
NetStork – opis funkcjonalności 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co pojawiło się w NetStork od  

wersji 6.0 do 7.0 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



NetStork – opis funkcjonalności 

2 

        Spis treści 

1 Modelowanie mufo-przełącznic ...................................................................................................... 3 

2 Import danych z plików Dxf/Dwg .................................................................................................... 3 

3 Eksport danych DXF ......................................................................................................................... 4 

4 Usprawnienia wyszukiwarki danych ................................................................................................ 5 

5 Dokumenty dowiązane .................................................................................................................... 6 

6 Modelowanie różnych połączeń włókien ........................................................................................ 7 

7 Usuwanie węzłów przelotowych ..................................................................................................... 8 

8 Wyświetlanie map z serwisów WMS/WMTS .................................................................................. 8 

9 Bilans mocy ...................................................................................................................................... 9 

10 Rozszerzenia modelowania mikrokanalizacji ............................................................................ 10 

10.1 Łącznik rur ............................................................................................................................. 11 

10.2 Łączenie/podział rur z kablem w środku ............................................................................... 11 

10.3 Przenoszene kabli/rur pomiędzy rurami kanalizacji wtórnej/mikrokanalizacji .................... 11 

11 Schemat mikrokanalizacji .......................................................................................................... 12 

12 Nowe schematy: wykopu i odcinka napowietrznego ................................................................ 13 

13 Integracja z systemem zarządzania dokumentami ................................................................... 14 

14 Automatyczna aktualizacja aplikacji .......................................................................................... 14 

 

  



NetStork – opis funkcjonalności 

3 

 

1 Modelowanie mufo-przełącznic 

Dodano 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.  

 

2 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. 

3 Eksport danych DXF 

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

jest: 
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• 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. 

 

 

4 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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5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 Wyświetlanie map z serwisów WMS/WMTS 

W aplikacji NetStork dodano możliwość wyświetlania map podkładowych udostępnianych w 
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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.  

 

9 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) 
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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). 

10 Rozszerzenia modelowania mikrokanalizacji 
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10.1 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.  

10.2  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. 

10.3 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.  

11 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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12 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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13 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. 

 

14 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.  

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.  


