
 

 

 

 

 

Opis czynności utrzymaniowych dla systemu 
sterowania ruchem ImFlow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Wstęp 

Niniejszy opis powstał w związku z potrzebą prawidłowego utrzymania systemów sterowania ruchem ImFlow zainstalowanych 
przez firmę Dynniq  Poland Sp. z o.o. na terenie Polski. Utrzymanie systemu jest czynnością, którą należy wykonywać 
regularnie. Praca przy utrzymaniu systemu powinna być potwierdzona raportem uwzględniającym i opisującym wykonane 
czynności, napotkane problemy oraz informacje o sposobie ich usunięcia wraz z podaniem daty i godziny.  Raport powinien 
być przedłożony do Zarządcy Drogi minimum raz w miesiącu.  

Utrzymaniem systemu powinny zajmować się osoby posiadające niezbędną wiedzę z zakresu nadzorowania, diagnostyki 
i utrzymania systemu ImFlow oraz inżynierii ruchu.    

 



2 Bieżąca konserwacja 

Bieżąca konserwacja polega na regularnej, cyklicznej weryfikacji poprawności funkcjonowania systemu wraz z prowadzeniem 
prac konserwatorskich. Poniżej przedstawiona jest lista czynności do wykonania w ramach bieżącej konserwacji systemu z 
podziałem na: 

 Konserwację serwera centralnego 

 Konserwację modułów DAAP 

 Konserwację sterownika ruchu drogowego 

Podstawą działania systemu sterowania ruchem ImFlow jest poprawne funkcjonowanie sygnalizacji świetlnych. Tym 
samym do konserwacji systemu ImFlow zalicza się również sama konserwacja sygnalizacji świetlnych, na których 
pracuje system. Dotyczy to sterownika, sygnalizatorów i przede wszystkim detekcji systemowej oraz komunikacji 
zarówno pomiędzy sterownikami jak i ich połączenia z serwerem. Sprawdzenie poprawności działania detekcji 
systemowej oraz komunikacji powinno odbywać się codziennie. 

Ponadto należy prowadzić konserwację systemu sterowania ruchem ImFlow regularnie, co 2 miesiące według poniższego 
opisu. Zakłada się przy tym że: 

 System ImFlow został prawidłowo skonfigurowany i pomyślnie przeszedł procedury odbiorowe, 

 System powiadamiania EMS jest skonfigurowany do wysyłania e-mail lub SMS w przypadku awarii wymagających 
podjęcia działań naprawczych, 

 Skonfigurowane jest automatyczne tworzenie kopii zapasowych bazy danych, 

 Skonfigurowana jest usługa monitoringu stanu pracy systemu ImFlow. 

Dodatkowo w ramach zadania Wykonawca opłaci subskrypcję licencji systemu sterowania ruchem ImFlow na w/w 
skrzyżowaniach przez okres trwania kontraktu. 

2.1 Serwer centralny ImFlow 

Poniższa tabela przedstawia listę zadań bieżącej konserwacji serwera ImFlow – poniższe czynności należy wykonywać zdalnie 
poprzez zalogowanie się do serwera.  

# Kategoria Zadania bieżącej konserwacji 

1 GUI użytkownika 

 

 Należy wyrywkowo wyświetlić różne ekrany GUI, 

 Należy sprawdzić status skrzyżowań oraz odcinków na mapie, 

 Należy sprawdzić ekrany z danymi online (diagram programu, wykres kolejek oraz 
wykres koordynacji), 

 Należy wygenerować raport. 

2 Zdarzenia EMS  Należy przeglądnąć historię EMS i odnaleźć zdarzenia, które wskazują, że wymagane 
są kroki naprawcze, 

 Należy odnaleźć zdarzenia, które wskazują na degradację systemu, 

3 Status pracy 
serwera 

 Należy sprawdzić czy ilość zajętego miejsca na dysku centralnego serwera ImFlow 
wzrasta ponad normę, 

 Należy sprawdzić użycie procesora i pamięci, 

 Należy sprawdzić pliki dzienników aplikacji ImFlow w systemie Windows, 

 Należy sprawdzić czy wszystkie aplikacje ImFlow (usługi) pracują (są włączone), 

 Należy sprawdzić monitoring stanu pracy aplikacji ImFlow. 

4 Baza danych  Należy sprawdzić integralność danych, 

 Należy sprawdzić wydajność bazy danych, 

 Należy sprawdzić czy zaplanowane zadania są wykonywane zgodnie 
z oczekiwaniami. 

5 Automatyczne 
powiadomienia 

 Należy upewnić się, że prawidłowo wysyłane są powiadomienia w przypadku 
wystąpienia błędów w systemie. 

 

 



2.2 Moduł DAAP 

Poniższa tabela przedstawia listę kroków bieżącej konserwacji modułów DAAP zainstalowanych w sterownikach ruchu 
drogowego. Sprawdzenia stanu modułów DAAP dokonuje się poprzez interfejs graficzny DAAP-GUI (tj. wbudowany serwer 
WWW). 

# Kategoria Zadania bieżącej konserwacji 

1 Stan ogólny  Należy sprawdzić aktualny stan DAAP, 

 Należy sprawdzić czy włączone jest ewentualne sterowanie ręczne. 

2 Kontrola pracy 

 

 Należy sprawdzić czy nie dochodzi do niepotrzebnego restartowania się DAAP i 
ewentualnie znaleźć jego przyczynę, 

 Należy sprawdzić czy nie dochodzi do wyłącza się DAAP z trybu pracy adaptacyjnej 
w wyniku awarii, 

 Należy odnaleźć ewentualne zarejestrowane zdarzenia restartu modułów DAAP (w 
EMS). 

3 Linie 
komunikacyjne 

 

 Należy sprawdzić stan linii komunikacyjnych, 

 Należy zresetować diagnostyczne liczniki błędów, 

 Należy odnaleźć zarejestrowane zdarzenia związane z liniami komunikacyjnymi (w 
EMS). 

4 Czas systemowy  Należy sprawdzić prawidłowość synchronizacji czasu NTP, 

 Należy odnaleźć zarejestrowane zdarzenia związane z NTP (w EMS). 

5 Zdarzenia 
i dzienniki 

 Należy sprawdzić/przeglądnąć zdarzenia EMS, 

 Należy sprawdzić dzienniki systemowe. 

6 Detektory 

 

 Należy sprawdzić dane z systemu detekcji,  

 Należy zresetować diagnostyczne liczniki błędów systemu detekcji, 

 Należy odnaleźć zarejestrowane zdarzenia związane z systemem detekcji (w EMS). 

7 Transport 
Publiczny 
(opcjonalnie) 

 Należy sprawdzić działanie obsługi transportu publicznego, 

 Należy odnaleźć zarejestrowane zdarzenia związane z systemem transportu 
publicznego (w EMS). 

8 Sieć łączności  Należy sprawdzić łączność z modułami DAAP z poziomu serwera ImFlow (komenda 
ping) i sprawdzić czy nie występują ewentualne opóźnienia w sieci. 

 

2.3 Sterownik ruchu drogowego 

Poniższa tabela przedstawia listę kroków bieżącej konserwacji sterowników sygnalizacji świetlnej, które są podłączone do 
ImFlow (tj. sterowane przez ImFlow). Dokładny sposób konserwacji sterownika ruchu (niezależny od pracy w systemie 
ImFlow) znajduje się w instrukcji obsługi/konserwacji danego sterownika.  

# Kategoria Kroki konserwacji bieżącej 

1 Stan ogólny oraz 
dzienniki 

 Należy sprawdzić aktualny stan sterownika ruchu, 

 Należy odnaleźć zarejestrowane zdarzenia w dzienniku sterownika związane z pracą 
sytemu ImFlow 

 



3 Sprawdzenie warunków ruchu oraz wydajności systemu 

3.1 Zagadnienia techniczne 

Przed rozpoczęciem analizy wydajności systemu sterowania należy najpierw sprawdzić poprawność działania systemu w 
okresie, w którym przeprowadzana będzie taka analiza. Wszelkie usterki techniczne (system detekcji, komunikacja, itp.) mają 
wpływ na wydajność sterowania. 

 Sprawdzić czy były jakieś problemy z systemem detekcji. 

 Sprawdzić czy liczba pojazdów liczona przez detektory zawiera się w dopuszczalnych granicach (sprawdzić rozpływ 
ruchu). 

 Sprawdzić czy którekolwiek skrzyżowanie przełączone zostało do innego trybu pracy (np. wyłączyło się z trybu 
adaptacyjnego lub UTC). 

3.2 Błędy detekcji 

Problemy z detektorami ImFlow są zazwyczaj przyczyną obniżenia wydajności adaptacyjnego algorytmu sterowania w czasie 
rzeczywistym. Należy: 

 Bezwzględnie naprawić uszkodzone detektory, 

 Sprawdzić bilans natężenia ruchu na odcinku, 

 Sprawdzić stabilność detekcji, 

 Sprawdzić sprawność detekcji oraz ewentualne użycie funkcji SWICO w sterowniku lub DAAP. 

3.3 Wydajność systemu 

Należy zbadać wydajność systemu (pod względem inżynierii ruchu) poprzez analizę raportów dostępnych z poziomu GUI.  

3.4 Parametry programu ImFlow 

Należy zbadać czy skonfigurowane parametry programów ruchowych poszczególnych skrzyżowań są zadowalające i czy 
realizowane tak sterowanie spełnia oczekiwania z punktu widzenia inżynierii ruchu.  

3.5 Wykrywanie anomalii w ruchu 

Należy zbadać logi aplikacji RoseATD (uruchomionej na serwerze ImFlow), która skanuje dane historyczne w poszukiwaniu 
anomalii w ruchu drogowym (zatłoczenie, kolejki, prędkość, rozkład ruchu). Należy: 

 Odnaleźć i przeanalizować wszystkie zdarzenia ATD. 

 Zlokalizować błędy w konfiguracji ruchowej systemu. 

 Jeżeli to konieczne należy dostosować/zmienić ustawienia ATD. 



4 Utrzymanie bazy danych 

W ramach utrzymania bazy danych należy: 

 Zweryfikować funkcjonowanie oprogramowania Postgress. 

 Zweryfikować konfigurację automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy/baz danych. 

 Zweryfikować funkcjonowanie modułu pgAgent i zaplanowanych zadań Postgress. 

 Wykonać kopię zapasową bazy/baz danych. 

 Przywrócić bazę danych z kopii zapasowej (np. w przypadku nieodwracalnej awarii serwera ImFlow) 


