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Aplikacja NetStork służy do inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej w zakresie sieci miedzianej i 

światłowodowej, a także elementów infrastruktury przez osoby pracujące w terenie i na 

stanowiskach stacjonarnych. Gromadzone dane zapisywane są do w centralnej relacyjnej bazie 

danych lub w przypadku aplikacji wykorzystywanych w terenie, w postaci plików XML. 

1 Widok hierarchii obiektów 

Widok hierarchii obiektów przedstawia hierarchię bieżącego obiektu gabarytowego (np. studnia, 

szafka, słup). Jeśli obiektem bieżącym nie jest obiekt gabarytowy, a np. złącze – wówczas jest 

prezentowana hierarchia kontenera, w którym złącze jest umieszczone. Hierarchia przedstawia 

wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz obiektu gabarytowego, uporządkowane w sposób 

hierarchiczny. Obiekt bieżący jest wyróżniony niebieskim tłem. Zmiana obiektu bieżącego jest 

możliwa poprzez kliknięcie w węzeł go reprezentujący.  

Poniżej przedstawiono hierarchię słupa, z szafką jako obiektem bieżącym:  

 

 

2 Widok Połączeń 

Widok połączeń wyświetla wszystkie połączenia bieżącego obiektu. Połączenia są to najczęściej 

powiązania równorzędne pomiędzy obiektami, czyli np. złącze - kabel, studnia - odcinek kanalizacji. 

Jest on szczególnie przydatny, gdy chcemy sprawdzić, z czym łączy się bieżący obiekt, a nie ma on 

swojej reprezentacji ani na mapie, ani na schemacie (np. głowica, studnia bez określonego 

położenia). Dodatkowo, dla połączeń skierowanych, wyświetlany jest również kierunek połączenia w 

postaci strzałki (dla urządzeń), lub oznaczenie początkowego/końcowego zacisku (cyfra 1 - początek; 

2 - koniec) w przypadku kabli, co widać na poniższej grafice: 
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Połączenia wyświetlane są w postaci drzewa. Dzięki temu możemy przeglądać powiązania obiektów 

powiązanych i tak dalej. Powiązania do obiektów, które już wystąpiły w drzewie, są wyszarzane i 

zablokowane, aby uniknąć powstawania cykli w drzewie. 

3 Edytor obiektu  

Edytor obiektu służy do edycji danych fizycznych obiektu. Każdy typ obiektu posiada swój 
własny, dedykowany dla niego edytor. Poniżej został przedstawiony edytor złącza 
kablowego: 

 

 

Interfejs każdego edytora składa się z trzech części: 

• Górnej belki, która wyświetla skrócony opis obiektu, 

• Części specyficznej edytora, zawierającej listę kontrolek edycyjnych umożliwiających 

edycję konkretnych pól obiektu + dodatkowe, specjalistyczne funkcjonalności, zależne od 

konkretnej klasy obiektu. 

• Dolnego paska narzędziowego, udostępniającego operacje na bieżącym obiekcie: 

• Zatwierdzenie zmian bieżącego obiektu. Przy tej operacji (oraz każdej innej powodującej 

zmianę bieżącego obiektu) następuje automatyczne sprawdzenie poprawności 

wprowadzonych zmian. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości – zostanie wyświetlony 

komunikat z podsumowaniem co jest nie tak a pola, które należy poprawić zostaną 

podświetlone kolorem czerwonym, tak jak na następnym rysunku 

• Wycofanie zmian wykonanych dla bieżącego obiektu 

• Przyciski poprzedni (<<), następny (>>), umożliwiające nawigację do poprzedniego lub 

następnego obiektu w historii nawigacji. 

Możliwość dołączania zdjęć 
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W części specyficznej edytora może znajdować się interfejs umożliwiający dołączanie (i przeglądanie 

dołączonych) zdjęć do konkretnych obiektów. 

Aplikacja wyposażona jest w następujące opcje: 

• Przeglądanie zdjęć dowiązanych do bieżącego obiektu. Umożliwia ona także obracanie 

lub usuwanie dołączonych zdjęć. 

• Dołączenie do obiektu pliku (plików) ze zdjęciami. Po kliknięciu użytkownik proszony jest 

o wskazanie pliku (plików) który zostanie dołączony do obiektu. 

• Wykonywanie zdjęć (dla aplikacji wykorzystywanej w terenie) 

 

 

W oknie znajduje się podgląd obrazu z kamery oraz dwa przyciski. Przycisk powoduje zrobienie 

zdjęcia. Zrobione zdjęcie jest teraz pokazywane zamiast podglądu obrazu z kamery - można je 

zaakceptować lub odrzucić co widać poniżej: 
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4 Mapa 

Mapa jest jednym z najważniejszych widoków aplikacji. Mapa konstruowana jest z dwóch 

zasadniczych elementów: 

• Obiektów wektorowych, reprezentujących obiekty świata rzeczywistego podlegające 

procesom inwentaryzacji/eksploatacji. Obiekty te są aktywne, tzn. można je wybierać i 

edytować. 

• Podkładów rastrowych załadowanych do aplikacji, w celu ułatwienia orientacji oraz 

inwentaryzacji obiektów wektorowych. 

 

 

 

Funkcje dostępne w oknie mapy umożliwiają: 

• Wyróżnianie bieżącego obiektu (lub obiektu nadrzędnego, jeśli bieżący obiekt nie 

występuje na mapie) kolorem czerwonym i automatyczne przesuwanie mapy tak aby 

obiekt bieżący zawsze znajdował się w centrum. 

• Zmiana bieżącego obiektu poprzez zaznaczenie go pojedynczym kliknięciem lub poprzez 

zaznaczenie prostokątem. Zaznaczony obiekt stanie się obiektem bieżącym we wszystkich 

widokach aplikacji. 

• Nawigację po mapie – przesuwanie mapy, powiększanie i oddalanie. Dodatkowo będzie 

dostępna kontrolka zmiany bieżącej skali widoku na jedną z predefiniowanych wartości. 

• Tryb edycji wyrysu, włączany automatycznie podczas edycji pola geometrycznego 

(położenia) obiektu. 

• Synchronizację mapy z aktualną pozycją GPS. Możliwe są następujące akcje: 

o Jednorazowa synchronizacja po wciśnięciu przycisku 

o Synchronizacja automatyczna (podążanie mapy za użytkownikiem). 
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Mapy podkładowe 

Aplikacja obsługuje następujące rodzaje map podkładowych: 

• Podkłady rastrowe importowane do aplikacji z dowolnych źródeł 

• Mapy podkładowe pobierane z zewnętrznych źródeł on-line, standardowo udostępnione 

są mapy pochodzące z serwisu Open Street Maps. 

• Pliki CAD zorientowane w odpowiednim układzie współrzędnych, w formacie DXF. 

5 Narzędzie do zarządzania warstwami (podkładami) mapy 

Aplikacja została wzbogacona o narzędzie do wizualnego zarządzania podkładami wektorowymi w 

formatach DWG/DXF (Autocad) oraz SHP (ESRI Shapefile). Narzędzie pozwala na: 

• Definiowanie podkładów wektorowych dla mapy głównej oraz schematów wewnętrznych 

• Edycję parametrów zdefiniowanych podkładów. 

• Grupowanie zdefiniowanych podkładów w grupy (warstwy).  

• Włączanie/Wyłączanie widzialności poszczególnych warstw lub pojedynczych podkładów. 

• Usuwanie wybranych podkładów lub warstw. 

 

6 Schematy autogenerowane 

Schematy autogenerowane są to schematy, które dynamicznie przedstawiają wprowadzone dane w 

postaci graficznej. Np. schemat studni zmienia się po każdym dołożeniu złącza lub przy każdej 

zmianie połączeń kabli wewnątrz studni. 

Jeśli bieżący obiekt posiada schemat autogenerowany – obszar mapy dzielony jest na dwie części. 

Górna (większa cześć) zawiera dotychczasowy widok mapy, natomiast w dolnej, mniejszej 

prezentowany jest schemat. 

W aplikacji dostępne są następujące rodzaje schematów: 
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• schematy studni, z osadzonymi schematami odcinków kanalizacji 

 

• schematy profili odcinków kanalizacji 

 

• schematy rozmieszczenia przełącznic w szafkach 

 

Schematy autogenerowane są interaktywne, tzn. możemy klikać na obiekty występujące na 

schemacie i zaznaczać je, jeśli są to reprezentacje obiektów. (np. złącza, głowice, kable). Zaznaczony 

obiekt staje się automatycznie obiektem bieżącym w każdym z widoków aplikacji. Na schemacie 

zaznaczany jest kolorem czerwonym. Np.: 
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Innym interaktywnym elementem schematu są tzw. obszary aktywne, które reprezentują potencjalne 

miejsce do wstawienia nowego obiektu. Obszary takie oznaczane są na ogół szarą ramką. Po 

kliknięciu takiego obszaru, najczęściej pojawi się podpowiedź do wstawienia nowego obiektu typu 

zgodnego z zaznaczonym obszarem aktywnym. Poniższa grafika przedstawia schemat profilu z 

zaznaczoną rurą w którą można wstawić lub przeciągnąć kabel: 

 

7 Schematy sieci światłowodowej 

Schematy złączy i węzłów optycznych 

Modelowanie połączeń w węzłach typu przełącznica ODF i złącze optyczne jest realizowane w postaci 

graficznej. Na schemacie węzła prezentowane są przyłączone kable światłowodowe wraz z ich 

strukturą w hierarchii kabel-tuba-włókno. Zachowana jest również kolorystyka tub i włókien 

odpowiednia dla danego typu kabla. 

Aby uprościć prezentację połączeń, możliwe jest również łączenie całych wiązek, bez rozwijania ich 

na pojedyncze włókna. 

 

W opisie każdego kabla dostępna jest informacja o jego typie, liczbie włókien, a także informacja o 

jego zakończeniu wraz z odległością do następnego węzła. Kliknięcie na nazwę kolejnego węzła 

przenosi widok do jego schematu. 
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Łączone schematy logiczne sieci 

Narzędzie NetStork pozwala również na łączenie poszczególnych schematów jednostkowych w 

schematy pokazujące pełną strukturę sieci. O dołączeniu poszczególnych schematów i kabli do 

tworzonego schematu decyduje użytkownik. Użytkownik odpowiada również za pozycjonowanie 

poszczególnych schematów. 

Tak utworzone schematy są przechowywane w bazie danych i mogą być wykorzystywane przez wielu 

użytkowników. 

 

 

 

Schematy wyprostowane 

Aplikacja pozwala również na tworzenie dokumentacji sieci w postaci schematów wyprostowanych, 

prezentujących elementy sieci światłowodowej w kontekście wspierającej ja infrastruktury. 

Poszczególne elementy schematu są dołączane przez użytkownika systemu i odpowiednio przez 

niego użytkowanie. 
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Schematy budynkowe 

Aplikacja pozwala również na trasowanie kabli w korytkach kablowych na schematach opisujących 

wnętrza budynków. 

 

Do schematu budynku może zostać włączony rzut w postaci zewnętrznego pliku DXF. 

Na schemacie budynku można prezentować informacje o korytkach kablowych i szafach 

zawierających przełącznice i urządzenia aktywne. 

8 Modelowanie sieci FTTH 

Narzędzie NetStork pozwala na modelowanie sieci typu FTTH w zakresie następujących elementów: 
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• Urządzenia OLT 

• Urządzenia ONT 

• Przełącznice światłowodowe ODF 

• Kable światłowodowe 

• Kable światłowodowe łatwego dostępu 

• Złącza kabli światłowodowych 

• Szafy kablowe 

• Zapasy 

• Przełącznice światłowodowe 

• Sprzęgacze optyczne 

• Odcinki kanalizacji, kanalizacja pierwotna i wtórna 

• Mikrokanalizacja 

• Studnie kablowe 

W celu przechowywania informacji o sieci światłowodowej system umożliwia tworzenie schematów 

instalacyjnych oraz schematów rozpływu włókien wewnątrz budynków, w których świadczone są 

usługi FTTH. 

Dzięki temu możliwe jest zamodelowanie pełnej trasy od urządzenia ONT do urządzenia OLT, 

pozwalając przy tym na wykorzystanie systemu w sytuacjach awaryjnych w celu identyfikacji 

wszystkich elementów sieci służących do świadczenia usługi dla danego klienta. 
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Schematy połączeń włókien wewnątrz budynku zawierają informację o rozszyciu włókien na 

przełącznicach (zazwyczaj w piwnicy budynku), konfiguracji sprzęgaczy optycznych oraz rozpływie 

sygnału do poszczególnych lokali abonenckich. 

 

9 Modelowanie sieci radiowej 

Modelowanie sieci radiowych realizowane jest poprzez wstawianie elementów aktywnych (IDU) oraz 

anten odpowiednich do danego typu usługi (np. sektorowe, dookólne, radiolinie). Daje to możliwość 

użytkownikowi zarówno na modelownie sieci rozdzielczej radiowej jak również dostępowej np. WiFi 

oraz szkieletowej poprzez radiolinie.  

Do anten radiowych podłączani mogą być klienci i kreowane tym samym połączenia radiowe. 

Oprócz połączeń radiowych i lokalizacji klientów, NetStork pozwala na inwentaryzację urządzeń 

końcowych, które często są własnością operatora. 
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10 Współpraca z reflektometrem 

NetStork przystosowany jest od odczytu plików pomiarowych z refelektometru oraz wykorzystania 

danych pomiarowych do lokalizacji istotnych miejsc w sieci. 

W programie możemy otworzyć plik pomiarowy w formacie sor i wyświetlić charakterystykę 

pomiaru. Dzięki tej funkcjonalności wskazując wybrany punkt na wykresie  pomiaru wykonanego z 

wybranego punktu, program pokaże nam na mapie miejsce w sieci odpowiadające temu punktowi 

pomiarowemu. Ścieżka od punktu dokonywania pomiaru aż do punktu wskazanego na 

charakterystyce podświetla się na mapie w kolorze jasnozielonym.  
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11 Rejestracja awarii i prac planowych 

System zapewnia rejestrację zdarzeń takich jak awarie sieci oraz prace planowe. Do każdego 

zdarzenia można podłączać dowolne elementy sieci. Zdarzenie jest wizualizowane na mapie za 

pomocą ikonki, która po zakończeniu prac lub awarii jest wygaszana. 
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12 Kopiowanie struktury odcinka kanalizacji 

W aplikacji NetStork zaimplementowano funkcję kopiowania struktury odcinka kanalizacji. Umożliwia 

to szybką edycję sieci, szczególnie w przypadku wprowadzania wykopów o złożonej strukturze.  
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13 Szybkie przedłużanie infrastruktury i okablowania  

Inwentaryzacja sieci jest prosta dzięki szybkiemu przedłużaniu infrastruktury i okablowania, do 

całego odgałęzienia sieci za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy wybrać odcinek z utworzoną lub 

skopiowaną wcześniej strukturą (z kablami lub bez) i wybrać podpowiedź Przedłuż Infrastrukturę i 

sieć. 

 

 

 
 

Wynikiem tej operacji będzie przedłużenie kanalizacji pierwotnej, wtórnej, mikrokanalizacji oraz 

wszystkich kabli biegnących w przedłużonych rurach. 

Za pomocą funkcji kopiowania struktury, oraz przedłużania jej do całych odgałęzień sieci, można w 

sposób efektywny inwentaryzować nawet bardzo złożoną infrastrukturę i sieć.  

Funkcje te są szczególnie przydatne, jeśli infrastrukturę (wykopy, studnie, budynki) importujemy za 

pomocą automatycznych mechanizmów a proces inwentaryzacji przeprowadzany jest ręcznie za np. 

za pomocą dokumentacji elektronicznej w postaci plików Autocad. 

14 Projektowanie sieci 

W aplikacji NetStork możliwa jest realizacja procesu projektowania sieci. Projektowanie można 

prowadzić na istniejącej sieci poprzez tworzenie zadań projektowych. Możliwe jest wówczas 

zablokowanie w bazie wszystkich obiektów objętych projektem, dzięki czemu możemy zabezpieczyć 

się przed niepożądanymi zamianami lub też pozostawienie możliwości ich edycji. 

Zadania  projektowe mogą na siebie nachodzić jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Dane powstałe w trakcie projektowania można wydrukować jak również scalić z siecią 

zinwentaryzowaną w bazie danych. 
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15 Wymiarowanie odcinków kanalizacji i odcinków słupowych 

Aplikacja jest wyposażona w funkcję wymiarowania odcinków kanalizacji/słupowych wyświetlanych 

na mapie. Daje to możliwość przygotowania dokumentacji do celów projektowych i nie tylko. 

Włączanie/wyłączanie wyświetlania wymiarów odcinków realizuje się za pomocą przełącznika menu 

Widok->Pokazuj odległości odcinków. 

 

 

16 Funkcjonalność wyróżniania obiektów na mapie 

Inną funkcją przydatną dla celów raportowania jest wyróżnianie obiektów na mapie. Daje to 

możliwość szybkiego przygotowania dowolnego raportu, na którym niezbędne jest wyróżnienie 

kawałka sieci, np. do celów przygotowania dokumentacji projektowej.  
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17 Wyświetlanie struktury kabli światłowodowych 

W widoku hierarchii kable światłowodowe wyświetlane są wraz z ich pełną strukturą, z podziałem na 

tuby i włókna. Jeżeli na danym włóknie poprowadzona została relacja światłowodowa – jest ona 

również wyświetlana, co ułatwia eksplorację relacji i analizę zajętości kabla. 

 

18 Schematyczna wizualizacja kabli na mapie 
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Aplikacja zapewnia możliwość definiowania geometrii dla obiektów wewnętrznych na mapie. Dzięki 

temu obiekty takie jak kable, złącza itp. można wizualizować na mapie w celu zwiększenia czytelności 

sieci na ekranie i na wydrukach mapy. Funkcjonalność ta znana jest z systemów paszportyzacji dla 

dużych operatorów, takich jak np. GE Smallworld.  
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19 Obliczanie długości trasowej  

Aplikacja posiada funkcję obliczania długości trasowej w kanalizacji pierwotnej i wtórnej.   

  

 

Funkcjonalność ta pozwala w szybki sposób obliczyć odległość trasową pomiędzy dwoma różnymi 

punktami w sieci. Trasa budowana jest poprzez użytkownika, który decyduje przy każdym 

rozgałęzieniu, którędy będzie przebiegać następny jej fragment. Wykonuje się to wizualnie poprzez 

kliknięcie w odcinek kanalizacji (na mapie) lub kanalizację wtórną wychodzącą ze studni (na 

schemacie studni).  

20 Raport połączeń włókien 

Połączenia włókien wykonanych w złączu/stojaku, można wyeksportować do pliku CSV, do 

późniejszej analizy. Operację tą można wykonać dla pojedynczego obiektu, jak i dla wszystkich 

obiektów z bazy.  

 

 

21 Raporty UKE 

NetStork zapewnia możliwość zdefiniowania atrybutów dla obiektów sieci, wymaganych przez 

raporty UKE generowane do SIIS. 
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Wprowadzanie na bieżąco danych o sieci oraz atrybutów UKE, zapewnia możliwość wygenerowania 

raportu wciskając jedynie przycisk „Generuj raport UKE”. 

 

 

22 Historia 

Widok historii pozwala na cofnięcie się do dowolnego z poprzednich kontekstów aplikacji. Wizualnie 

kontekst reprezentowany jest przez bieżący obiekt, ale wewnętrznie pamiętanych jest więcej 

informacji. Czasami cofnięcie się do danego stanu może być bardzo przydatne, ponieważ niektóre 

podpowiedzi generowane są dynamicznie dla danego kontekstu i po jego zmianie (co może nastąpić 

w wyniku wykonania następnych operacji lub po prostu po nawigacji po obiektach) mogą już nie być 

dostępne. Za pomocą widoku historii użytkownik może łatwo wrócić do dowolnego stanu w historii i 

stamtąd kontynuować pracę. 

System podpowiedzi jest generalnie tak projektowany, aby konieczność cofania się w historii 

możliwie zminimalizować, ale czasami, szczególnie dla rzadko wykonywanych operacji – potrzeba 

taka może zaistnieć. Poza tym, dzięki tej funkcjonalności, użytkownik nie jest skrępowany ścisłym 

wykonywaniem kroków niejako „kreatora”. Może w każdym momencie wykonać dowolny inny ciąg 

operacji a potem powrócić do wcześniej realizowanego scenariusza. Widok historii przedstawiono na 

poniższym ekranie: 
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Na drugiej zakładce widoku historii widać ostatnio odwiedzone obiekty, pogrupowane po ich typie. 

Stąd można wykonywać operacje grupowe na wielu obiektach – np. hurtowe ich usunięcie. 

 

23 Wyszukiwanie obiektów 

Widok znajdź udostępnia proste wyszukiwanie obiektów danego typu po wartości wybranego 

atrybutu. Domyślnym operatorem jest „Pasuje do” dla atrybutów typu tekstowego a „=” dla typu 

liczbowego. 

 

Po kliknięciu na przycisk znajdź, prezentowany jest wynik w postaci listy obiektów. Po wybraniu 

jednego z elementów listy – staje się on obiektem bieżącym, wyświetlanym we wszystkich widokach 

aplikacji. 
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24 System automatycznych podpowiedzi kontekstowych 

System udostępnia operacje, które użytkownik może wykonać w bieżącym kontekście aplikacji. Lista 

wszystkich operacji jest dynamiczna i zależy od wielu aspektów składających się na kontekst aplikacji. 

Do głównych należą bieżący obiekt oraz obiekty poprzednio odwiedzone lub ostatnio wykonane 

operacje. 

W aktualnym kontekście aplikacji zawsze dostępna jest: 

• Lista wszystkich możliwych operacji, jakie użytkownik może wykonać w bieżącym 

kontekście aplikacji, 

• Podpowiedź domyślna, reprezentująca operację najbardziej prawdopodobną w bieżącym 

kontekście. 

System podpowiedzi kontekstowych jest jednym z najważniejszych elementów aplikacji, ponieważ 

udostępnia pełną funkcjonalność edycji sieci telekomunikacyjnej. Za jego pomocą można 

wprowadzać obiekty infrastruktury sieciowej (studnie, wykopy, linie napowietrzne), wprowadzać 

kable oraz przeciągać je przez wymagane odcinki kanalizacji, wprowadzać urządzenia i wykonywać 

wszystkie niezbędne połączenia urządzeń i kabli.  

 

25 Drukowanie 

Aplikacja udostępnia funkcjonalność drukowania, w celu przygotowania dokumentacji 

zinwentaryzowanych obiektów. Dzięki temu możliwe jest zaprezentowanie pełnej informacji o 

zgromadzonych danych w sposób czytelny i przejrzysty, również dla osób nie posiadających wiedzy w 

zakresie obsługi aplikacji NetStork. 

Możliwe jest drukowanie trzech zasadniczych elementów: 

• Mapy, 

• Pełnego raportu o zinwentaryzowanych obiektach, 

• Bieżący widok okna obiektu lub schematu sieci. 
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Drukowanie może zostać wykonane na drukarce lub na drukarce wirtualnej w celu otrzymania 

dokumentu PDF. Dokumenty PDF mogą stanowić dokumentację elektroniczną obchodu lub mogą być 

później drukowane do postaci papierowej. 

26  Zapis danych 

Aplikacja zapisuje dane automatycznie. Również podczas zamykania aplikacji lub otwierania nowego 

zadania dane są zapisywane automatycznie. 

Dodatkowo użytkownik może wymusić zapisanie danych w danym momencie za pomocą pozycji w 

menu  

Dane ->Zapisz dane. 

27  Weryfikacja spójności danych 

Aplikacja umożliwia weryfikacje danych, czyli sprawdzenie czy dane zawarte w obiektach są 

poprawne i wystarczająco pełne z punktu widzenia aplikacji. Poniżej zamieszczono przykładowy 

wynik weryfikacji danych: 

 

W celu sprawdzenia danych wykonywane są następujące testy: 

• Test zakończeń kabli 

• Test walidacji obiektów 

Test kabli znajduje kable niezakończone, czyli takie, których przynajmniej jeden koniec nie jest 

podłączony do złącza lub przełącznicy. 

Test walidacji obiektów wykonuje dla wszystkich obiektów w bazie test walidacji dokładnie taki jaki 

jest wykonywany podczas wstawiania kolejnych obiektów. Na przykład jeśli w jakimś obiekcie 

niewypełnione są pola obowiązkowe, wówczas test walidacji to wykaże. Sytuacja taka jest możliwa 

np. po zaimportowaniu danych z systemu zewnętrznego.  
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28 Wsparcie dla technologii Ethernet 

28.1 Urządzenia IP 

W aplikacji możliwa jest obecnie paszportyzacja urządzeń IP różnego rodzaju (routery, switch-e, …). 

Urządzenia takie dodaje się z poziomu stojaka za pomocą podpowiedzi Wstaw urządzenie IP. Edytor 

urządzenia posiada następujące atrybuty: 

• Oznaczenie 

• Wysokość 

• Porty – lista nazw portów lub zakres numerów 

• Specyfikacja urządzenia IP (słownik) – dowolny typ zdefiniowany przez użytkownika 

 

28.2 Karty 

Urządzenia IP, mogą posiadać karty. Zatem możliwe jest modelowanie struktur dwupoziomowych: 

Urządzenie -> Karta. Karta posiada podobny zestaw atrybutów co urządzenie. 
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28.3 Karty dla urządzeń IDU 

Nowa wersja umożliwia modelowanie kart również dla urządzeń radiowych IDU. Aby wstawić kartę 

IDU należy zaznaczyć urządzenie IDU a następnie wybrać podpowiedź Wstaw: Karta. 

28.4 Porty 

28.4.1 Ułatwione definiowanie zakresów portów  

W nowej wersji nie ma już potrzeby wprowadzania nazw portów, jeśli są to kolejne numery. 

Wystarczy jako wartość atrybutu Porty, wprowadzić zakres numeracji portów. N.p. wartość „1-24”, 

zdefiniuje 24 porty o numerach od 1 do 24.  

Możliwe jest oczywiście definiowanie portów tak jak poprzednio, jak również w sposób mieszany, 

specyfikując nazwy i zakresy jednocześnie. Przykładowo, wartość „1-4, a, b”,  definiuje 6 portów o 

następujących oznaczeniach: 1, 2, 3, 4, a, b. 

28.4.2 Obiekty Portów 
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Dotychczas porty modelowane były w uproszczony sposób, tzn. w bazie przechowywane były jedynie 

nazwy portów, co było wystarczające w większości przypadków przy paszportyzacji danych FTTH. W 

nowej wersji tryb uproszczony jest nadal wspierany, tzn. nie ma potrzeby wykonywać migracji 

danych. Nowością jest natomiast możliwość inwentaryzacji portów w postaci obiektów. Obiekty 

portów można wygenerować za pomocą jednego kliknięcia:  

1. Zaznaczyć obiekt posiadający porty (Urządzenie, Karta, Półka) 

2. Wybrać podpowiedź: Generuj obiekty portów 

Wykonanie tej operacji spowoduje wygenerowanie N obiektów portów, zgodnie z definicją nazw 

portów (parz poprzedni rozdział). Możliwe jest również wprowadzanie portów pojedynczo, za 

pomocą podpowiedzi: Wstaw: Port. 

Obiekt Port posiada następujące atrybuty: 

• Oznaczenie 

• Medium, Typ (słownik) 

• Status (słownik) 

• Tryb pracy (słownik) 

• Adresy IP  

• Numery VLAN 

• Dane techniczne 

28.5 Wizualizacja połączeń portów z HP 

Podobnie jak w przypadku technologii FTTH, Połączenia poszczególnych portów urządzenia IP 

(routera/switch-a) z obiektami HP są wykonywane i wizualizowane w sposób graficzny na schemacie 

skrzynki lub pionu budynku. Możliwe jest modelowanie dostarczania sygnału w dwóch technologiach 

(FTTH i Ethernet) jednocześnie. 
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29 Podział wykopu poprzez wstawienie nowej studni 

Została dodana funkcja efektywnego wstawiania studni wraz z podziałem wskazanego odcinka 

kanalizacji za pomocą jednego kliknięcia. Schemat postępowania jest następujący: 

1. Wybieramy odcinek kanalizacji który ma zostać podzielony nową studnią. 

2. Za pomocą myszy wskazujemy lokalizację nowej studni, klikamy prawym przyciskiem myszy i 

wybieramy operację Podziel wykop wstawiając studnię. 

 

3. Operacja spowoduje: 

a. Wstawienie nowej studni w lokalizacji wybranej przez użytkownika, 

b. Atrybuty domyślne i wolnozmienne zostaną automatycznie wypełnione lub 

skopiowane z poprzedniej studni, 

c. Odcinek kanalizacji zostanie podzielony na dwie części, które zostaną połączone z 

nowo wstawioną studnią. Struktura wykopu zostanie zachowana., 

d. Wszystkie kable, rury wtórne i mikrokanalizacje zostaną automatycznie przedłużone 

przez wstawioną studnię.  
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30 Wstawienie nowego słupa/studni wraz z przedłużeniem 

infrastruktury 

W aplikacji NetStork zaimplementowano dwie nowe operacje kontekstowe: Wstaw słup i przedłuż 

sieć oraz Wstaw studnię i przedłuż sieć. Dzięki tym operacjom można za pomocą jednego kliknięcia 

wstawić nową studnię i przedłużyć do niej całą infrastrukturę wraz z okablowaniem. 

Schemat postępowania: 

1. Wybieramy studnię, która jest połączona wykopem ze studnią którą chcemy wstawić. 

2. Wskazujemy na mapie za pomocą wskaźnika myszy położenie nowej studni i z menu 

kontekstowego wybieramy podpowiedź Wstaw studnię i przedłuż sieć. 
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3. Operacja spowoduje: 

a. Wstawienie nowej studni w lokalizacji wybranej przez użytkownika, 

b. Atrybuty domyślne i wolnozmienne zostaną automatycznie wypełnione lub 

skopiowane z poprzedniej studni, 

c. Studnia zostanie połączona odcinkiem kanalizacji, posiadającym atrybuty i strukturę 

identyczną jak wykop dochodzący do ostatniej studni. 

d. Okablowanie dochodzące do ostatniej studni zostanie automatycznie przedłużone do 

nowej studni. 
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31 Narzędzie do zarządzania warstwami (podkładami) mapy 

Aplikacja została wzbogacona o narzędzie do wizualnego zarządzania podkładami wektorowymi w 

formatach DWG/DXF (Autocad) oraz SHP (ESRI Shapefile). Narzędzie pozwala na: 

• Definiowanie podkładów wektorowych dla mapy głównej oraz schematów wewnętrznych 

• Edycję parametrów zdefiniowanych podkładów. 

• Grupowanie zdefiniowanych podkładów w grupy (warstwy).  

• Włączanie/Wyłączanie widzialności poszczególnych warstw lub pojedynczych podkładów. 

• Usuwanie wybranych podkładów lub warstw. 
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32 Kopiowanie struktury odcinka kanalizacji 

W aplikacji NetStork zaimplementowano funkcję kopiowania struktury odcinka kanalizacji. Umożliwia 

to szybką edycję sieci, szczególnie w przypadku wprowadzania wykopów o złożonej strukturze. 

Schemat postępowania jest następujący: 

1. Wybieramy odcinek, którego struktura ma zostać skopiowana 
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2. Wskazujemy docelowy, pusty odcinek kanalizacji i wybieramy podpowiedź: Skopiuj strukturę 

odcinka kanalizacji z poprzedniego obiektu 

 

3. Cała struktura źródłowego odcinka kanalizacji zostanie odwzorowana w odcinku docelowym: 
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33 Szybkie przedłużanie infrastruktury i okablowania  

W aplikacji NetStork dodano funkcję szybkiego przedłużania infrastruktury i okablowania, do całego 

odgałęzienia sieci za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy wybrać odcinek z utworzoną lub 

skopiowaną wcześniej strukturą (z kablami lub bez) i wybrać podpowiedź Przedłuż Infrastrukturę i 

sieć. 

 

 



NetStork – opis funkcjonalności 

41 

 
 

Wynikiem tej operacji będzie przedłużenie kanalizacji pierwotnej, wtórnej, mikrokanalizacji oraz 

wszystkich kabli biegnących w przedłużonych rurach. 
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Za pomocą funkcji kopiowania struktury, oraz przedłużania jej do całych odgałęzień sieci, można w 

sposób efektywny inwentaryzować nawet bardzo złożoną infrastrukturę i sieć.  

 

Funkcje te są szczególnie przydatne, jeśli infrastrukturę (wykopy, studnie, budynki) importujemy za 

pomocą automatycznych mechanizmów a proces inwentaryzacji przeprowadzany jest ręcznie za np. 

za pomocą dokumentacji elektronicznej w postaci plików Autocad. 

34 Projektowanie sieci 

Aby umożliwić realizację procesu projektowania sieci, z wykorzystaniem aplikacji NetStork, 

wprowadzony został szereg usprawnień aplikacji, które zostaną opisane w poniższych rozdziałach. 

34.1 Nowy tryb tworzenia zadań – bez blokowania rekordów w bazie 

Podczas tworzenia zadania do celów inwentaryzacji danych, wszystkie eksportowane obiekty są 

blokowane w bazie, dzięki czemu jakakolwiek ich edycja nie jest możliwa. Dzięki temu podczas 

synchronizowania zadania z bazą, nie ma możliwości wystąpienia zmian konfliktowych. Ten tryb jest 

nadal dostępny w aplikacji. 

Proces projektowania sieci jest jednak nieco odmienny on procesu inwentaryzacji. Tzw. długa 

transakcja, czyli czas wykonywania projektu najczęściej jest w tym przypadku znacznie wydłużony. W 

praktyce, może on trwać tygodnie, lub nawet miesiące. Powoduje to, że blokowanie rekordów w 

bazie danych na tak długi okres czasu jest kłopotliwe. 

Drugim problemem, jest niemożność nachodzenia na siebie dwóch zadań inwentaryzacji danych, tzn. 

nie można stworzyć dwóch ekstraktów zawierających wspólny podzbiór danych. Wynika to z faktu, że 

zablokowanych rekordów nie można ponownie wyeksportować do nowego zadania, gdyż oznaczało 

by to, że w dwóch zadaniach możemy edytować te same dane, co prowadziło by do powstawania 

konfliktów. 

Aby rozwiązać te problemy - wprowadzono nowy tryb tworzenia zadań, dużo bardziej odpowiedni do 

obsługi procesu projektowania. Podczas tworzenia zadania, możliwa jest decyzja aby eksportowane 

dane nie były blokowane: 
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Brak blokowania danych eliminuje wyżej opisane niedogodności. Możliwa jest edycja danych w bazie, 

ponieważ nie są one blokowane. Dodatkowo – zadania projektowe mogą na siebie nachodzić jeśli 

zajdzie taka potrzeba.  

Brak blokowania rekordów pociąga za sobą możliwość powstawania zmian konfliktowych. Jednak w 

przypadku projektowania, nie jest to duża wada, ponieważ w trakcie tego procesu najczęściej 

projektowana jest rozbudowa sieci a nie zmiany istniejącej infrastruktury. Oczywiście zmiany w 

bieżącej sieci są również możliwe. W tym przypadku należy zadbać aby w bazie danych nie były 

prowadzone równoległe prace na tych samych danych, które są modyfikowane w projekcie. 

Jeśli mimo wszystko pojawią się zmiany konfliktowe, czyli te same rekordy zostaną zmodyfikowane 

zarówno w bazie danych jak i w zadaniu projektowym, podczas scalania zostaną one wykryte i 

pominięte, ponieważ wyższy priorytet mają modyfikacje wykonane w bazie danych. Jeśli taka 

sytuacja wystąpi – zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z listą zmian, które zostaną 

pominięte. Oczywiście wszystkie pozostałe modyfikacje, na których nie wykryto konfliktów, zostaną 

poprawnie zaimportowane do bazy. 

34.2 Możliwość zmiany lokalizacji przechowywania zadań 

Dodano możliwość zmiany bieżącej lokalizacji przechowywania zadań. Podczas tworzenia nowego 

zadania oraz otwierania zadania jest możliwość wybrania lokalizacji: 
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Ostatnio wybrany katalog jest zapamiętywany pomiędzy kolejnymi uruchomieniami aplikacji. 

34.3 Wymiarowanie odcinków kanalizacji i odcinków słupowych 

Aplikacja została wyposażona w funkcję wymiarowania odcinków kanalizacji/słupowych 

wyświetlanych na mapie. Daje to możliwość przygotowania dokumentacji do celów projektowych i 

nie tylko. Włączanie/wyłączanie wyświetlania wymiarów odcinków realizuje się za pomocą 

przełącznika menu Widok->Pokazuj odległości odcinków. 
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34.4 Funkcjonalność wyróżniania obiektów na mapie 

Następnym elementem rozszerzającym możliwości raportowania w aplikacji jest funkcjonalność 

wyróżniania obiektów na mapie. Daje to możliwość szybkiego przygotowania dowolnego raportu, na 

którym niezbędne jest wyróżnienie kawałka sieci, np. do celów przygotowania dokumentacji 

projektowej.  

W tym celu całkowicie przeprojektowana została zakładka Obiekty:  
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Funkcjonalność tego elementu została znacznie rozszerzona m. in. o możliwości zarządzania grupą 

obiektów, wyświetlaną w postaci drzewa rodzajów obiektów. Możliwe są następujące operacje, 

dostępne z paska narzędzi: 

 Dodanie wszystkich obiektów podrzędnych dla zaznaczonych obiektów 

 Dodanie obiektów z zakładki historii 

 Dodanie obiektów znajdujących się wewnątrz bieżącego wyrysu 

 Dodanie obiektów z wyszukiwarki 

 Usunięcie wybranych obiektów z drzewa 

 Wyróżnienie obiektów na mapie 

 Usunięcie zaznaczonych obiektów z bazy 
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Za pomocą tych operacji można w łatwy sposób dodawać/usuwać obiekty ze zbioru wynikowego, 

który następnie może posłużyć jako źródło do: 

• Wykonania raportu (Plik->Drukuj Raport…) 

• Wyróżnienia obiektów na mapie 

• Hurtowego usunięcia obiektów 

Zaimplementowano kilka styli wyróżniania obiektów, które wraz z możliwością wyświetlania map 

online w odcieniach szarości – dają wiele możliwości podświetlania obiektów. Kilka przykładów 

poniżej: 

• Podświetlenie na czerwono 

 

 

• Podświetlenie na czerwono na wyszarzonym tle (+ podkłady mapowe w odcieniach szarości) 
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• Podświetlenie zwykłe na wyszarzonym tle (+ podkłady mapowe w odcieniach szarości) 
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35 Wyświetlanie struktury kabli światłowodowych 

W widoku hierarchii kable światłowodowe wyświetlane są teraz wraz z ich pełną strukturą, z 

podziałem na tuby i włókna. Jeżeli na danym włóknie poprowadzona została relacja światłowodowa – 

jest ona również wyświetlana, co ułatwia eksplorację relacji i analizę zajętości kabla. 

 

Dodatkowo wprowadzono wyświetlanie kolorowych ikonek dla kanalizacji wtórnej/mikrokanalizacji. 

35.1 Synchronizacja pomiędzy widokiem hierarchii a schematem 

Po zaznaczeniu włókna/tuby w widoku hierarchii, jest ono zaznaczane również na schemacie 

złącza/stojaka/półki. Podobnie, zaznaczenie włókna/tuby na schemacie złącza/stojaka/półki, 

powoduje jego zaznaczenie w widoku hierarchii. 

35.2 Możliwe operacje po zaznaczeniu włókna w widoku hierarchii 

Po wybraniu włókna w widoku hierarchii możliwe jest wykonanie następujących czynności: 

• Wykonanie śledzenia na poziomie włókien (Menu Śledzenie->Śledź trasę włókna); 

• Utworzenie relacji na włóknie (Podpowiedź Dodaj relację). 

 



NetStork – opis funkcjonalności 

50 

36 Schematyczna wizualizacja kabli na mapie 

Wprowadzona została możliwość definiowania geometrii dla obiektów wewnętrznych na mapie. 

Dzięki temu obiekty takie jak kable, złącza itp. można wizualizować na mapie w celu zwiększenia 

czytelności sieci na ekranie i na wydrukach mapy. Funkcjonalność ta znana jest z systemów 

paszportyzacji dla dużych operatorów, takich jak np. GE Smallworld.  

Na poniższej grafice pokazano przykład sieci z utworzonymi automatycznie geometriami kabli (kolor 

niebieski). 

 

Aby definiowanie geometrii uprościć do maksimum, dodana została specjalna funkcja, pozwalająca 

na automatyczne stworzenie przebiegu kabla, dopasowanego do istniejącej infrastruktury. Można ją 

wywołać na dwa sposoby: 

1. Tworzenie geometrii kabla z mapy.  

a. Zaznaczyć kabel dla którego ma zostać utworzona geometria 

b. W odpowiedniej odległości od wykopu/odcinka w którym biegnie kabel, kliknąć prawym 

przyciskiem myszy i wybrać polecenie Utwórz geometrię schematyczną kabla. 



NetStork – opis funkcjonalności 

51 

2. Tworzenie geometrii kabla z edytora. 

a. W edytorze geometrii kabla kliknąć przycisk automatycznego tworzenia geometrii kabla. 

b. Wybrać stronę po której ma zostać utworzona geometria kabla 

c. Wprowadzić odległość tworzonej geometrii od infrastruktury (w metrach)  

 

37 Narzędzie do obliczania długości trasowej  

W nowej wersji dodane zostało narzędzie do obliczania długości trasowej w kanalizacji pierwotnej i 

wtórnej. Narzędzie wywołuje się z menu: 

Narzędzia->Obliczanie długości trasowej… 
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Funkcjonalność ta pozwala w szybki sposób obliczyć odległość trasową pomiędzy dwoma różnymi 

punktami w sieci. Trasa budowana jest poprzez użytkownika, który decyduje przy każdym 

rozgałęzieniu, którędy będzie przebiegać następny jej fragment. Wykonuje się to wizualnie poprzez 

kliknięcie w odcinek kanalizacji (na mapie) lub kanalizację wtórną wychodzącą ze studni (na 

schemacie studni). W przypadku kanalizacji wtórnej, program dodaje do budowanej trasy cały jej 

przebieg.  

Narzędzie dodatkowo umożliwia: 

• Wycofanie się do poprzedniego rozgałęzienia poprzez kliknięcie przycisku Cofnij; 

• Pokazanie dowolnego fragmentu trasy poprzez podwójne kliknięcie w komórce wybranego 

węzła lub odcinka; 

• Ponowne podświetlenie całej trasy w dowolnym momencie przy pomocy przełącznika 

Podświetl trasę; 

• Równoległe budowanie kliku tras do celów porównawczych; 

• Eksport stworzonej strasy do Excela w formacie CSV. 

38 Raport połączeń włókien 

Połączenia włókien wykonane w złączu/stojaku, można obecnie wyeksportować do pliku CSV, do 

późniejszej analizy. Operację tą można wykonać dla pojedynczego obiektu, jak i dla wszystkich 

obiektów z bazy. 

38.1 Raport połączeń włókien dla pojedynczego obiektu 

Aby otrzymać raport należy zaznaczyć złącze światłowodowe lub stojak a następnie wybrać 

podpowiedź: Eksportuj połączenia włókien… 

Program zapyta o nazwę i lokalizację pliku CSV, do którego zostanie wyeksportowany raport 

połączeń. 

38.2 Raport połączeń dla wszystkich obiektów 

W celu wyeksportowania połączeń dla wszystkich zinwentaryzowanych złączy światłowodowych i 

stojaków należy wybrać polecenie menu: 

Plik->Eksportuj połączenia światłowodów… 

Program zapyta o katalog, w którym zostaną umieszczone pliki zawierające raporty połączeń dla 

poszczególnych obiektów z bazy. 

39 Usprawnienia interfejsu użytkownika 

39.1 Swobodna zmiana szerokości paneli  

W nowej wersji wprowadzono swobodną zmianę szerokości paneli: edytora/obiektów/wyszukiwarki, 

umieszczonych na zakładkach. Pozwala to na łatwiejszą prace z obiektami posiadającymi długie 
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oznaczenia (lub inne atrybuty). Edytory atrybutów oraz inne kontrolki automatycznie dopasowują 

swoje rozmiary się do nowej szerokości panelu. 

 

 

39.2 Etykiety obiektów na schematach optycznych 

Logika rysowania etykiet obiektów występujących na schematach optycznych, została całkowicie 

przeprojektowana, tak aby napisy nigdy nie nachodziły na siebie, ani na inne obiekty występujące na 

schemacie.  
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40 Modelowanie mufo-przełącznic 

W programie jest możliwość modelowania złącz z panelem komutacyjnym - tzw. mufo-przełącznic. 

Obiekt tego typu modeluje się za pomocą wolnostojącej półki ODF, którą można obecnie wstawić: 

 

• W szafce (wolnostojącej lub umieszczonej na słupie); 

• W studni; 

• W budynku; 

• W kablowni (Hub); 

W półce ODF można obecnie łączyć kable bezpośrednio (bez pola komutacyjnego), tak samo jak w 

złączach. Aby schemat połączeń w takiej półce był bardziej czytelny, wprowadzono możliwość 

dowolnego wyrównania pola komutacyjnego na schemacie półki. Poniżej widać przykładowy schemat 

półki ODF, z wyrównaniem do dołu ekranu.   

 

 

Dodatkowo, wprowadzono możliwość łączenia kabli bezpośrednio również na stojakach ODF.  

41 Import danych z plików Dxf/Dwg 

W aplikacji NetStork dodano możliwość importowania danych bezpośrednio z plików wektorowych 

AutoCAD (Dxf/Dwg). Dzięki temu możliwe jest łatwe załadowanie danych o infrastrukturze 

teleinformatycznej z istniejących map zasadniczych lub dokumentacji projektowej dostarczonej w 

jednym w najpopularniejszych formatów dla inżynierów/architektów.  
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Interfejs ładowarki Dxf/Dwg pozwala na: 

• Wizualne wybieranie warstw do importu – poprzez selektowanie ich na mapie za pomocą 

wskaźnika myszy; 

• Przypisywanie poszczególnym warstwom dowolnego wzorca dla węzłów i odcinków; 

• Możliwość zapisania/odczytania definicji warstw do/z pliku. Daje to możliwość efektywnego 

importu danych z wielu dokumentów stworzonych wg. tej samej konwencji;  

• Możliwość ograniczenia importowanego obszaru za pomocą wyrysu; 

• Możliwość szczegółowego dostosowania parametrów importu oraz logiki rozpoznawania 

obiektów. 

Silnik ładujący został wyposażony w zaawansowane mechanizmy rozpoznawania węzłów. Poza 

standardowymi obiektami DXF takimi jak punkty i bloki, program rozpoznaje również obiekty Hatch, 

Leader, Solid, 3DFace. Dodatkowo zaimplementowano dwa algorytmy rozpoznawania węzłów: 

• Konwersja poligonów (obiekty LWPolyline, Polyline2D, Polyline3D) do węzłów 

• Konwersja zwykłych linii, tworzących obszary do węzłów  

Dzięki temu program potrafi rozpoznawać dokumenty DXF gorszej jakości, gdzie część węzłów nie 

została narysowana zgodnie z przyjętym kanonem projektowania.  

Zaimplementowano również dodatkowy mechanizm odczytywania etykiet węzłów. Program 

rozpoznaje dwa sposoby tworzenia etykiet węzłów:  

• Umieszczenie etykiety w pobliżu węzła 

• Umieszczenie etykiety za pomocą odnośnika w postaci linii łamanej. Program odśledza za 

pomocą linii – którego węzła dotyczy etykieta. 
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42 Eksport danych DXF 

Została dodana możliwość eksportu danych do popularnego formatu DXF/DWG (Autocad). Możliwe 

jest: 

• Wybranie formatu: DXF lub DWG oraz wersji Autocad; 

• Eksport wszystkich danych lub podzbioru znajdującego się wewnątrz wyrysu; 

• Eksport wybranych typów obiektów (poprzez wstępne określenie widzialności); 

• Wybranie dowolnego układu współrzędnych; 

• Eksport wraz z etykietami węzłów lub bez; 

• Dodawanie długości odcinków; Możliwy jest eksport dokładnych długości, obliczonych w 

układzie metrycznym. 

 

 

43 Usprawnienia wyszukiwarki danych 

Wyszukiwarka danych została ulepszona o następujące funkcjonalności: 

• Możliwość wyszukiwania po atrybutach słownikowych (np. typach obiektów) 

• Wyszukiwanie z ograniczeniem do wybranego obszaru (wewnątrz wyrysu) 
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44 Dokumenty dowiązane 

Wprowadzono możliwość załączania dowolnych dokumentów do obiektów. Rozszerzono tym samym 

istniejącą już funkcjonalność wykonywania zdjęć. Aby to było możliwe - wprowadzono nowy atrybut, 

którego interfejs jest następujący: 

 

Interfejs umożliwia: 

• Dołączenie dowolnego dokumentu/pliku do bieżącego obiektu. 

• Wykonanie zdjęcia dla obiektu 

• Otworzenie katalogu z załączonymi dokumentami/plikami 

• Otworzenie przeglądarki zdjęć, pozwalającej wygodnie przeglądać załączone pliki graficzne 

oraz wykonane zdjęcia 

Funkcjonalność ta została dodana do ok. 30 typów obiektów. 

Dokumenty dowiązane można dodawać zarówno podczas pracy z centralną bazą danych jak i podczas 

pacy na zadaniu/projekcie.  
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Podczas tworzenia nowego zadania – wszystkie dokumenty dołączone do eksportowanych obiektów, 

zostaną skopiowane z centralnego repozytorium umieszczonego na udziale sieciowym do zadania, co 

pozwala na ich modyfikacje podczas pracy na zadaniu.  

Podczas synchronizacji zadania – wszystkie dokumenty dodane lub zmodyfikowane są również 

synchronizowane tzn. są kopiowane z powrotem do centralnego repozytorium. Jeżeli dokument już 

istniał w repozytorium i został zmodyfikowany podczas pracy na zadaniu – zostanie zapisana jego 

nowsza wersja. W przypadku konfliktu – priorytet mają zmiany wykonane w centralnym 

repozytorium. 

45 Modelowanie różnych połączeń włókien 

W aplikacji NetStork wprowadzono możliwość modelowania różnego rodzaju połączeń włókien 

światłowodowych. W tym celu – wprowadzono dwa nowe obiekty: 

• Połączenia włókien 

o Zakres połączeń 

Obiekt połączenia włókien, jest dostępny zawsze, gdy łączymy dwa rozcięte kable za pomocą spawu. 

Wówczas możemy określić Typ, Status oraz tłumienie tego połączenia.  

 

Jeżeli zachodzi potrzeba określenia innych parametrów dla wybranej grupy połączeń – wówczas 

można wstawić dodatkowy obiekt – zakres połączeń, który będzie posiadał inne parametry.  

Różne typy połączeń włókien mogą być dowolnie wizualizowane. Słownik typów połączeń, tak jak 

każdy słownik, może być edytowany i dopasowywany do indywidualnych wymagań. Można utworzyć 

typy posiadające: 
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• Dowolną nazwę; 

• Kształt – jeden z trzech dostępnych kształtów: koło, kwadrat lub diament; 

• Dowolny kolor. 

46 Usuwanie węzłów przelotowych 

W aplikacji umożliwiono usuwanie węzłów sieci, w których infrastruktura została w całości 

przedłużona z odcinka wchodzącego do wychodzącego. Przykładowo, węzeł taki można wprowadzić 

za pomocą funkcji Podziel wykop wstawiając studnię/szafkę, Podziel odcinek wstawiając słup. 

Oczywiście węzłami przelotowymi mogą być również węzły wprowadzone ręcznie, za pomocą 

operacji dodawania obiektu, łączenia odcinkami i przedłużania infrastruktury. Np. 

 

Obecnie można bez przeszkód usunąć taki węzeł. W wyniku tej operacji, dwa odcinki zostaną 

połączone w jeden. 
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47 Wyświetlanie map z serwisów WMS/WMTS 

W aplikacji NetStork dodano możliwość wyświetlania map podkładowych udostępnianych w 
standardzie WMS lub WMTS poprzez sieć internet (np. Geoportal). Mapy te wyświetlane są 
jako warstwa podkładowa analogicznie jak ma to miejsce w przypadku podkładów 
OpenStreetMap/GoogleMaps. Aplikacja umożliwia renderowanie wielu źródeł WMS/WMTS 
jednocześnie umożliwiając pokazywanie informacji różnego rodzaju w sposób zagregowany.  
 

 
 
Opisywane rozszerzenie obejmuje: 

• Wyświetlanie map z wielu źródeł WMS/WMTS jednocześnie, w sposób asynchroniczny. 

• Tworzenie konfiguracji WMS/WMTS oraz zarządzanie nimi za pomocą interfejsu graficznego. 

• Zapamiętywanie stworzonych konfiguracji oraz szybkie przełączanie się pomiędzy nimi za 
pomocą menu.  

• Szybkie modyfikowanie widzialności poszczególnych źródeł i warstw. 

• Ograniczenie widoczności poszczególnych źródeł to podanego zakresu skal.  

• Natychmiastowy podgląd wykonanych zmian w konfiguracji na mapie. 

 

Przy okazji wprowadzania tej modyfikacji, dodano obsługę różnych układów współrzędnych w 
aplikacji, a co za tym idzie, możliwość importowania i pracy z podkładami rastrowymi stworzonymi 
w dowolnym układzie współrzędnych. Dzięki temu nie ma już potrzeby transformowania 
posiadanych podkładów rastrowych do układu WGS-84, do czego potrzebne jest specjalistyczne 
oprogramowanie.  
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48 Bilans mocy 

Aplikacja została wzbogacona o nowe narzędzie służące do obliczenie pełnego bilansu mocy 
optycznej (Loss Budget Calculation) wybranego fragmentu sieci światłowodowej. Budżet 
obliczany jest od nadajnika do wszystkich odbiorników (końcówek sieci) 
zasilanych z tego nadajnika. Wynik prezentowany jest w postaci drzewa zawierającego 

wszystkie węzły wyniku śledzenia od źródła sieci (np. portu OLT). Całkowite straty w sieci są 

prezentowane na wszystkich końcówkach (HP/portach) jak i węzłach pośrednich. 

 

Na potrzeby dokładnego obliczania strat wprowadzono możliwość inwentaryzacji tłumienia 

na następujących elementach/typach elementów sieci: 

• Specyfikacja (typ) kabla optycznego 

• Spaw (obiekty Połączenie włókien/Zakres połączeń) 

• Typ Spawu 

• Typ Rozgałęźnika optycznego 

• Typ portu 

Dodano możliwość modelowania zarówno rozgałęźników symetrycznych jak i 

asymetrycznych typu DUAL.  

Dodatkowo atrybut typ portu wprowadzono na półce ODF, co jest przydatne w sytuacji gdy 

wszystkie porty danej półki są tego samego typu i modeluje się je w sposób uproszczony (nie 

wykorzystuje się obiektów portów). 
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49 Rozszerzenia modelowania mikrokanalizacji 

49.1 Łącznik rur 

W nowej wersji wprowadzono długo oczekiwany obiekt: Łącznik rur. Dzięki temu elementowi 

możliwa stała się inwentaryzacja połączeń rur kanalizacji wtórnej/mikrokanalizacji. Obiekt ten jest 

wizualizowany na schematach studni oraz mikrokanalizacji.  

 

Oprócz możliwości inwentaryzacji i wizualizacji połączeń rur, obiekt ten wpływa również na 

modelowanie sieci, tworząc tzw. rurociągi, będące łańcuchami połączonych ze sobą rur. Dodanie lub 

przedłużenie kabla do takiego rurociągu powoduje przedłużenie go na całej jego długości. Podobnie 

działa operacja odwrotna, usunięcia kabla z rurociągu. Wówczas jest on wycofywany ze wszystkich 

jego odcinków.  

49.2  Łączenie/podział rur z kablem w środku 

Wprowadzono możliwość dzielenia rur przez które przebiega kabel, jak również podział tych kabli w 

następnym kroku. Dodano również operacje odwrotne – możliwość łączenia kabli biegnących w 

rurach jak również łączenie rur w których leżą. Dzięki tym operacjom można już dowolnie dzielić i 

łączyć kable, bez względu na to czy leżą w mikrokanalizacji czy nie. Również scalanie rur nie ma już 

teraz żadnych ograniczeń. 

49.3 Przenoszene kabli/rur pomiędzy rurami kanalizacji 

wtórnej/mikrokanalizacji 

Usunięto ograniczenia w przenoszeniu kabli pomiędzy rurami. Dotychczas było to możliwe jedynie w 

przypadku kanalizacji pierwotnej i między kanalizacją pierwotną a wykopem. Obecnie można również 

przenosić kable pomiędzy rurami kanalizacji wtórnej/mikrokanalizacji. Można również przenosić 

kable pomiędzy całymi rurociągami, tak jak to zostało pokazane poniżej. 
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Jedynym ograniczeniem jest w tej chwili spójność przebiegu kabla. Program restrykcyjnie sprawdza, 

czy przebieg kabla po przeniesieniu będzie nadal spójny. Np. Jeżeli kabel jest połączony ze złączem, to 

będzie go można przenieść tylko do rur, które dochodzą do studni, w której leży to złącze.  

50 Schemat mikrokanalizacji 

Powstał nowy rodzaj schematu infrastruktury, wizualizujący połączenia kanalizacji wtórnej a w 

szczególności mikrokanalizacji. Na schemacie wizualizowane są wszystkie rury oraz łączniki rur, dzięki 

czemu można np. przedstawić projekt połączeń mikrokanalizacji w formie graficznej. Dzięki 

sprawdzonemu już interfejsowi schematu infrastruktury możliwe jest: 

• Dodawanie i usuwanie węzłów ze schematu za pomocą przycisków +/- 

• Dowolne rozmieszczanie węzłów na kwadratowej siatce, w celu poprawy czytelności. 

Domyślnie nowo dodawane węzły rozmieszczane są z uwzględnieniem topologii 

geograficznej.  

• Schemat jest interaktywny, tzn. można wizualnie projektować mikrokanalizację tj. dodawać 

nowe rury, łączyć je za pomocą łączników, przedłużać pomiędzy odcinkami. 
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51 Nowe schematy: wykopu i odcinka napowietrznego 

Postały nowe schematy, których dotąd brakowało: czyli schemat wykopu jak i odcinka 

napowietrznego. W konsekwencji, zawartość wszystkich odcinków występujących w aplikacji jest już 

wizualizowana w pełni graficznie.  
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52 Integracja z systemem zarządzania dokumentami 

Oprócz funkcjonalności dokumentów dowiązanych, w aplikacji wprowadzono możliwość 

wprowadzania powiązań obiektów NetStork do dowolnych dokumentów dostępnych w Intra/Inter-

necie. Dzięki temu można w prosty sposób zintegrować system paszportyzacji z systemem 

zarządzania dokumentami. Do jednego obiektu NetStork (np. Studni) można dowiązać jeden lub 

wiele dokumentów WEB. 

 

 

53 Automatyczna aktualizacja aplikacji 

Do aplikacji NetStork dodany został moduł automatycznej aktualizacji. Dzięki temu, nie ma już 

potrzeby odinstalowywania programu i instalowania nowej wersji przy kolejnych wydaniach. 

Zarówno poprawki błędów jak i następne wersje zawierające nowe funkcjonalności są instalowane 

automatycznie. Program, podczas startu sam wykrywa dostępność nowej wersji a następnie 

proponuje update. Instalacja aktualizacji jest w pełni automatyczna i nie zmienia lokalnych ustawień 

w konfiguracji.  
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Dodatkowo, proces aktualizacji bazy danych (w przypadku wydań  zmieniających model danych) 

również jest wykonywany  w pełni automatycznie, co eliminuje dotychczasową procedurę upgrad-u 

bazy danych wykonywaną ręcznie.  

54 Nowy interfejs użytkownika z dokowaniem okien 

W aplikacji NetStork gruntownie usprawniony został interfejs użytkownika poprzez wdrożenie 

biblioteki umożliwiającej dowolną aranżację oraz dokowanie okien do paneli roboczych. Dzięki temu, 

możliwe jest stworzenie zupełnie dowolnego układu okien, który będzie optymalnie dostosowany do 

aktualnie wykonywanego zadania. Każde okno może być obecnie w jednym z następujących stanów: 

• Umieszczone na zakładce razem z innymi oknami w dowolnym panelu roboczym 

 

 

• Zadokowane do jednej z 4 krawędzi danego panelu z funkcją auto-ukrywania i przypinania.  

 

 
 

• Położone w osobnym oknie, z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu na ekranie, 

poza obszarem roboczym aplikacji z możliwością maksymalizacji na dowolnym monitorze. 
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Całość zmian otwiera przed użytkownikiem następujące możliwości:  

• Wizualne tworzenie dowolnego układu okien za pomocą myszy i operacji drag and drop; 

• Automatyczne zapamiętywanie bieżącego układu okien pomiędzy sesjami w profilu 

użytkownika; 

• Pracę z aplikacją na wielu monitorach; 

• Tworzenie własnych predefiniowanych układów okien; 

• Modyfikowanie istniejących, standardowych układów okien wraz ze zmianą ikony na pasku 

narzędziowym.  

Poniżej przedstawiono kilka wybranych układów, możliwych do uzyskania za pomocą nowego 

interfejsu użytkownika: 

 

 



NetStork – opis funkcjonalności 

69 
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55 Konfiguracja Styli  

W aplikacji całkowicie przeprojektowany został system konfiguracji styli oraz rysowania obiektów na 

mapie. Dzięki temu usprawnieniu udostępniono następujące funkcjonalności: 

• Interfejs użytkownika do konfiguracji styli dla geometrii punktowych, liniowych obszarowych 

oraz tekstowych: 

 



NetStork – opis funkcjonalności 

71 

 

• Możliwość konfiguracji stylów w zależności od atrybutów/struktury obiektu.  

• Możliwość dynamicznej modyfikacji istniejących styli punktowych w zależności od 

atrybutów/struktury obiektu. 

• Możliwość definiowania nakładek (Overlays) zależne od atrybutów/struktury obiektu 

• Nowy tryb skalowania styli w zależności od bieżącej skali mapy 

• Możliwość używania grafik o dowolnej rozdzielczości przy definiowaniu styli punktowych  

• Możliwość konfigurowania stylów specjalnych: 

o Styl domyślny, 

o Styl podświetlenia 

o Styl dla wyniku śledzenia 

o Styl dla odległości 

 

Konfiguracja stylu, modyfikacji oraz nakładek umożliwia szerokie możliwości wpływania na sposób 

wyświetlania obiektu w zależności od jego parametrów. Przykładowo – można inaczej wizualizować 

sieć własną oraz sieć innych operatorów. Mechanizmy modyfikacji i nakładek usuwają konieczność 

tworzenia wielu wersji grafik dla różnych kombinacji parametrów obiektu. Wystarczy użyć stylu 

bazowego (jedna grafika), który będzie odpowiednio modyfikowany dla konkretnych obiektów.  

Dodatkowo, wprowadzono zaawansowane mechanizmy cache-owania styli, dzięki czemu zwiększyła 

się wydajność renderowania mapy.  

 

 

 

 


