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PLANERA PODRÓŻY GREEN TRAVELLING, ZBIORY DANYCH (CZ. I)  

 

W ostatnich latach znacząco wzrasta zainteresowanie systemami planowania podróży (pretrip) i nawigacji samochodowej 

(on-route). W trakcie obsługi aplikacji planera podróży, w tle, pozyskiwane są interesujące (i różnorodne) zbiory danych (typu 

BIG DATA), które mogą być wykorzystane w aspekcie planowania zrównoważonego rozwoju transportu. Systemy planowania 

podróży, a zwłaszcza planery, pozwalają poznać (i zarchiwizować) nie tylko miejsca: startu i docelowe podróży, ale również 

rodzaj wykorzystywanego środka transportu i wiele innych jej parametrów. W ten sposób parametryzowane są zachowania 

komunikacyjne użytkowników danej sieci transportowej. W trakcie interakcji użytkownika z planera podróży możliwe jest pozy-

skiwanie również informacji o preferencjach komunikacyjnych. W drodze interakcji dziesiątek milionów użytkowników z róż-

nymi plenerami podróży w skali globalnej (setki czynnych i wykorzystywanych planerów w skali Ziemi [4], [7]) powstają roz-

ległe i rozproszone zbiory zawierające dane o zachowaniach komunikacyjnych. Dane te są sparametryzowane co najmniej w 

zakresie czasu i przestrzeni (BIG DATA). Artykuł ten opisuje sposoby pozyskiwania tego typu zbiorów danych z wykorzysta-

niem specjalizowanego planera podróży GT Planner. Planer ten powstał w ramach projektu międzynarodowego w programie 

ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A platform to analyze and foster the use of Green Travelling options. Kolejny 

artykuł pod tym samym tytułem, indeksowany nr 2 opisuje sposoby wykorzystania przedmiotowych danych w celu zrównowa-

żenia rozwoju transportu. 

 

WSTĘP 

Obserwowany w ostatnich kilkudziesięciu latach dynamiczny 
rozwój rynku elektroniki użytkowej (w ostatniej dekadzie zwłaszcza 
elektroniki mobilnej) powoduje, że wzrasta również zainteresowanie 
systemami planowania podróży (ang. pretrip) i nawigacji samocho-
dowej w sieci transportowej (ang. navsat) [19]. W chwili obecnej 
większy rynek stanowią użytkownicy systemów nawigacji samocho-
dowej (42%) w stosunku do użytkowników planerów podróży (6%) 
[5], [6], [25]. W artykule skupiono się wyłącznie planerach podróży. 
Wynika to z faktu, że nawigacja samochodowa charakteryzuje się 
zwykle ograniczeniem funkcjonalności w stosunku do planerów. 
Planery podróży mogą być używane również dla określenia tras z 
wykorzystaniem innych środków transportu, podczas gdy większość 
nawigacji - nie. Zasadniczo jednak opisane w artykule dane pozy-
skiwane na potrzeby zrównoważenia rozwoju transportu są możliwe 
do uzyskania również w systemach nawigacji samochodowej.  

Planery podróży umożliwiają szybkie i intuicyjne odnalezienie 
połączenia pomiędzy dwoma zdefiniowanymi przez użytkownika 
punktami w sieci transportowej (tzw. ścieżka przemieszczenia). 
Warunkiem znalezienia ścieżki jest istnienie połączenia pomiędzy 
tymi punktami w strukturze opisującej sieć transportową (graf pła-
ski). Ścieżka to zbiór węzłów pośrednich w sieci transportowej 
pomiędzy punktem początkowym podróży i punktem docelowym jej 
zakończenia. Bardzo często użytkownik planera podróży wskazuje 
również stałe punkty pośrednie przemieszczenia (tzw. POI Point of 
Interest), w celu możliwości realizacji spraw pośrednich (niezwiąza-
nych z bezpośrednim celem podróży). W tych przypadkach ścieżka 

zostaje sprofilowana przez użytkownika – nie jest np. najkrótszą  
w sieci.  

Obsługa przez użytkownika aplikacji planera podróży (z reguły 
na stronach WWW, tzw. aplikacje klienckie) lub rzadziej na aplikacji 
mobilnej (smartfon) pozwala na pozyskanie w tle pracy z planerem 
zbiorów danych opisujących planowane zachowania komunikacyjne 
mieszkańców. Zachowanie komunikacyjne [10], [11], [21] to zbiór 
parametrów opisujących podróż wykonywaną (planowaną) w sieci 
transportowej. W istocie w opisany wyżej sposób korzystania z 
planera podróży określany jest popyt na sieć transportową użytkow-
ników elektronicznych środków planowania podróży. Z uwagi na 
fakt, że już w tej chwili według badań Autorów 6% społeczeństwa 
wykorzystuje planery do planowania przemieszczeń dane uzyski-
wane z ich wykorzystaniem przekraczają rozmiary konwencjonal-
nych badań ankietowych zachowań komunikacyjnych typu PAPI lub 
CATI [27]. Klasyczne badania zachowań komunikacyjnych dla 
dużych aglomeracji oscylują wokół próby na poziomie 1%. Ponadto 
według tych samych badań 42% populacji planuje swoje podróże 
[5], [6], [25]. Zatem, można założyć, że otrzymywane z wykorzysta-
niem planerów podróży zbiory danych będą pokrywać systematycz-
nie coraz większy zakres danych populacyjnych w przedmiocie 
zachowań komunikacyjnych. W dalszej części artykułu przedsta-
wiony zostanie sposób szacowania wiarygodności danych planerów 
podróży w zakresie parametryzacji zachowań komunikacyjnych. 

W sieci transportowej poza popytem realizowanym (obserwo-
wane, na co dzień, w sposób fizyczny zachowania komunikacyjne) 
występuje również tzw. popyt tłumiony [28], [29], [30], [31]. Jest to 
popyt, który w pewnej części nie jest realizowany w sieci transpor-
towej z uwagi na jej ograniczenia infrastrukturalne lub organizacyj-
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ne. Popyt tłumiony w znacznej części jest jednak kanalizowany 
poprzez obserwowane, ale wymuszone, zachowania komunikacyjne 
(kanalizowany popyt tłumiony). Ludzie muszą zaspakajać swoje 
potrzeby transportowe nawet jeśli sposób ich realizacji zupełnie im 
nie odpowiada (nie spełnia parametrów preferencji komunikacyj-
nych). Popyt tłumiony w pewnej części związany jest z danymi w 
zakresie preferencji komunikacyjnych (może być objaśniany tymi 
danymi). Zasadniczo preferencje komunikacyjne przejawiają się w 
postaci realizowanych zachowań komunikacyjnych oraz stanowią 
popyt tłumiony. Część popytu tłumionego kanalizowana jest w 
formie wymuszonych, najczęściej obligatoryjnych zachowań komu-
nikacyjnych.  

Dotychczas preferencje komunikacyjne badano głównie z wy-
korzystaniem badań ankietowych (CATI, PAPI) - nie sięgając po 
inne potencjalne źródła tego typu danych. Warto zauważyć, że 
dzięki wykorzystaniu planerów podróży w pewien sposób będzie 
można również badać popyt tłumiony (preferencje tłumione) w sieci 
transportowej. Planer podróży jest bowiem w stanie archiwizować 
preferencje komunikacyjne, które nigdy nie zostaną skanalizowane 
w formie obserwowanych (najczęściej obligatoryjnych) zachowań 
komunikacyjnych w sieci transportowej.  

Powodem tłumienia popytu może być np. niedostateczna do-
stępność transportu zbiorowego w danym obszarze. Kolejnym mogą 
być braki w zakresie infrastruktury transportu. Na rysunku 1 przed-
stawiono schemat identyfikujący związki pomiędzy opisanymi wyżej 
terminami. W tym kontekście należy zauważyć, że taki planer jak 
GT Planner (opisany dalej) jest w stanie badać znacznie bardziej 
dokładnie popyt tłumiony nieskanalizowany aniżeli badania ankie-
towe. W przypadku bania tego typu popytu z wykorzystaniem plane-
ra otrzymywana jest bardzo dokładnie preferowana ścieżka prze-
mieszczenia – a nie tylko punkty źródłowo-celowe i ewentualnie 
czasy przemieszczenia. Ponadto dane te z wykorzystaniem planera 
podróży mogą być cały czas aktualizowane w czasie rzeczywistym. 
Badania ankietowe nie posiadają tej funkcjonalności w zakresie 
badania popytu tłumionego. 

 

 
Rys. 1. Popyt w sieci transportowej. Źródło: opracowanie własne.  

 
Ponadto, zauważyć należy, że planery podróży mogą być inte-

growane z meta wyszukiwarkami. Program (strona, serwis) typu 
meta wyszukiwarka to aplikacja, która przeszukuje jednocześnie 
wiele serwisów wyszukiwawczych (tu: planerów). Z uwagi na fakt, 
że planerów podróży funkcjonuje wiele w skali globalnej – stwarza 
to niespotykane dotąd możliwości badania różnorodnych zachowań 
komunikacyjnych w skali globalnej [15]. Przy czym temu holistycz-
nemu w swojej naturze badaniu towarzyszy jednocześnie bardzo 
dokładny zbiór parametrów opisujących szczegółowo poszczególne 
zachowania komunikacyjne. Zebranie danych na temat preferencji i 
zachowań komunikacyjnych na danym obszarze z wykorzystaniem 

wszystkich dostępnych planerów podróży tworzy rozległe zbiory 
typu Big Data, które, zdaniem Autorów, mogą wspierać procesy 
równoważenia rozwoju transportu, co pokazane zostanie na kilku 
przykładach w kolejnej części artykułu (oznaczonym jako cz. II). W 
obszarze konurbacji górnośląskiej (Polska) wykorzystane jest co 
najmniej kilkanaście różnych planerów podróży o znacznie różnią-
cych się funkcjonalnościach. Jedynym problemem jaki występuje w 
przedmiocie pozyskiwania danych z tych planerów jest integracja 
formatów danych pomiędzy nimi. Taką platformą integracji mogą 
być formaty danych stosowane w zasobach Open Street Map 
(OSM), które jako zasoby otwarte są najczęściej wykorzystywane w 
planerach podróży. Pozostaje ujednolić sposób formatowania zapy-
tań i odpowiedzi do planerów podróży różnych producentów. 

Archiwizacja danych uzyskiwanych z planerów podróży dotyczy 
z reguły ustalenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży użyt-
kownika planera oraz rodzaju wykorzystywanego środka transportu. 
Są to typowe dane bazowe dla niemal każdego planera podróży. 
Poza punktami startu i początku przemieszczenia (tzw. punkty 
charakterystyczne) zapamiętywane są w ścieżce przemieszczenia 
węzły pośrednie. Tego typu dane przestrzenne opisujące zachowa-
nia komunikacyjne powiązane są na ogół z danymi w zakresie 
czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży. W przypadku transportu 
zbiorowego dane dotyczące czasu przemieszczenia z reguły są 
dokładne gdyż opierają się na danych rozkładu jazdy, często do-
starczonych w formie cyfrowej np. GTFS (General Transit Feed 
Specification) [8]. Są to, więc dane dostatecznie wiarygodnie opisu-
jące zachowania komunikacyjne w aspekcie zarówno czasowym, 
jak i przestrzennym. W przypadku transportu indywidualnego będą 
to zazwyczaj dane aproksymowane w zakresie czasu zakończenia, 
rozpoczęcia podróży lub momentu jej zaplanowania z uwagi na 
losowe charakterystyki kongestyjne odcinków sieci drogowej składa-
jących się na ścieżkę przemieszczenia.  

Bardzo często w czasie sesji interakcji użytkownika z planerem 
pozyskiwane są również inne informacje np. o preferencjach komu-
nikacyjnych osób obsługujących tego typu system. Dla przykładu 
mogą to być informacje o preferowanych sposobach przemieszcza-
nia się danego użytkownika w sieci transportowej. Mogą to być np. 
takie parametry jak: greener, faster, safe (celowo użyto nazw an-
gielskich). Opcja pierwsza oznacza występowanie w preferencjach 
użytkownika zachowań proekologicznych. Druga oznacza, że użyt-
kownikowi zależy wyłącznie na jak najkrótszym czasie realizacji 
przemieszczenia. Trzecia, że użytkownikowi zależy głównie na 
bezpieczeństwie wykonywanego przemieszczenia. Wybór trybu 
realizacji przemieszczenia jest pozostawiany wolnej woli użytkowni-
ka planera podróży. W takim trybie można konsekwentnie parame-
tryzować bardzo szczegółowo zachowania komunikacyjne użytkow-
nika planera. Można go np. odpytać o typ silnika, jaki znajduje się w 
jego pojeździe. Ma to na celu wyznaczenie trasy tak, aby np. użyt-
kownik pojazdu elektrycznego był w stanie doładować pojazd po 
drodze (istniejące ograniczenia rozkładu punktów ładowania w sieci 
transportowej). Oczywiście liczba takich parametrów jest ograniczo-
na z uwagi na kompromis, jaki musi zachodzić pomiędzy akwizycją 
danych w zakresie zachowań komunikacyjnych, a wygodą obsługi 
planera podróży.  

Wyznaczenie ścieżki przemieszczenia w sieci transportowej na 
podstawie opisanych wyżej kryteriów wymaga wykorzystania okre-
ślonych struktur danych. Planer podróży GT Planner korzysta z 
licznych otwartych baz danych takich jak OSM [22]. Zamieszczone 
w tych bazach danych umożliwiają wyznaczenie ścieżki przemiesz-
czenia na wiele różnych sposobów.  
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Rys. 2. Przykładowe dane z map OSM, Berlin przystanki transportu 
zbiorowego. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
OSM. 

 
Jak więc wynika z powyższego opisu, korzystanie z planera 

podróży typu GT Planner to z jednej strony wprowadzanie do jego 
struktur zbiorów danych wejściowych, a z drugiej strony korzystanie 
z rozległych zewnętrznych zbiorów danych udostępnianych przez 
podmioty trzecie.  

W opisany wyżej sposób powstają rozległe zbiory danych pa-
rametryzowane czasowo i przestrzennie, a opisujące preferencje i 
zachowania komunikacyjne (Big Data). Interakcja użytkownika z 
plenerem podróży jest ekwiwalentem pozyskiwania danych o za-
chowaniach komunikacyjnych w ramach innych badań, np. badań 
ankietowych [13]. Przy czym nakłady na pozyskanie danych z wyko-
rzystaniem planera podróży są nieporównanie mniejsze niż w przy-
padku innych badań zachowań komunikacyjnych. Realizowanie 
badań zachowań komunikacyjnych z wykorzystaniem technik ankie-
towych jest z reguły kosztowne. Badana próba w przypadku dużych 
aglomeracji dochodzi do 1% populacji, w przypadku małych miej-
scowości do 5%. Dane te pozwalają postawić zasadne pytanie: 
dlaczego nie wykorzystać w tym celu planerów podróży i innych 
metawyszukiwarek? Niektóre z metawyszukiwarek deklarują liczbę 
zapytań na poziomie 1 mld rocznie [15]. Może się okazać, że już w 
najbliższym czasie dane statystyczne możliwe do pozyskania z 
planerów podróży będą przekraczały ramy jakichkolwiek prób celo-
wych realizowanych w badaniach komunikacyjnych z wykorzysta-
niem ankiet. Pozostaje jedynie problem integracji danych z różnych 
wyszukiwarek połączeń dostarczanych przez różnych usługodaw-
ców lub operatorów. Należy również zauważyć, że zwłaszcza w 
ostatnim czasie spada wiarygodność danych pozyskiwanych na 
drodze badań ankietowych CATI i PAPI z uwagi na brak akceptacji 
(zainteresowania) społecznej takich działań [13], [14]. 

Należy zauważyć, że dane o preferencjach i zachowaniach 
komunikacyjnych pozyskiwane z planerów podróży mogą być wyko-
rzystane w rozwoju zrównoważonego transportu przy wsparciu 
różnych działań np. realizowanych z wykorzystaniem dziedzin 
przemysłu kreatywnego. Celem tego artykułu jest wskazanie, jak 
pozyskiwać dane w zakresie opisu preferencji i zachowań komuni-
kacyjnych. W drugim artykule z tej serii, Autorzy, przedstawią jak na 
drodze synergii systemów planowania podróży, nawigacji i przemy-
słów kreatywnych zrealizować cele stawiane przed zrównoważonym 
rozwojem transportu.  

1. DZIAŁANIE PLENARA PODRÓŻY NA PRZYKŁADZIE 
GT PLANNER  

Planer podróży jest to pewnego rodzaju zaawansowana wy-
szukiwarka połączeń (ścieżek transportowych) w istniejących ba-
zach danych (bazy parametrów infrastruktury sieci transportowych i 
danych rozkładów jazdy transportu zbiorowego, na ogół GTFS), 
która umożliwia zaplanowanie podróży pomiędzy wybranymi dowol-
nymi miejscami startu i zakończenia podróży. Ścieżka jest wyzna-
czana o ile dla tych lokacji istnieją połączenia w wykorzystywanej 
bazie danych. Jako punkt początkowy lub końcowy podróży można 
wybrać na mapie dowolne miejsca zlokalizowane geograficznie. W 
procesie wyznaczania trasy podróży przez algorytm zaimplemento-
wany w planerze podróży przeglądane są bazy w zakresie dostęp-
nej infrastruktury transportowej oraz dostępnych środków transportu 
(głównie transportu zbiorowego). Na rysunku 3 przedstawiono 
autorski planer podróży Green Travelling Planner (GT Planner) [26] 
umożliwiający archiwizację kwerend związanych z planowanymi 
przemieszczeniami jego użytkowników. W oknie po lewej stronie 
planera są widoczne opcje związane z archiwizacją tych zapytań. W 
wersji podstawowej można zapisać skąd i dokąd jedzie użytkownik 
planera, jakim środkiem transportu (środkami), jakie są ich czasy 
odjazdu i przyjazdu (jeśli są to środki transportu zbiorowego).  

 

 
Rys. 3. Planer podróży GT umożliwiający akwizycje kwerend komu-
nikacyjnych. Źródło: opracowanie własne  

 
Na rysunku 4 przedstawiono opcje GT Planner służące do ar-

chiwizacji zapytań do niego w przedmiocie wyznaczenie ścieżki 
podróży. Opcje te umożliwiają również zapis odpowiedzi planera 
(dane wyznaczonej ścieżki). 

 

 
Rys. 4. Planer podróży GT, archiwizacja zapytań i odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne  

 
Na rysunku 5 przedstawiono odpowiedź planera (ściślej algo-

rytmu wyznaczania ścieżki w sieci tzw. GTAlg) w formie graficznej 
(plan trasy na mapie - narysowany na rysunku 5 grubą zieloną linią) 
na zapytanie pokazane w formie graficznej na mapie również po 
prawej stronie tego rysunku (symbol flagi startu i finiszu). Po lewej 
stronie okna aplikacji przedstawionej na rysunku 5 prezentowana 
jest w sposób szczegółowy trasa podróży (trip plan). W opisie trasy 
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podróży wymieniane są kolejne środki transportu wykorzystywane w 
podróży, czasy przesiadek itp.  

 

 
Rys. 5. Planer podróży GT – odpowiedź algorytmu GTAlg na wynik 
zapytania. Źródło: opracowanie własne  

  
W ten sposób użytkownik planera na drodze interakcji z inter-

fejsem GT Planner sparametryzował swoje potencjalne zachowanie 
komunikacyjne (lub preferencje jeśli nie wyznaczono ścieżki). Jeśli 
wyznaczona w ten sposób ścieżka mu odpowiada stanie się naj-
prawdopodobniej obserwowanym zachowaniem komunikacyjnym w 
danej sieci transportowej. Jeśli nie spełnia wymogów użytkownika - 
jest opisem popytu tłumionego. Również jeśli planer nie znajdzie 
danych w zewnętrznych bazach danych pomocnych w wyznaczeniu 
ścieżki (np. GTFS) będzie to przypadek preferencji komunikacyjnej 
tłumionej. W podany sposób do baz danych o zachowaniach komu-
nikacyjnych wprowadzane mogą być błędne dane – również w 
sposób celowy. Istnieją sposoby na ustalenie takich błędnych wpi-
sów, np. z wykorzystaniem danych przeglądarki klienta serwera GT 
Planner. Omówienie tych technik przekracza ramy artykułu (dalej 
omówiono jedynie pewne zagadnienia niezawodności planera).  

2. DANE WYKORZYSTYWANE W GT PLANNER  

Zapytanie o wyznaczenie ścieżki przemieszczenia w sieci 
transportowej przesłane do planera podróży GT Planner przecho-
wywane jest w indywidualnym pliku tekstowym. Zapytanie tego typu 
określa preferencje komunikacyjne użytkownika planera zarówno te, 
które zostaną zrealizowane, jak i stłumione. Zapytanie do planera i 
jego odpowiedź lub brak odpowiedzi mogą skutkować niezrealizo-
waniem danego przemieszczenia – takie przypadki określają wła-
śnie popyt tłumiony w sieci transportowej. Przykład pliku zapytania 
planera o wyznaczenie ścieżki przemieszczenia przedstawiono na 
rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Zapytania do planera podróży zarchiwizowane w pliku 
tekstowym. Źródło: opracowanie własne  

 

W pliku tekstowym przechowywane są wszystkie istotne para-
metry miejsca startu i zakończenia podróży, o która pytano, czas 
zgłoszenia zapytania, data zgłoszenia zapytania, wybrany tryb 
przemieszczenia, motywacje przemieszczenia (które są obligatoryj-
ne) i wiele innych parametrów. 

Odpowiedź planera podróży GT Planner przechowywana jest 
również w pliku tekstowym (rysunek 7). Jak widać, odpowiedź pla-
nera (w stosunku do zapytania o możliwość realizacji preferowanej 
podróży) ma znacznie bardziej skomplikowaną strukturę danych i 
jest ich wielokrotnie więcej – w zależności od stopnia skomplikowa-
nia znalezionego rozwiązania. W danych przedstawionych na ry-
sunku 7 uwzględnione są szczegółowe parametry planowanego 
przemieszczenia z dokładnością do każdego węzła pośredniego, 
który zawiera ścieżka przemieszczenia. Ponadto archiwizowane są 
wszystkie czasy w odniesieniu do wykorzystanych środków trans-
portu zbiorowego pobierane ze zbiorów danych w standardzie 
GTFS. Zapisywane są odległości przemieszczenia, nazwy węzłów, 
ich współrzędne geograficzne i wiele innych. Wszystkie te dane 
pozwalają precyzyjnie odtworzyć parametry planowanej przez użyt-
kownika GT Planner podróży.  

 

 
Rys. 7. Odpowiedź planera na zapytanie o podróż zarchiwizowana 
w pliku tekstowym. Źródło: opracowanie własne  

 
Na podstawie analizy rysunku 6 zapytanie do planera GT Plan-

ner przechowywane jest w zakresie kilku-kilkunastu prostych para-
metrów, które użytkownik wprowadza w celu uzyskania informacji 
na temat możliwych wariantów wykonania planowanego przemiesz-
czenia w danej sieci transportowej. Preferencje są więc w takim 
systemie archiwizowane w stosunkowo prosty sposób. Te dla któ-
rych nie znaleziono ścieżki przemieszczenia od razu zarchiwizowa-
ne zostają jako popyt tłumiony.  

 

 
Rys. 8. Przypadki interakcji z GT planer. Źródło: opracowanie wła-
sne  
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Odpowiedź planera na zapytanie zawiera już jednak wszystkie 
punkty pośrednie sieci transportowej dla planowanego przemiesz-
czenia, trasy wariantowe oraz parametry rozkładów jazdy wykorzy-
stywanych środków transportu zbiorowego. Niezależnie od formatu 
opisywanych plików o tym, że jest to problem typu Big Data decydu-
je liczba zapytań - do kilkudziesięciu, tygodniowo, od jednego użyt-
kownika. W efekcie archiwizacji licznych zapytań do GT Planner na 
obszarze sieci transportowej tworzone są duże zbiory danych. W 
zależności od stopnia skomplikowania odpowiedzi GT Planner dla 
pojedynczego przemieszczenia opis wyniku poszukiwania ścieżki 
przemieszczenia dotyczy plików danych o rozmiarze średnio rzędy 
kilkudziesięciu kilobajtów (dla przeciętnych podróży multimodalnych 
w ramach pojedynczych aglomeracji). Oznacza to, że w obszarze 
średniej aglomeracji już przy 100 000 zapytań na dobę tworzone są 
duże zbiory danych (>50MB/dobę). Jest to typowy problem dużych, 
zmiennych i różnorodnych zbiorów danych tzw. Big Data [3]. Spo-
sób interakcji z plenerem GT Planner przedstawia rysunek nr 8. 

Zrównoważenie rozwoju transportu w jednej z płaszczyzn doty-
czy zwiększenia liczby odbywanych podróży multimodalnych. Tego 
typu podróże dodatkowo przyczyniają się do wzrostu rozmiaru 
archiwizowanych w systemach planerów podróży danych. 

Zmienność właściwości zbiorów zawierających zapytania o po-
dróż (i odpowiedzi na nie) wynika ze struktury sieci transportowej i 
zmiennych preferencji i zachowań komunikacyjnych jej użytkowni-
ków. Przetwarzanie i analiza takich danych wiążę się z uzyskaniem 
nowej wiedzy lub weryfikacji istniejącej w przedmiocie zachowań i 
preferencji komunikacyjnych mieszańców aglomeracji. Kwestią 
odpowiedniej analizy danych jest podzielenie zapytań do planera na 
popyt: realizowany, tłumiony kanalizowany i tłumiony nieskanalizo-
wany. W tym ostatnim przypadku brak na razie danych w odniesie-
niu do populacji zamieszkujących duże aglomeracje. Posiadanie tej 
wiedzy jest niezbędne z dwóch powodów. Po pierwsze z uwagi na 
dynamikę zmian zachowań komunikacyjnych. W Polsce notowana 
jest zmienność małych podmiotów gospodarczych na poziomie 20% 
rocznie (likwidacja/założenie) [5], [6]. Po drugie zdobycie tej wiedzy 
jest cenne z uwagi na tzw. popyt tłumiony, czyli preferencje komuni-
kacyjne, które użytkownicy zmuszeni są zamienić na ścisłe określo-
ne zachowania komunikacyjne narzucone (skanalizowane) strukturą 
i organizacją sieci. Takie postępowanie nie jest zgodne z ideą zrów-
noważonego rozwoju transportu [23], [32]. Dane, które zostały 
opisane w tym artykule mogą znacząco wspierać równoważenie 
rozwoju transportu. Pokazane to zostanie w kolejnym artykule z tej 
serii (opublikowanym równolegle): „Wykorzystanie zwrotnego kana-
łu informacyjnego w sieci transportowej w celu zrównoważenia 
rozwoju transportu na przykładzie zbiorów Big Data z wykorzysta-
niem planera podróży Green Travelling, metodyka (cz. II)”. 

3. PRZEPŁYW DANYCH 

W ramach korzystania z GT Planner powstają zbiory danych 
typu Big Data. Podobnie w trakcie procesu wyznaczania ścieżki 
przemieszczenia w GT Planner przetwarzane są zewnętrzne zbiory 
danych typu Big Data. Planer podróży GTPlanner ma zaimplemen-
towany algorytm GTAlg, który z wykorzystaniem algorytmów opty-
malizacji dyskretnej wyznacza optymalne ścieżki przemieszczenia w 
danej sieci transportowej. W tym celu korzysta z następujących 
zbiorów danych: 
– danych o rozkładzie jazdy transportu zbiorowego w standardzie 

GTFS 
– zbiory danych w zasobach map OSM 
– dane elewacyjne określające wysokości nad poziomem morza 

elementów sieci transportowej, 

– dane kongestyjne dotyczące wartości odcinkowych natężeń 
ruchu 

– wielkość emisji dla poszczególnych środków transportu zależną 
od parametrów infrastruktury, środka transportu i sytuacji na 
drodze. 
Rysunek 9 prezentuje wykorzystywane w ramach działania 

GTAlg zewnętrze zbiory danych. 
 

 
Rys. 9. Przepływ danych w GT planer. Źródło: opracowanie własne  

 
Na podstawie analizy danych wymienionych wyżej, wyznacza-

na jest optymalna ścieżka przemieszczenia stosownie do zapytania 
użytkownika, zgłoszonego do GT Planner. Każde zapytanie, dla 
którego wyznaczono odpowiedź może zostać zarchiwizowane w 
kolejnych zbiorach danych. W istocie zbiór danych określających 
odpowiedzi związane z zapytaniem o ścieżkę przemieszczenia jest 
kombinacją danych z wymienionych wyżej zbiorów: OSM, GTFS, 
elewacyjnych i innych. Warto zwrócić uwagę, że wymienione zbiory 
danych opisują jedną strukturę - sieć transportową. W tym kontek-
ście należy zwrócić uwagę na problem integralności i kompletności 
danych w poszczególnych zasobach. W zakresie map OSM obser-
wowana jest duża niejednorodność zasobów dla różnych obszarów 
sieci transportowej. Temat ten wymaga szczegółowego rozwinięcia 
w innych publikacjach związanych z przedmiotowym tematem. 

4. DANE Z PLANERA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
TRANSPORTU 

W ostatnich dekadach celem działań organizatorów transportu 
jest tzw. zrównoważony rozwój transportu [23]. Jego realizacja nie 
jest możliwa bez bilansowania zadań przewozowych w sieci trans-
portowej. Bilans zadań przewozowych pomiędzy różnymi środkami 
transportu, powinien być racjonalny ekonomicznie, zgodny z nie-
wymuszonymi zachowaniami komunikacyjnymi mieszkańców dane-
go obszaru, istniejącą lub planowaną charakterystyką sieci transpor-
towej i osiedleńczej oraz zmniejszonym oddziaływaniem transportu 
na środowisko. Zatem racjonalizacja zadań przewozowych nie-
uwzględniająca popytu tłumionego lub silnie kanalizująca popyt 
tłumiony jest wyłącznie rozwiązaniem pośrednim na drodze zrów-
noważonego rozwoju transportu. Racjonalizacje zdań transporto-
wych można zapisać w formie równania: 

),,,,(

,...::,...,: 21
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STSTSTST ni




 (1) 

gdzie:  
STi - udziały procentowe poszczególnych środków transportu 

wyrażone np. pracą przewozową [os/km], licząc od środka 1-ego do 
n-tego (środków występujących fizycznie w danej sieci transporto-
wej) 

f – funkcja uwzględniająca kryteria równoważenia transportu 
(ekonomiczne, zachowania transportowe, preferencje komunikacyj-
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ne, system transportowy w ujęciu infrastrukturalnym i środowisko 
naturalne). 

 
Łatwo zauważyć, że spośród zaproponowanych kryteriów rów-

noważenia transportu znana jest struktura sieci transportowej (jej 
formy organizacji, zarządzania i sterowania). Jakiekolwiek, założone 
stałe kryterium ekonomiczne można monitorować z określoną do-
kładnością (E). Wpływ systemu transportowego na środowisko 
naturalne również można monitorować stosunkowo dokładnie z 
wykorzystaniem różnorodnych procedur oceny (EKO) [1], [12], [20].  

Trudno jednak ocenić preferencje komunikacyjne mieszkańców 
zamieszkujących obręb danej sieci transportowej. Wynika to z faktu, 
że korzystają oni z zastanej sieci transportowej, a więc takiej, która 
powstała na potrzeby poprzednich pokoleń. Z biegiem lat zmienia 
się rozkład ośrodków produkcji, sieć osiedleńcza, co powoduje 
atrofię wielu jej przekrojów. Taki stan rzeczy kłóci się bezpośrednio 
z definicją zrównoważonego rozwoju, który musi uwzględniać po-
trzeby obecnych i również, a może przede wszystkim przyszłych 
pokoleń. W istocie w chwili obecnej system transportowy kształto-
wany jest przez potrzeby pokoleń, które już przeminęły. Bez znajo-
mości popytu tłumionego zrównoważony rozwój transportu nie jest 
zatem możliwy. A powstające obecnie zaniedbania w tej kwestii 
rzutują negatywnie na sposoby podróżowania przyszłych pokoleń. 
Nie jest to postępowanie zgodne z duchem zrównoważonego roz-
woju transportu. Naraża to przyszłe pokolenia na nadmierne nakła-
dy związane z koniecznością dostosowanie systemu transportowe-
go do swoich potrzeb - z uwagi na powstającą i zwiększaną syste-
matycznie dylatację w tym zakresie. Dylatacja ta zachowuje się jak 
sprzężenie zwrotne. 

Warto zauważyć, że wszystkie elementy równania (1) można 
analizować w ujęciu dynamicznym. W systemie transportowym 
miary ekonomiczne mogą uwzględniać fluktuacje dobowe np. pracy 
przewozowej. Przy uwzględnieniu dynamiki cen na rynku paliw 
płynnych i walut można w sposób dynamiczny wyznaczać koszty 
utrzymania systemu transportowego w danym stanie zrównoważe-
nia rozwoju transportu. Podobnie rzecz się ma z oceną wpływu 
transportu na środowisko. Wyłącznie kwestią zasadności ekono-
micznej jest możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym zbior-
czej emisji zanieczyszczeń systemu transportowego do środowiska 
naturalnego [2]. Rozwój takiego podejścia monitoringu zanieczysz-
czeń umożliwiają usługi rozwijane w ramach ITS (Inteligentnych 
Systemów Transportowych) [18]; [24]. Dynamikę zmian w stanie 
infrastruktury transportowej (inwentarzu) jest również łatwo 
uwzględnić w zakresie zrównoważenia transportu. Coraz częściej 
całe sieci integrowane są w ramach sterowania centralnego. Prze-
kładem może być aglomeracja Los Angeles (ponad 4700 skrzyżo-
wań drogowych zintegrowanych w jednym systemie) [16]. W takich 
sieciach transportowych nie stanowi większego problemu monitoro-
wanie stanu całej sieci w czasie rzeczywistym (głównie parametry 
organizacji i sterowania).  

Poważną przeszkodą w zakresie monitorowania stanu realiza-
cji procesu zrównoważenia transportu w czasie niemal rzeczywi-
stym jest i pozostaje kwestia badania i znajomości zachowań ko-
munikacyjnych. Dotychczas tą charakterystykę zrównoważonego 
rozwoju transportu badano z wykorzystaniem badań ankietowych 
(PAPI, CATI), często w ramach dużych prac badawczych realizo-
wanych z dużym interwałem (kilku/kilkunastoletnim). Interwał taki 
wynika z reguły z powodu znacznych kosztów realizacji i nakładów 
pracy takich badań. Jeśli więc wykorzystanie danych pozyskiwa-
nych w planerach podróży osiągnie poziom statystyczny porówny-
wany z wielkością próby reprezentatywnej dla populacji to można 
wykorzystać je do badania zachowań komunikacyjnych – niemal w 
czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to możliwość realizacji 

idei zrównoważonego rozwoju transportu w czasie rzeczywistym, 
lub co najmniej w ujęciu dynamicznym. Jest to najbardziej znacząca 
zaleta proponowanej metody. 

Powstaje pytanie na ile dane dotyczące zachowań komunika-
cyjnych pozyskiwane z planera podróży np. GT Planner mogą być 
traktowane, jako reprezentatywne. Można to opisać na podstawie 
sformułowania funkcji wiarygodności danych zachowań komunika-
cyjnych pozyskiwanych z planera podróży: 

  

),,,,( SPUSWUDISKIOPfWZK   (2) 

gdzie: 
IOP- integracja operatorów planerów podróży, zwiększająca 

funkcjonalność proponowanego w niniejszym artykule podejścia 
SK- funkcja świadomości użytkownika planera, określająca fakt 

poznania wpływu podejmowanych działań w GT Planner na rozwój 
sieci transportowej, 

DI- jakość interfejsów, od wygody i prostoty interfejsów plane-
rów podróży zależy liczba użytkowników z nich korzystających, 

SWU- struktura wiekowa użytkowników planerów, 
SPU- struktura przestrzenna użytkowników. 
 
Równanie (2) opisuje fakt, że jakość i wiarygodność danych do-

tyczących zachowań komunikacyjnych, które mogą być pozyskane 
z planerów podróży i innych metawyszukiwarek zależą od: integracji 
operatorów takich systemów, świadomości konsumenta (użytkowni-
ka planera), dostępnych interfejsów (łatwych i dogodnych), struktury 
wiekowej użytkowników, struktury przestrzennej rozmieszczenia 
użytkowników itd. Wydaje się, że jedyną przeszkodą w realizacji 
pozyskania danych z planera podróży na poziomie próby reprezen-
tatywnej będzie wyłącznie zapewnienie w badaniu udziału osób z 
określonej struktury wiekowej (osób korzystających z usług plane-
ra). Chodzi głównie o zachęcenie starszych grup wiekowych do 
korzystania z rozwiązań typu GT Planner. Pozostałe elementy 
zapewniające wiarygodność danych z planerów podróży nt. zacho-
wań komunikacyjnych można zapewnić na wiele różnych sposobów. 
Strukturę przestrzenną użytkowników można badać w wykorzysta-
niem metod ekonometrii przestrzennej (różne miary autokorelacji 
przestrzennej [27]). Lokalizację przestrzenną użytkownika planera 
można pozyskiwać na wiele sposobów (np. [9]). Zapewnienie inte-
gracji operatorów usług w zakresie planowania podróży oraz uni-
formizację dostępnych interfejsów to wyłącznie kwestia problemów 
technicznych i organizacyjnych. Wynika stąd, że proces zrównowa-
żenia rozwoju transportu może następować na drodze pozyskiwania 
danych o zachowaniach komunikacyjnych z planerów podróży. 
Głównym narzędziem pozyskiwania dostatecznie wiarygodnych 
danych statystycznych z tych źródeł będzie zwiększanie świadomo-
ści konsumenckiej w tym zakresie. Podnoszenie świadomości kon-
sumentów sieci transportowej może być realizowane na drodze 
zastosowania dziedzin przemysłów kreatywnych. To zagadnienie 
zostanie szczegółowo opisane w drugim artykule z tej serii. 

Wiarygodność danych na temat zachowań komunikacyjnych 
dostarczanych przez planery podróży można badać na drodze 
analiz statystycznych. Planując zachowania komunikacyjne użyt-
kownicy planera obciążają wirtualnie określone przekroje sieci 
transportowej. Jeśli w takim przekroju istnieją systemy umożliwiają-
ce pomiar parametrów ruchu to można porównać poziom ruchu 
planowanego z realizowanym. 

W ten sposób może nastąpić określenie wiarygodności danych 
z planera podróży na temat zachowań komunikacyjnych. W każdym 
przekroju sieci transportowej w którym istnieją urządzenia pomiaru 
parametrów ruchu należy określić proporcje: 
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gdzie: 
WPPi – wiarygodność pomiarowa zachowań komunikacyjnych dla i-
tego przekroju sieci transportowej, 

GTlp - liczba podróży zaplanowanych w i-tym przekroju z wykorzy-

staniem GT Planner, 
mlp - liczba podróży zmierzonych w i-tym przekroju w rzeczywistej 

sieci transportowej. 
 
Autorzy częściowo przeprowadzili już takie badania w wybra-

nych przekrojach multimodalnych w sieci transportowej konurbacji 
górnośląskiej. Rysunek 10 prezentuje tego typu charakterystykę. 
 

 
Rys. 10. Podróże w przekrojach multimodalnych. Źródło: opraco-
wanie własne  

 
W tym badaniu mierzono liczbę środków transportu - nie liczbę 

podróży. Weryfikacja dokładności planera wymaga zamiany tych 
danych w odniesieniu do napełnień poszczególnych środków trans-
portu. Niestety wiele spośród eksploatowanych środków transportu 
nie jest wyposażonych w liczniki napełnień. Uniemożliwia to zasad-
ną weryfikację danych uzyskiwanych z planerów podróży na temat 
zachowań komunikacyjnych mieszkańców w badanym obszarze. 

PODSUMOWANIE 

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zbiory danych, 
których wykorzystanie może posłużyć do realizacji działań mających 
na celu zrównoważony rozwój transportu. Dotyczy to danych w 
zasobie map OSM, danych GTFS i innych. Opisano w niniejszym 
artykule również narzędzie informatyczne GT Planner, które pozwa-
la na uzupełnienie zewnętrznych w stosunku do niego zbiorów 
danych o badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych użyt-
kowników planera zamieszkujących obszar jago działania (dane 
wewnętrzne planera podróży GT Planner). Wszystkie powstałe w 
ten sposób zbiory danych mogą posłużyć do podejmowania efek-
tywnych działań w zakresie równoważenia rozwoju transportu. 
Działania te jak również kanał informacyjny istniejący w sieci trans-
portowej z wykorzystaniem, którego można je podjąć, opisano w 
drugim artykule z serii pod nazwą: Wykorzystanie zwrotnego kanału 
informacyjnego w sieci transportowej w celu zrównoważenia rozwo-
ju transportu na przykładzie zbiorów Big Data z wykorzystaniem 
planera podróży Green Travelling, metodyka (cz. II). 

Jeśli operatorzy transportu zbiorowego i organizatorzy sieci 
transportowej posiądą dane na temat charakterystyki zachowań 

komunikacyjnych, preferencji komunikacyjnych i popytu tłumionego 
będą mogli podejmować bardziej zasadne działania w zakresie 
zmian organizacyjnych sieci drogowej, zmiany parametrów stero-
wania i sposobów zarządzania ruchem. 

W tym procesie należy skutecznie oddziaływać na świadomość 
użytkowników sieci drogowej w celu zrównoważenia rozwoju trans-
portu. Kanał informacyjny, który może być wykorzystany do tego 
celu już istnieje jest nim najbliższe otoczenia pasa drogowego, 
głównie znaki VMS i reklamy przydrożne. 

 
Niniejszy artykuł powstał w ramach finansowania ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu międzynarodowe-
go w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A plat-
form to analyze and foster the use of Green Travelling options 
(GREEN_TRAVELLING). 
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The use of a feedback information channel in the transport 
network in order to achieve sustainable development  

of transport on the example of Big Data sets  
using the Green Traveling route planner, stock data (part I)  

In recent years, significantly increased interest in travel 

planning systems and car navigation. During the trip planner 

application support, in the background, obtained are inter-

esting (and diverse) data sets (Big Data), which can be used 

in terms of planning for sustainable transport development. 

Travel planning systems, especially planners, let archive not 

only the place (the starting and destination of travel), but 

also the type of mode of transport used, and others. In this 

way, they are parameterized communication behavior of 

users of the transport network. Very often in the course of 

user interaction with the program are derived route planner 

also provides information about the preferences of communi-

cation people operating this type of system. On the way to 

interact with different travel planners on a global scale (hun-

dreds of active and planners used the scale of the Earth) 

created extensive and, unfortunately, distributed data sets 

containing data on travel behavior, parameterized temporal-

ly and spatially (Big Data). This article describes ways to get 

this type of data sets using GT Planner. Another article under 

this title describes ways to use the data in question. 
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