скрипту. Другий крок - імпорт даних перетину у Visum, куди ці .csv 

файли імпортуються як .zip архів. 
 

 
 

Файл .csv містить ряд необхідних атрибутів, інші - необов’язкові та можуть бути оцінені під 

час імпорту. Усі дані імпортуються як визначені користувачем атрибути (КА). Це також 

стосується додаткових стовпців, які не потрібні для роботи алгоритму. Іншими словами, 
також можна зчитувати дані підрахунку детекторів до цільової мережі. Співставлення 

перетинів може бути засноване на координатах та / або здійснено шляхом розподілу вузла 

за КА. В результаті імпорту змінюється геометрія перетинів, тобто коригується кількість 

вхідних та вихідних смуг, генеруються повороти смуг руху, створюються наземні переходи 

та детектори, визначаються групи сигналів та їх розподіл на етапи. На наступному малюнку 

показані результати імпорту даних із SCATS. На скріншотах редактора перехрестя 

показуються деталі відображення підходів та детекторів. 
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5.2. Підтримка Python 3. 
 

З 1 січня 2020 року Python Software Foundation офіційно припинить підтримку Python 2.7. 
Відтепер підтримуватиметься лише поточна версія Python 3.7. Поки Visum дозволяв 

виконувати лише сценарії та надбудови, розроблені для Python 2.7, та забезпечував 

необхідний час роботи і бібліотеки. Оскільки дві версії не повністю сумісні, існуючі скрипти 

можуть не працювати в середовищі Python 3.7 без змін. 
 
Для того, щоб відповідати поточній еволюції платформи Python, Visum тепер також 

дозволяє виконувати сценарії та надбудови, розроблені для Python 3.7 та забезпечує 

відповідне середовище Python. Наразі застаріла версія Python 2.7 буде підтримуватися та 

встановлюватися паралельно. Тому Visum тепер встановлює обидві версії Python, а також 

бібліотеки Python та пакет VisumPy в останніх версіях для обох варіантів. 
 
Середовищем Python за замовчуванням, яке використовується для запуску сценаріїв через 

меню скриптів, через COM або через командний рядок, тепер є Python 3.7. Це можна 

змінити за допомогою налаштувань у Налаштування користувача / Робоче середовище / 
Файли скриптів. Середовище скриптів для запуску надбудови конфігурується 

індивідуально через структуру XML у відповідному * .vai файлі. 
 
Для процедури "Виконати скрипт", середовище - включаючи деякі інші мови сценаріїв, 
такі як VBS - можна вибрати для кожної процедури окремо. Таким чином, навіть різні 
середовища можуть використовуватися в одній послідовності процедури. Щоб уникнути 

порушень роботи в  існуючих моделей, за замовчуванням застосовується налаштування на 

Python 2.7. Таким чином, більшість існуючих процедур, що використовують скрипти Python, 
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можна запустити без адаптації коду скрипту, хоча ми наполегливо радимо оновити 

скрипти до Python 3.7 для подальшого обслуговування. 
 

5.3. Віртуальне середовище Python, сумісне з venv. 
 

Надане Visum середовище Python включає набір корисних бібліотек Python, які можуть 

використовуватися як скрипти та надбудови. Для забезпечення надійного налаштування ці 
бібліотеки встановлюються в папку інсталяції Visum і, таким чином, поза межами шляху 

встановлення системного Python. Коли на ці бібліотеки посилається скрипт, запущений 

поза Visum або під час розробки скрипту в IDE, потрібно відкоригувати шлях пошуку до 

бібліотек, якими користується Python. Досі цього можна досягти, використовуючи модуль 

SysPath, наданий PTV, та включити це у вихідний код. Щоб спростити це, під час 

встановлення зараз створюється віртуальне середовище Python під назвою “PTV Visum 

2020”, сумісна зі стандартним інструментом venv. У багатьох сучасних IDE Python це може 

бути вибрано для запуску скриптів, тому зміни в коді скрипту більше не потрібні. 
 

5.4. Зміни в інтерфейсі COM. 
 

Зміни, пов'язані з часовими інтервалами (див. Розділ 4.1), також передбачають деякі зміни 

у відповідних COM-API. Об'єкт COM IAnalaysisTimes був видалений та замінений новим 

типом ITimeIntervalSet, який здійснюється через функцію Visum.Net. 
Застарілі функції для IAnalysisTime  

(наприклад, Visum.Procedures.Functions.AnalysisTimes.TimeInterval все ще передбачені для 

зворотної сумісності, але вони будуть видалені в наступних версіях. Сценарії, які 
використовують ці функції, повинні бути адаптовані. 
 
Метод AddUserDefinedAttribute (передбачений для багатьох типів об'єктів) тепер потребує 

тип «строка» для параметра "subAttr" замість чисел. Таким чином, параметр може тепер 

посилатися на будь-який встановлений інтервал часу. 
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6. Технічні зміни 
 

6.1. Діагностика Служби підтримки. 
 

Службі підтримки клієнтів PTV зазвичай потрібна деяка довідкова інформація (наприклад, 
операційна система, ...) та файли (наприклад, файли журналів). Для того, щоб полегшити 

збір відповідної інформації, ми надаємо інструмент, який складає її в пакет підтримки, і 
може надаватися разом із запитом підтримки. 
 
Щоб запустити цей інструмент, введіть "Діагностика для PTV Visum 2020" у полі пошуку в 

меню запуску Windows. Для цього не потрібно запускати Visum. Відобразиться інтерфейс 

користувача інструменту. 
 

 
 

У вкладці "Пакет підтримки" Ви можете вибрати відповідну інформацію у списку "Звіти 

діагностики" - зазвичай попередній вибір не повинен змінюватися. Кнопка «Додати 

файли» дозволяє включати подальші файли, які можуть бути корисними для аналізу 

випадку підтримки (наприклад, знімки екрана, вхідні файли, ...). Після натискання кнопки 

«Створити пакет підтримки» вибрана інформація збирається і зберігається у вказаному 

файлі. 
 
На сторінці "Дії" інструмент підтримки надає додаткову корисну функціональність. 
 

6.2. Припинення підтримки для застарілих операційних систем MS Windows. 
 

Продукти PTV Vision Traffic Suite підтримуються та тестуються лише в операційних системах 

Windows з активною розширеною підтримкою Microsoft. Більш детальна інформація про 

життєвий цикл представлена в Microsoft Lifecycle fact Sheet. 14 січня 2020 року підтримка 
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операційних систем MS Windows 7, MS Windows Server 2008 та MS Windows Server 2008 R2 

від Microsoft офіційно припиняється. MS Windows 8 підтримується лише після оновлення 

до MS Windows 8.1. Застарілі версії MS Windows 10 послідовно також будуть  відключатись 

від підтримки. Аналогічні правила стосуються відповідних операційних систем MS Windows 

Server. Відповідно до цих змін продукти Vision Traffic Suite більше не будуть офіційно 

підтримувати застарілі операційні системи. PTV припинить перевіряти та підтримувати 

роботу свого програмного забезпечення на цих платформах. 
 

6.3. Вибір мов інтерфейсу користувача. 
 
Мовні пакети, що пропонуються для інтерфейсу користувача, більше не пов’язані з 

ліцензією. Всі доступні мови можуть бути обрані незалежно від ліцензії. Повнота 

перекладів не може бути гарантована для всіх мов; таким чином, деякі елементи можуть 

з’являтися в мові за замовчуванням - зазвичай це англійська. 
Довідка в Інтернеті, посібники тощо, все ще надаються на декількох мовах. 
 


