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Streszczenie: 

Transport drogowy, w którym towary lub pasażerowie poruszają się 

po lądzie używając kołowych środków transportu (np. pojazdów 

samochodowych) jest niewątpliwie najpopularniejszą gałęzią tej dziedziny. 

Dzięki wysokiej elastyczności transportu samochodowego środek ten ma 

wysoki udział w ogólnym przewozie. Udział ten można wyrazić poprzez tonaż 

masy ładunkowej (t - tona) lub wykonaną pracę przewozową (tkm – 

tonokilometry). Średnio 50-60% ładunków w Europie przewożonych jest 

pojazdami samochodowymi. W Polsce przewaga transportu drogowego jest 

jeszcze bardziej widoczna. Około 83% ładunków (wyrażonych w tonach) 

przewożonych jest tą gałęzią transportu. Przewoźnicy drogowi, zajmujący się 

przewozem ładunków przy pomocy pojazdów samochodowych posługują się 



flotami samochodowymi. Naturalne jest zastosowanie technik i narzędzi 

komputerowych w celu zoptymalizowanego zarządzania, monitorowania, 

planowania i rozliczania procesu transportu towarów z użyciem flot 

samochodowych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie 

wybranych elementów  cyklu projektowego takiego oprogramowania. 

Abstract:  

Road transport in which goods or passengers move on land using 

wheeled means of transport (such as motor vehicles) is undoubtedly the most 

popular branch of this field. Thanks to the high flexibility of car transport, this 

means it has a high share of overall carriage. This share can be expressed by 

tonnage (t - ton) or by tonnage (tkm – ton-kilometers). On average, 50-60% 

of loads in Europe are transported by car transport. In Poland the advantage of 

road transport is even more visible. Approximately 83% of cargoes 

(expressed in tonnes) is transported by this transport. Road transport 

involved in the carriage of goods using motor vehicles use car fleets. It is 

natural to use techniques and tools to optimize the management, monitoring, 

planning, and accounting of freight transport using car fleets. The purpose of 

this article is to present selected elements of the design cycle of such software. 
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Komputerowe zarządzanie transportem samochodowym 

Flota samochodowa jest zespołem środków samochodowych 

działających w ramach jednego przedsiębiorstwa. Zespołem tym 

zazwyczaj zarządza osoba zwana spedytorem lub fleet menedżerem, 

która odpowiedzialna jest za sprawną pracę floty oraz nadzór nad 

kierowcami. Z uwagi na rozwój transportu drogowego potrzebne jest 

optymalne administrowanie parkiem pojazdów transportowych. 

Producenci i dostawcy rozwiązań z dziedziny informatyki obecni na 

rynku nieustannie udoskonalają swoje produkty rekomendując je 



firmom posiadającym floty pojazdów. Niestety ceny takich rozwiązań 

są wysokie i dostosowane przeważnie do dużych flot eliminując rozwój 

tych mniejszych. Dodatkowo można zauważyć niski poziom rozwiązań 

w zakresie dziedziny technologii mobilnej. Kluczem jest stworzenie 

odpowiedniego oprogramowania, które zostanie zaprezentowane 

w artykule. 

Oprogramowanie oraz sprzęt wykorzystywane podczas 

tworzenia aplikacji (Fleet Director) 

Celem projektu jest stworzenie systemu działającego w oparciu 

o dwie aplikacje posiadające odrębne zastosowania: 

Aplikacja internetowa 

 Aplikacja internetowa przeznaczona dla osób zarządzających 

flotą samochodową. Wyświetlanie interfejsu użytkownika za pomocą 

przeglądarki WWW ma na celu wyeliminowanie potrzeby instalowania 

aplikacji na komputerze użytkownika. Działanie interfejsu 

użytkownika wspierał będzie pakiet XAMPP[1] umożliwiający 

instalację, uruchamianie oraz obsługę serwera WWW opartego na 

serwerze Apache, interpretera skryptów PHP oraz serwera baz 

danych MySQL. Za zarządzanie bazą danych odpowiedzialne jest 

narzędzie phpMyAdmin[2]. Edycja skryptów PHP odbywa się za 

pomocą open source'owego środowiska programistycznego Eclipse[3].  

Aplikacja mobilna 

Aplikacja mobilna działająca w systemie Android 

przeznaczona dla kierowców floty samochodowej. System Android jako 

najpopularniejszy system na urządzenia mobilne pod względem 

wykorzystania przez użytkowników, wymaga znajomości 

obiektowego języka programowania jakim jest Java z racji tego, iż 

system ten oparty jest na maszynie wirtualnej tego języka. Język Java 
                                                 
[1]https://www.apachefriends.org/pl/index.html ( 20 marca 2017 r.). 

[2]https://www.phpmyadmin.net/ (20 marca 2017 r.). 

[3]https://eclipse.org/ (20 marca 2017 r.). 



ze względów bezpieczeństwa jest rekomendowanym językiem do 

tworzenia tego typu aplikacji. 

Jednym z elementów aplikacji na system Android jest język 

znaczników XML[4] (ang. Extensible Markup Language). XML 

wykorzystywany jest głównie do tworzenia interfejsu graficznego 

aplikacji. Definiowanie interfejsu w kodzie aplikacji na większą skalę 

może okazać się złym rozwiązaniem. Skutkować to może potrzebą 

dużych zmian w kodzie dla prostych zmian w interfejsie. Problem ten 

rozwiązuje udostępnienie przez system Android formatu definiowania 

interfejsu w XML[5]. Z uwagi na taki rozwój wydarzeń potrzebna jest 

podstawowa znajomość języka XML. 

Dodatkowym elementem przemawiającym za systemem 

Android jest  domyślnie dostarczony  system zarządzania bazą danych 

SQLite[6] z którego korzysta większość zaawansowanych urządzeń 

mobilnych. Baza danych charakteryzuje się wydajnością oraz 

wieloplatformowością. Jest wolnostojącą, samowystarczalną, bez 

serwerową bazą danych. Dodatkowo nie wymaga konfiguracji  co 

kwalifikuje ją jako odpowiednią bazę danych pod aplikację mobilną. 

Do programowania w systemie Android służy oficjalne 

środowisko programistyczne IDE[7] (ang. Integrated Developement 

Environment) – Android Studio[8]. Tworząc aplikacje mobilne można 

również wykorzystać wspomniane wcześniej środowisko Eclipse 

z zainstalowaną wtyczką ADT[9] (ang. Android Developer Tools) lub 

środowiska NetBeans[10] z zainstalowana wtyczką NBANDROID[11]. 

                                                 
[4]https://www.w3.org/XML/ (20 marca 2017 r.). 

[5]http://www.linux.rk.edu.pl/w/p/witaj-swiecie-w-androidzie/ (20 marca 2017 

r.). 

[6]https://www.sqlite.org/ (20 marca 2017 r.). 

[7]https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowane_%C5%9Brodowisko_programistyc

zne (20 marca 2017 r.). 

[8]https://developer.android.com/studio/index.html (20 marca 2017 r.). 

[9]https://marketplace.eclipse.org/content/android-development-tools-eclipse (20 

marca 2017 r.). 

[10https://netbeans.org/ (20 marca 2017 r.). 



Proces tworzenia omawianych aplikacji możliwy był poprzez 

wykorzystanie środowiska programistycznego Android Studio i Eclipse 

oraz pakietu XAMPP, zainstalowanych na systemie operacyjnym 

Microsoft Windows 10. Testy aplikacji zostały przeprowadzone na 

smartphonie Samsung Galaxy S4 (GT-I9505) oraz na komputerze typu 

desktop z zainstalowanym systemem Windows 10. 

Cykl projektowy aplikacji czasu rzeczywistego wspomagających 

działanie floty samochodowej 

Tworzenie oprogramowania komputerowego jest procesem 

składającym się z niezmiennych etapów. Każdy z nich opisany jest 

przez zagadnienia z dziedziny inżynierii oprogramowania. Jednym 

z tych etapów jest cykl projektowy opisujący struktury 

oprogramowania, które mają być zaimplementowane, danych 

będących częścią systemu oraz interfejsów między komponentami 

i użytych algorytmów. Proces projektowania może obejmować kilka 

modeli systemu na różnych poziomach abstrakcji. Cykl projektowy 

określa fazy rozwoju projektu, zaczynając od analizy wymagań 

dotyczących oprogramowania, które są określane z przyszłymi 

użytkownikami systemu, kończąc na analizie i testach funkcjonalności 

oraz poprawności działania oprogramowania. Powodzenie 

wspomnianych testów kończy się wdrożeniem u użytkownika. 

Analiza wymagań 

Projekt przewiduje, że aplikacje będą obsługiwane przez 

trzech użytkowników: fleet managera, kierowcę oraz administratora. 

Dla każdego z użytkowników rozpatrzone są określone wymagania 

funkcjonalne dostosowane do każdego z nich: 

1) Wybrane wymagania funkcjonalne dla aplikacji webowej: 

a) Fleet manager: 

                                                                                                               
[11]http://www.nbandroid.org/ (20 marca 2017 r.). 



-monitorowanie tras przebywanych przez kierowców; 

-możliwość podglądu aktualnej pozycji kierowców na 

mapie; 

-przegląd informacji o pracownikach i czasie ich pracy; 

-zapamiętywanie wydatków, tras, oraz celów wyjazdu; 

-przechowywanie i podgląd informacji na temat pojazdów; 

możliwość prowadzenia historii napraw pojazdów; 

zestawienie na ekranie i do druku kosztów, przejazdów, 

paliwa, kosztów naliczonych za miesiąc i 

narastająco;ustawienie i kontrola terminów opłat 

ubezpieczeń, przeglądów, napraw, wymiany 

wyposażenia i dokumentów;obliczenie aktualnego 

i średniego zużycia paliwa danego pojazdu. 

b) Kierowca: 

-możliwość podglądu ilości pokonanych kilometrów 

w danym miesiącu; 

-prowadzenie ewidencji czasu wykonywanej pracy; 

-podgląd zleceń transportu. 

c) Administrator: 

-zarządzanie kontami użytkowników; 

-rejestracja nowych użytkowników; 

-wykonywanie kopii zapasowych zgromadzonych danych. 

2) Wybrane wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej: 

a) Fleet manager: 

-logowanie do aplikacji; 

-wyświetlanie komunikatów od kierowców; 

-przegląd informacji o pracownikach i czasie ich pracy. 

b) Kierowca: 

-logowanie do aplikacji; 



-otrzymywanie informacji o trasach i rozładunkach 

ustalonych przez fleet menedżerów; 

-otrzymywanie komunikatów od fleet menedżerów; 

-możliwość podglądu ilości kilometrów przebytych 

w miesiącu. 

3) Wybrane wymagania niefunkcjonalne: 

-aplikacje dostępne w polskiej wersji językowej; 

-aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia 

z systemem Android; 

-aplikacja webowa przeznaczona na urządzenia 

z systemem Windows lub Linux; 

-konieczność posiadania połączenia z internetem; 

-urządzenie mobilne musi posiadać nadajnik GPS; 

-dane zabezpieczone poprzez kopie zapasowe. 

Diagramy opisujące działanie aplikacji 

Stosowanie diagramów podczas projektowania aplikacji 

pomaga w prawidłowym zaplanowaniu procesu implementacji 

oprogramowania. Eliminuje to w jak największym stopniu 

popełnianie błędów, które mogłyby pojawić się podczas implementacji 

co w znacznym stopniu może wydłużyć czas produkcji aplikacji a co za 

tym idzie zwiększyć koszty wynikające z poprawy błędów.  

Diagram związków encji zwany potocznie diagramem ERD 

(ang. Entity-Relationship Diagram) to graficzne przedstawienie 

związków pomiędzy tabelami w projektowanej bazie danych 

wykorzystywanej do zbioru danych używanych w systemie[12]. 

 

 

 

                                                 
[12]https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_zwi%C4%85zk%C3%B3w_encji (20 

marca 2017 r.). 



Rys. 1. Fragment diagramu ERD aplikacji webowej. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Diagram przypadków użycia (ang. use case diagram) to 

diagram, którego zadaniem jest przedstawienie funkcjonalności 

systemu wraz z jego otoczeniem. Pozwala na graficzną prezentację 

systemu widzianego okiem użytkownika oraz obrazuje usługi, które są 

widziane z zewnątrz systemu. Diagram use case złożony jest z aktorów 

znajdujących odzwierciedlenie w grupie osób pełniących pewną rolę 

w systemie. Kolejnym elementem są przypadki użycia, czyli zbór 

scenariuszy powiązanych ze sobą wspólnym celem użytkownika. Jest 

to nic innego jak graficzna reprezentacja wymagań funkcjonalnych. 

Przypadki użycia są stosowane w całej analizie systemu i mają za 

zadanie dostarczyć wyniki, z których użytkownik będzie mógł  

skorzystać, i które go zainteresują. Istotny jest fakt, że przypadek 

użycia musi być w interakcji chociaż z jednym aktorem. Wyjątek 

stanowi sytuacja, gdy przypadek użycia jest połączony związkiem 



rozszerzenia lub zawierania z innym przypadkiem użycia.[13] 

 

Rys. 2. Fragment diagramu przypadków użycia aplikacji 

wspomagających działanie floty samochodowej. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Diagram przepływu danych DFD (ang. Data Flow Diagram) jest 

graficzną reprezentacją systemu lub podsystemu, pokazująca ruch 

danych w systemie (Beynon-Davies).  

Tworzenie diagramu DFD jest oparte na analizie obiegu 

dokumentów w organizacji i składa się  m. in. z identyfikacji 

kluczowych dokumentów wykorzystywanych w systemie oraz 

                                                 
[13]https://www.michalwolski.pl/diagramy-uml/diagram-przypadkw-uzycia/ (20 

marca 2017 r.). 



wytwarzanych przez system. Dąży do zbudowania zintegrowanego 

fizycznego modelu przepływu dokumentów ze wskazaniem źródła 

i odbiorcy informacji.  

Interfejs użytkownika 

Głównym celem interfejsu użytkownika jest graficzne 

przedstawienie informacji generowanych i przetwarzanych przez 

komputer oraz interakcja z użytkownikiem umożliwiająca 

komunikowanie się z możliwościami oferowanymi przez 

oprogramowanie. Aplikacje, zarówno mobilna jak i webowa mają za 

zadanie ułatwienie użytkownikom zarządzanie flotą pojazdów oraz 

nadzór pracy kierowców pojazdów samochodowych przewożących 

określone rodzaje towarów. 

Projekt składa się z dwóch aplikacji - mobilnej z głównym 

zastosowaniem dla kierowców oraz webowej z głównym 

zastosowaniem dla fleet menedżerów. Wymaga to zaprojektowania 

dwóch odrębnych interfejsów dostosowanych specjalnie dla 

użytkowników tak, aby ich użytkowanie było wygodne. 

Interfejs aplikacji mobilnej 

Prawidłowe zaprojektowanie interfejsu graficznego aplikacji 

mobilnej jest niezwykle ważne. Szybki dostęp do wszystkich funkcji 

poprawia komfort ich użytkowania oraz bezpieczeństwo szczególnie 

w przypadku zastosowania w transporcie drogowym.  

W przeciwieństwie do interfejsów webowych gdzie po pierwsze 

panuje zupełna dowolność stylistyczna (choć obowiązują pewne 

trendy, jak ewoluujący flat, czy coraz bardziej popularny i ciekawy 

Material), projektując aplikacje natywne musimy trzymać się pewnych 

ogólnych zasad i koncepcji projektowych, a nasza wyobraźnia nie tylko 

jest ograniczona mniejszą powierzchnią ekranu, ale także pewnymi 

zasadami, które brane są pod uwagę w procesie certyfikacji, czyli 

weryfikacji naszej aplikacji zanim znajdzie się w sklepach jak AppStore 



czy Google Play[14].  

Pierwszy kontakt użytkownika z aplikacją mobilną znajduje się 

w menu głównym (rysunek 4). Jest to prosty ekran zawierający 

miejsca do wpisania danych użytkownika oraz przycisk umożliwiający 

zalogowanie do aplikacji.  

 

Rys. 4. Ekran logowania aplikacji mobilnej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  narzędzia do tworzenia 

prototypów graficznego interfejsu Fluid UI[15]. 

 

Po wpisaniu danych logowania i zalogowaniu użytkownikowi ukazuje 

się menu główne aplikacji (rysunek 5) w którym ma możliwość wy-

boru jednej z funkcjonalności aplikacji mobilnej. 

                                                 
[14]http://blog.eduweb.pl/projektowanie-aplikacji-mobilnych-co-musisz-

wiedziec-jak-zaczac/ (20 marca 2017 r.). 

[15]https://www.fluidui.com/ (20 marca 2017 r.). 



Rys. 5. Menu główne aplikacji mobilnej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  narzędzia do tworzenia 

prototypów graficznego interfejsu Fluid UI 

 

Jedną z głównych funkcjonalności jest tryb nawigacji (rysunek 6) po-

kazujący kierowcy w czasie rzeczywistym trasę, którą musi pokonać 

aby dostarczyć towar do celu. Na ekranie wyświetlana jest mapa trasy  

z aktualną pozycją wraz z informacjami o trasie. 

 

Rys. 6. Tryb nawigacji w aplikacji mobilnej. 



Źródło: Opracowanie własne na podstawie  narzędzia do tworzenia 

prototypów graficznego interfejsu Fluid UI. 

Interfejs aplikacji internetowej 

Aplikacja internetowa przeznaczona dla osób zarządzających flotą 

samochodową jest wyposażona w znacznie większą ilość funkcji 

usprawniających zarządzanie kierowcami oraz parkiem pojazdów. 

Tak jak w przypadku aplikacji mobilnej bardzo ważne jest 

odpowiednie zaprojektowanie interfejsu graficznego aplikacji 

internetowej. Ważne jest, aby interfejs był intuicyjny a jego 

funkcjonalność w pełni sprostała wymaganiom użytkowników.  

 

Rys. 7. Przykładowy ekran logowania w aplikacji internetowej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  narzędzia do tworzenia 

prototypów graficznego interfejsu Fluid UI. 

 

Jeszcze jeden obrazek z działania interfejsu aplikacji webowej 

– lista kierowców i ich tras z punktu widzenia zarządzania flotą. 



Rys. 7. Przykładowy ekran listy kierowców i ich tras z punktu 

widzenia zarządzania flotą. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  narzędzia do tworzenia 

prototypów graficznego interfejsu Fluid UI. 

 

Wnioski oraz ocena możliwości dalszego rozwoju aplikacji 

Projekt aplikacji po zaimplementowaniu może w znaczny 

sposób rozwiązać problem sprawnego zarządzania flotą pojazdów 

samochodowych poczynając od tych mniejszych kończąc na dużych 

parkach pojazdów. Aplikacja internetowa dzięki przejrzystemu 

interfejsowi i funkcjonalności umożliwia zoptymalizowanie pracy fleet 

menedżerów, natomiast aplikacja na urządzenia mobilne eliminuje 

konieczność instalacji drogich urządzeń monitorujących pracę 

kierowców dodatkowo umożliwiając sprawne zarządzanie 

kierowcami. 

Projekt można rozwinąć o następujące funkcjonalności: 

 wykorzystanie sztucznej inteligencji do planowania tras 



przewozu towarów; 

 dodanie do aplikacji mobilnej funkcji głosowych. 
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