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- Rodz.aj wypadku, 

~) - Zachowanie pieszego, 

- Alkohol u pieszego, 

- Alkohol u kierowcy, 

- Zachowanie kierowcy, 

- Pojazdy uczestniczące. 

Moduł lokalizacji na podstawie wyselekcjonowanych wypadków lokalizuje odcinki 

gromadzenia się powyższych. Spośród zlokalizowanych odcinków użytkownik może określić 

odcinki niebezpieczne. Moduł ostatni pozwala uzyskać rysunek drogi wraz z zaznaczonymi 

odcinkami gromadzenia sie wypadków. 

3.5 System ewidencji i sumowania zasobów geologicznych 

Funkcja tego programu sprowadz.a się do ewidencji stanu zasobów geologicznych 

znajdujacych sie na terenie Dyrekcji Okręgowej . Użytkownik ma również możliwość 

określenia sumarycznych zasobów poszczególnych kopalin oraz ogólnie skał litych blJdź 

kruszyw naturalnych możliwych do wykorzystania przy budowie. 

4. Zintevowany System Informatyczny. 

MajlJC na uwadze zalety wykorzystania systemów komputerowych w zarządz.aniu 

zdecydowano się wprowadzić Zintegrowany System Informatyczny obejmujlJcy swoim 

zasięgiem docelowo wszystkie szczeble administracji drogowej. W pierwszym etapie 

poł1Jczone zostanlJ GDDP i wszystkie DODP. W następnym etapie Dyrekcje Okręgowe 

uzyskaj, połlJczenie z Zarządami Dróg. 

Jako środowisko programowe przyszłego systemu przyjęto wielozadaniowy, wielodostępny 

system operacyjny UNIX. Jako baza danych przyjęty został INFORMIX natomiast językiem 

programowania będzie Język ANSI C. Jednocześnie określone zostały min.imalne wymagania 

sprzętowe, jakie musi spełniać sprzęt dla sprostania wymaganiom nakładanym przez docelowy 

zintegrowany system. Wymagania te były nstępuj,ce : 

1 Server: 

- procesor min iAPX486, 40MHz, Cache, 

- EISA slots, 

- Main memory 32MB, O Wait State, 
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- Monitor SVGA Color 19" (1280xl024, 72Hz), 

-HDD 440MB, 

- Streaming Tape 120 MB or DDS tape, 

- SCSI controller. 

2 Terminale sieciowe: 

- procesor 386SX, 

- Main memory 2 MB, 

- karta VGA 

3 Urządzenia peryferyjne: 

- dla drukarek igłowych sprzętowa możliwość druku w kodzie zgodnym ze stroną kodową 

852, 

- dla drukarek laserowych i ploterów możliwość programowania w języku HPGL. 

4 Komunikacja 

Dla modemów posiadających polski atest standard CCITT V.21, V.22, V.22bis 

Lokalna sieć komputerowa w GDDP oparta będzie o 30 terminali inteligentnych oraz 3 

stacje graficzne z peryferiami (drukarki, ploter, skaner). Określono również środowisko 

programowe dla tych terminali. Na każdym z nich zainstalowany ma być pakiet MS Office 

zawierający następujące podstawowe moduły: 

- edytor tekstu ( Word ), 

- arkusz kalkulacyjny ( Excel ), 

oraz; 

- poczta elektroniczna ( MS Mail ), 

- pakiet prezentacyjny ( Power Point ) 

Dla tak określonego środowiska programowego sprzętowego rozpisano przetarg na 

dostawę sprzętu komputerowego. W efekcie przetargu podpisana została_ umowa z firmą 

Computerland Poland na dostawę komputerów firmy Hewlett-Packard. Zakupione komputery 

skonfigurowane będą zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 3.5. l. Schemat ten 

przedstawia topologię sprzętu w GDDP oraz sposób łączności z DODP-ami. Rys 3.5.2 

przedstawia topologię sprzętu w DODP w przypadku tych Dyrekcji, w których nie 

funkcjonuje żadna sieć komputerowa. Natomiast w tych Dyrekcjach Okręgowych, w których 

funkcjonuje już system wielodostępny bądź sieć typu Novell-owskiego, istniejący system 

zostanie połączony z nowym serverem i dopiero przez niego nastąpi komunikacja z GDDP. 

Rys 3.5.3 przedstawia minimalną konfigurację sprzętową w Zarządzie drogowym. 
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Jednocześnie z pracami majłcymi na celu określenie konfiguracji sprzętowej podjęto pracę 

nad określeniem zakresu informacji i sposobu ich przetwarzania w przyszłym systemie oraz 

nad funkcjami systemu. Przyjęto następujłCł definicję dla systemu: Informatyczny System 

. ZarZfdzania Sieci, DrogoWf (IS~SD) jest to zespół powiązanych ze sobą elementów: 

sprzętowych, programowych i ludzkich spełniających następujące funkcje: 

a) prowadzenie ewidencji dróg, 

b) ocena techniczna stanu sieci, 

c) prognozowanie zmian stanu sieci, 

d) określanie strategii zarządzania siecią dróg - planowanie długoterminowe, 

e) planowanie krótkoterminowe na podstawie optymalnego rozdziału środków na utrzymanie 

sieci drogowej, 

f) nadzór nad realizacją robót, 

g) kontrola wykorzystania budżetu. 

Po określeniu zawartości oraz funkcji systemu rozpisano przetarg na wykonanie następujących 

prac: 

- opracowanie szcegółowego projektu systemu informatycznego, 

- opracowanie zasad eksploatacji Banku Danych Drogowych (BDD), 

- wykonanie oprogramowania BDD, 

- wdrożenie BDD. 

Nad dokładnym wykonaniem całego zlecenia czuwać będzie zewnętrzna firma zatrudniona 

jedynie w tym celu. 
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