УДК 625.7/.8
Канін О.П., канд. техн. наук, Соколова Н.М., канд. екон. наук,
Харченко А.М., канд. техн. наук
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ДОРОЖНІМ ГОСПОДАРСТВОМ
Анотація. Розроблено Інформаційно-аналітичну систему управління
дорожнім господарством, призначену для обґрунтування управлінських рішень
з підтримки мережі автомобільних доріг на потрібному експлуатаційному рівні
на основі обробки і відображення даних про поточний та прогнозований стан
доріг і мостів, потреби в їх ремонтах і необхідних для їх здійснення витрат.
Ключові слова: інформаційно-аналітичні системи, програмний
комплекс, веб-технології, Інтернет, база даних, стан доріг, стан мостів.
Аннотация. Разработана Информационно-аналитическая система
управления дорожным хозяйством, предназначенная для обоснования
управленческих решений по поддержке сети автомобильных дорог на нужном
эксплуатационном уровне на основе обработки и отображения данных о
текущем и прогнозируемом состоянии дорог и мостов, потребности в их
ремонтах и необходимых для их осуществления затрат.
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Annotation. Developed Information system management of the road assigned
to justify management decisions to support the network of roads on the required
performance levels based on processing and displaying data on the current and
projected state of roads and bridges in need of repairs and necessary for their
implementation expenditures.
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Визначення проблеми. В процес управління станом доріг задіяна велика
кількість людей багатьох рівней управління дорожнім господарством, які
безперервно взаємодіють при прийнятті рішень різної важливості і тривалості
дії. Систематизація інформації, необхідної для обґрунтування рішень, її
формалізоване збереження та обробка, зручні засоби використання – все це
створює необхідні умови для підвищення ефективності управлінських рішень,
проте раніше створені і діючі на сьогодні програмні засоби не поєднані в
єдиний комплекс, що суттєво знижує їх результативність.
Мета статті. Розкрити призначення Інформаційно-аналітичної системи
управління дорожнім господарством України (ІАСУ ДГ), як перспективного
інформаційно-програмного комплексу, що є надбудовою над вже
функціонуючими окремо інформаційними системами (СУСП [1], АЕСУМ [2]
тощо), необхідного для швидкого відображення інформації про поточний та
прогнозований стан доріг і мостів, потреби в капітальних і поточних ремонтах і
необхідних для їх здійснення витрат, об’ємів виконаних робіт для
обґрунтування управлінських рішень з підтримки мережі доріг на потрібному
експлуатаційному рівні.
Виклад основного матеріалу. Інформаційно-аналітичні системи, що
функціонують у дорожній галузі, призначені для обґрунтування рішень щодо
підтримки дорожньої інфраструктури на прийнятному рівні сервісу для
користувачів доріг шляхом розбудови, ремонтів та утримання мережі доріг.
Одним з головних недоліків комп’ютерних систем управління дорожньою
інфраструктурою є той факт, що для різних елементів інфраструктури
(наприклад, дорожнього одягу або мостів) використовуються індивідуальні
системи управління. Проблема полягає не у кількості систем управління, а у
відсутності зв'язку між такими системами. З огляду взаємодії між різними
типами інфраструктурних об’єктів, беручи до уваги зусилля і гроші, витрачені
на кожну окрему систему управління, ізольовані рішення не можуть бути
найбільш економічними. Незалежно від того, наскільки добрий результат
функціонування кожної системи окремо, загальний результат може бути
поганим через відсутність взаємодії. Нове рішення повинне в значній мірі
ліквідувати цей недолік. Саме з цією метою у 2012 році на фундаменті вебтехнологій була розроблена ІАСУ ДГ.
Потенційними користувачами ІАСУ ДГ є, в першу чергу, працівники
різних рівнів і ланок управління дорожнім господарством – керівні посадовці та
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співробітники центрального апарату Державного агентства автомобільних доріг
України, служб автомобільних доріг в областях, Автономній республіці Крим,
м. Севастополі, підрядні дорожньо-експлуатаційні організації. Крім того,
передбачено, що за необхідності доступ до певних даних відносно стану доріг і
мостів можуть мати інші зацікавлені сторони, включаючи користувачів доріг.
Взаємодія користувачів з системою здійснюється в двох головних
режимах. В першому режимі користувачі мають доступ до вибірок аналітичних
даних, які спеціально підготовлені в рамках окремих програмних комплексів
СУСП і АЕСУМ (а в подальшому і в інших, по мірі їх розробки та
впровадження) і передані за допомогою створених в цій роботі програмних
засобів в базу даних (БД) ІАСУ ДГ. В другому режимі користувачі здійснюють
введення даних безпосередньо в БД СУСП і АЕСУМ для їх поповнення та
редагування безпосередньо з місць розташування користувачів через мережу
Інтернет. Програмний комплекс реалізовано з використанням ASP.NET 4.0 та
мови програмування C#.
ІАСУ ДГ складається з трьох підсистем (веб-програм), основними
функціями яких є: ідентифікація (аутентифікація) користувачів; авторизація
користувачів; фільтрація, вибірка та відображення даних веб-броузером;
формування звітів та графіків у звітах за запитами користувачів; вивід звітів у
форматах: Word (*.doc), Excel (*.xls) та Acrobat (*.pdf); модифікація баз даних
СУСП і АЕСУМ.
Підсистема ІАСУ ДГ – Аналітика призначена для відображення на
броузері клієнта системи аналітичних даних щодо поточного стану і поточної
та перспективної потреби в ремонтах дорожніх одягів і мостів як в цілому по
Укравтодору, так і в розрізі служб автомобільних доріг або окремих ділянок
доріг та формування звітів.
Підсистема ІАСУ ДГ - СУСП призначена для введення даних в базу
даних СУСП за допомогою веб-технологій. Користувач підсистеми має в
своєму розпорядженні тільки Інтернет броузер і є клієнтом ІАСУ ДГ – СУСП.
Його задача полягає у введенні оперативних даних про наявність і стан
дорожнього одягу.
Підсистема ІАСУ ДГ – АЕСУМ призначена для введення даних в базу
даних АЕСУМ. Користувач підсистеми має в своєму розпорядженні тільки
інтернет броузер і є клієнтом ІАСУ ДГ – АЕСУМ. Його задача полягає у
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введенні оперативних даних про наявність і стан мостів на автомобільних
дорогах.
На рис. 1, 2, 3, 4 наведені зразки екранних форм, які видаються клієнту за
допомогою ІАСУ ДГ. Вихідних форм ІАСУ ДГ досить багато, вони дозволяють
особі, що приймає рішення, отримати достатнє уявлення про поточний стан та
потребу в ремонтах доріг і мостів.

Рисунок 1 – Графік коефіцієнту запасу міцності окремої ділянки дороги

Рисунок 2 – Потреба в ремонтах дорожнього одягу
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Рисунок 3 – Звіт про експлуатаційний стан мостів

Рисунок 4 – Звіт про розрахункову потребу в фінансових ресурсах
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Тестування програмного комплексу ІАСУ ДГ дозволяє зробити висновок
про його достатню швидкодію та надійність.
Висновки
Розроблена Інформаційно-аналітична система управління дорожнім
господарством України (ІАСУ ДГ) дозволяє:
 здійснити швидкий і надійний доступ до даних про поточний стан доріг
і мостів і потребу в їх ремонтах широкому колу уповноважених користувачів
різного рівня для прийняття ними рішень по управлінню дорожнім
господарством або в цілях інформування;
 значно розширити кількість спеціалістів, які можуть поновлювати
через Інтернет центральні бази даних на основі інформації поточних обстежень
доріг і мостів за рахунок коштів з експлуатаційного утримання доріг;
 не встановлювати на місцях спеціальне програмне забезпечення, а
користуватись лише браузером;
 зменшити витрати на обслуговування програмних комплексів за
рахунок централізації збереження та попередньої обробки інформації.
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