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Ewa SERAFIN 

ZARZ�DZANIE INFORMACJ�  
W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM 

Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na znaczenie struktury informacyjnej systemu 

transportowego jako istotnego czynnika efektywnego działania systemu, jak równie� przedstawienie 
stosowanych obecnie strategii i technik projektowania systemów informacyjnych. 

WST�P 
Informacja w organizacji stanowi cenny zasób. Jak ka�dy z zasobów organizacji, podlega�

powinien ocenie efektywno�ci jej wykorzystania. 
Na podstawie raportu Ministerstwa Infrastruktury szacuje si�, �e niewydolno�� systemu 

transportowego mo�e powodowa� straty czasu w transporcie (w stosunku do PKB, tylko w 
obr�bie miast) wzrosła w latach 2001-2009 z 0.4% do 0.9%. Straty te wywołuje zarówno zły stan 
infrastruktury, jak i zła organizacja systemów transportowych. Inwestycje eliminuj�ce t�
niewydolno�� mog� przynie�� znacz�ce oszcz�dno�ci w gospodarce.  

Trzeba zauwa�y�, �e chocia� absolutnie niezb�dne s� inwestycje materialne w systemie 
transportowym to poprawienie efektywno�ci systemu jest zwi�zane tak�e z jako�ci� systemu 
informacyjnego. Z uznaniem nale�y zauwa�y�, �e w przeciwie�stwie do poprzedniego raportu 
ministerstwa z lat wcze�niejszych obecne opracowanie zawiera tak�e rozdział na temat 
zastosowania nowoczesnych technologii w transporcie, wykorzystywanych obecnie w bardzo 
niewielkim zakresie, w tym tak�e inteligentnych narz�dzi zarz�dzania systemami transportowymi. 
Kluczowym instrumentem modernizacji zarz�dzania systemem transportowym jest wykorzystanie 
potencjału inteligentnych systemów transportowych. 

Projektanci systemów informacyjnych stosuj� ró�ne strategie i techniki ich projektowania. 
Do najcz��ciej u�ywanych nale��: projektowanie strukturalne, in�ynieria informacyjna, 
projektowanie obiektowe, prototypowanie, JAD, RAD. Trzy pierwsze metody to przykłady 
podej�cia zwanego modelowaniem. To podej�cie do projektowania systemów skupia si� na 
przedstawianiu i dokumentowaniu technicznych oraz implementacyjnych aspektów systemu 
przy pomocy modeli. Pozostałe techniki to przykłady projektowania przyspieszonego, które 
cz�sto stanowi� uzupełnienie metod strukturalnych. [1] 

Informatyzacja wymaga przygotowania przedsi�biorstw do niej. Wi��e si� to z 
wprowadzeniem zmian organizacyjnych, uporz�dkowaniem struktury organizacyjnej i 
struktury informacyjnej.  

Wydawałoby si� logiczne, �e informatyzacja systemu transportowego powinna odbywa�
si� od góry. Nale�ałoby uporz�dkowa� struktur� systemu, wprowadzi� reguły prowadz�ce do 
jednoznacznych rozwi�za�. �ycie wymusiło jednak inn� kolejno��. W wielu miejscach 
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systemu transportowego pojawiły si� systemy komputerowe, dora	nie poprawiaj�ce i 
ułatwiaj�ce prac�, ale w efekcie daj�ce małe enklawy komputerowe trudne do poł�czenia w 
wi�ksz� cało��. Komputer wyst�puje jako element systemów zbierania i przetwarzania 
informacji, jako element wspomagania sterowania procesami u�ytkownika, obsługiwania i 
odnowy. 

Efektywno�� systemu informatycznego wi��e si� ze wska	nikiem charakteryzuj�cym 
stosunek korzy�ci osi�gni�tych dzi�ki uruchomieniu i eksploatacji do poniesionych na ten cel 
nakładów. [2] 

Obecnie znacz�c�, nawet dominuj�c� cz��� systemu informacyjnego, stanowi� systemy 
informatyczne, st�d (chocia� poj�cie system informacyjny jest szersze) coraz cz��ciej nazw�
system informacyjny b�d	 system informatyczny stosuje si� zamiennie. 

Poni�ej zostan� przedstawione zalecane elementy procesu obsługi informacyjnej w 
systemie 

1. UPORZ�DKOWANIE STRUKTURY INFORMACYJNEJ  
W SYSTEMIE 
Ka�da organizacja ma swoj� wewn�trzn� struktur�, składa si� z ró�nych elementów, 

powi�za� i ł�cz�cych je zale�no�ci. 
System informacyjny to uporz�dkowany układ odpowiednich elementów, 

charakteryzuj�cych si� pewnymi wła�ciwo�ciami i poł�czonych wzajemnie okre�lonymi 
relacjami. W ka�dej organizacji system informacyjny jest tym czynnikiem, który pozwala na 
sprawne funkcjonowanie. Mo�na powiedzie�, ze system informacyjny tworz� wzajemnie ze 
sob� powi�zane procesy informacyjne. [6] 

Do podstawowych funkcji systemu informacyjnego nale��: akwizycja, przetwarzanie, 
przechowywanie i przedstawianie informacji decydentom systemów działania, które powinny 
wspomaga� podejmowanie racjonalnych decyzji. 

Elementami budowy przedsi�biorstwa w tej teorii s� struktury informacji i wiedzy. 
Bardziej formalne definicje odwołuj� si� do generalnych cech systemów i s�

przedstawiane za pomoc� modelu wej�cie –proces - wyj�cie . 
Wej�ciem w tym uj�ciu s� zasoby informacyjne, który system pozyskuje ze swojego 

otoczenia lub z wewn�trznych generatorów informacji proces to algorytmy przetwarzania 
pozyskanych zasobów informacyjnych a wyj�cie – rzetelne dane przedstawione w wymaganej 
postaci, jako�ci i ilo�ci. 

Podstawowym elementem systemu informacyjnego jest element o strukturze pokazanej na 
rys.1. Głównym zadaniem tego elementu jest przetwarzanie i magazynowanie danych. 

Magazynowanie danych (baza danych) 

Dane       Dane 
wej�ciowe       wyj�ciowe 

    Kodowanie  Kodowanie 

     Przetwarzanie danych 
Rys.1. Element funkcyjny systemu informacyjnego [7]

Wyró�nia si� nast�puj�ce etapy projektowania systemu: 
– Okre�lenie wymaga� systemu i obszaru działania, 
– Zdefiniowanie przepływów informacji w systemie, opracowanie struktury informacyjnej, 
– Zaprojektowanie bazy danych systemu i wybór SZBD, 



��������			
��


– Zaprojektowanie interfejsów systemu 
Zbiór elementów podstawowych, wzajemnie poł�czonych ze sob� drogami przesyłu 

informacji, tworzy system informacyjny. Struktur� systemu informacyjnego obrazuje schemat 
obiegu informacji. Przykładowy schemat przedstawiono na rys.2. 

Rys.2. Schemat graficzny systemu informacyjnego. [7]

Schemat obiegu danych oprócz schematu graficznego ilustruj�cego powi�zania 
poszczególnych elementów powinien zawiera� dane liczbowe.  

Pełny schemat obiegu informacji zawiera: 
– drogi przesyłu danych - sk�d i dok�d informacje s� przesyłane; 
– ilo�� informacji przesyłanej, przetwarzanej, magazynowanej, mierzonej w bitach, 

znakach, słowach; 
– form� informacji, czyli sposób zakodowania; 
– cz�sto�� przesyłu, przetwarzania, magazynowania; 
– sposób przesyłu i magazynowania, czyli no�nik informacji (papier, głos, impulsy 

elektryczne); 
– sposób przetwarzania informacji (algorytmy aplikacji). 

Przy projektowaniu sytemu informacyjnego mo�na zastosowa� nast�puj�ce techniki  
– IE (Information Engineering) – Martin 1990 
– MERISE - Quang, Kastler - 1989 
– SSADM (Structured Systems Analysis 
– and Design Method) - 1990 
– CASE*Method (Computer Aided Systems/Software 
– Engineering) - 1990 
– MEIN (Metodologica Informatica) – 1991 

Celem modelowania struktury informacyjnej SI jest uzyskanie dokładnego opisu potrzeb 
informacyjnych organizacji, jako podstawy do budowy nowej lub modyfikacji istniej�cej 
bazy danych systemu informatycznego oraz uzyskanie modelu niezale�nego od konkretnych 
metod pami�tania i dost�pu do danych, umo�liwiaj�cego podejmowanie decyzji w zakresie 
dost�pnych technik implementacji i współistnienia z innymi systemami. 

Podstawowym zadaniem systemu informacyjnego jest dostarczanie u�ytkownikom 
informacji umo�liwiaj�cych im podejmowanie i wprowadzanie w �ycie decyzji 
reguluj�cych funkcjonowanie.[3,4] 
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Poj�cie informatycznego systemu zarz�dzania (ang. management computer system) 
obejmuje swym zakresem funkcje zarz�dzania polegaj�ce na gromadzeniu i przetwarzaniu 
informacji oraz wyznaczaniu decyzji realizowanych za pomoc� komputerów. Liczba i 
intensywno�� powi�za� elementów decyduje o stopniu zintegrowania systemu. System 
zarz�dzania jest z natury systemem informacyjnym. Obecnie, ze wzgl�du na zastosowanie 
informatyki, istotna jest ta cz��� systemu, która funkcjonuje w �rodowisku technicznym 
systemu komputerowego lub sieci komputerowej. Cz��� ta okre�la si� jako Informatyczny 
System Zarz�dzania. Systemy informatyczne s� zintegrowane, je�eli mo�liwy jest 
odpowiedni przepływ danych i sygnałów steruj�cych mi�dzy nimi. 

2. SZYBKI DOST�P DO INFORMACJI  
Tempo pracy współczesnych przedsi�biorstw nie pozostawia w�tpliwo�ci jak wa�ny jest 

szybki dost�p do informacji. Zapewni� go mog�: 
– Szybkie i niezawodne media transmisji 
– Odpowiednie struktury, przechowywania danych, czyli dobrze funkcjonuj�ca baza danych 

systemu. 
Do�wiadczeni projektanci twierdz� �e czas po�wi�cony na przemy�lenie  i opracowanie 

dobrej koncepcji na pocz�tku pracy nad systemem informacyjnym procentuje pó	niej w 
codziennej jego eksploatacji. 

Przetwarzanie danych to proces, w którym dane wej�ciowe zostaj� przekształcone w dane 
wyj�ciowe za pomoc� odpowiednich algorytmów przetwarzania, czyli �ci�le okre�lonych 
schematów post�powania. Opis, podany przez algorytm przetwarzania, zawiera 
charakterystyk� danych wej�ciowych, okre�lenie reguł przetwarzania i charakterystyk�
danych wyj�ciowych. 

3. PODNIESIENIE BEZPIECZE�STWA INFORMACJI W SYSTEMIE 
Polityka bezpiecze�stwa informacji konieczna jest do ochrony gromadzonej, 

przetwarzanej i przesyłanej informacji. Informacja jest jednym z wa�niejszych zasobów 
systemu, dlatego powinna by� szczególnie chroniona.  

Celem działa� w zakresie ochrony i zapewnienia bezpiecze�stwa informacji jest 
osi�gni�cie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który 
– zagwarantuje zachowanie poufno�ci informacji chronionych, 
– zapewni integralno�� informacji chronionych i jawnych oraz dost�pno�� do nich, 
– zagwarantuje wymagany poziom bezpiecze�stwa przetwarzanych informacji, 
– maksymalnie ograniczy wyst�powanie zagro�e� dla bezpiecze�stwa informacji, 
– zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów przetwarzania informacji, 
– zapewni gotowo�� do podejmowania działa� kryzysowych. 

W systemach informatycznych dost�p do dokumentów i danych jest kontrolowany 
automatycznie co podnosi poziom bezpiecze�stwa w systemie. 

4. WERYFIKACJA BAZY DANYCH  
Niezb�dnym elementem efektywnego działania sytemu jest precyzyjnie dobrana baza 

danych zawieraj�ca aktualne dane do wykonania wszystkich wyspecyfikowanych wcze�niej 
zada�. Sprawdzanie danych nast�puje automatyczne, wi�c czynno�ci operacyjne 
wykonywane przez ludzi s� wyeliminowane; tym samym otrzymywane dane s� najwy�szej 
jako�ci. 
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5. USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU DOKUMENTÓW  
System obiegu informacji słu�y do przetwarzania informacji przepływaj�cych przez 

firm�, jest zbiorem celowo ze sob� powi�zanych elementów, wyodr�bnionych czasowo i 
przestrzennie w postaci układu. 

Komputerowe systemy informacyjne składaj� si�  przewa�nie z nast�puj�cych elementów:  
– urz�dzenie wej�ciowe, które słu�y do wprowadzania danych i informacji do systemu,  
– procesor, przetwarza, organizuje i sortuje dane, mo�e te� przeprowadza� na nich 

obliczenia,  
– urz�dzenie do przechowywania danych,  
– urz�dzenie wyj�ciowe, słu�y do przekazania przetworzonej informacji odpowiedniej 

osobie  
– system kontrolny, odpowiednie oprogramowanie które steruje całym systemem obiegu 

informacji, 
W zale�no�ci od typu i struktury procesu zmienia si� w sposób istotny waga nurtu 

informacyjnego. W klasycznych procesach transportowych dominuj�c� rol� ma proces realny 
a dokumenty, które powstaj� maj� charakter wspomagaj�cy i rejestruj�cy, wykonywane 
czynno�ci. Podstawowym celem procesu jest wykonanie usługi transportowej. Odwrotnie jest 
w procesach biurowych czy te� administracyjnych. W tej klasie procesów powstaj�ce 
dokumenty i procedury ich przetwarzania stanowi� istot� realizowanego procesu. Proces 
realny sprowadzony jest do prostych czynno�ci, które nie stanowi� o wyniku ko�cowym, 
chocia� maj� istotny wpływ na jego jako��.  

Informatyczna obsługa procesu sprowadza si� do automatyzacji procesu informacyjnego i 
przetwarzania dokumentów powstaj�cych na potrzeby realizacji kolejnych czynno�ci 
procesowych. Sie� działa� opisuj�ca proces informacyjny, uj�ta w systemie informatycznym, 
okre�la jakie dokumenty powstaj� i w jaki sposób b�d� przetwarzane na konkretnych 
stanowiskach. Jest to opis metody przepływu dokumentów oraz zilustrowanie strumieni 
informacyjnych koniecznych dla realizacji danego procesu.  

Na rynku pojawiło si� wiele programów, które pomagaj� w elektronicznym obiegu 
dokumentów a tak�e s� niezbyt skomplikowane w u�ytkowaniu, mo�na powiedzie�: 
przyjazne u�ytkownikowi.  

Wdro�enie Elektronicznego Obiegu Dokumentów przynosi nast�puj�ce korzy�ci: 
– zwi�kszenie efektywno�ci działania firmy, 
– usystematyzowanie procesów biznesowych oraz mo�liwo�� ich sterowania, 
– redukcj� kosztów zwi�zanych z bie��c� działalno�ci� firmy, 
– uporz�dkowanie obiegu dokumentów i informacji w firmie. 

6. OPTYMALIZACJA KOSZTÓW  
Po to, aby systemy informatyczne organizacji skutecznie wpisywały si� w zało�enia ich 

efektywnego wykorzystywania nale�y uj�� je w strategii informatyzacji organizacji, która 
powinna wyznacza� cele oraz realne sposoby ich osi�gni�cia w wyznaczonym czasie. Za 
istotne zasady, nale��ce do strategii informatyzacji, nale�y uzna�:  
– nieuchronno�� wprowadzenia nowego systemu,  
– zatrzymanie prac rozwojowych nad lokalnymi programami,  
– zamiana wdro�e� pilotowych na wdro�enie powszechne,  
– programy powinny korzysta� ze wspólnej bazy danych,  
– zbudowanie modeli informacyjnych opisuj�cych potrzeby informacyjne, produkty 

ubezpieczeniowe i procesy realizacji na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej,  
– planowanie i systematyczne rozliczanie prac informatycznych,  
– wprowadzenie szkole� z zakresu strategii rozwoju przedsi�biorstwa. 




���			��������

PODSUMOWANIE  
Głównym zadaniem nowoczesnego systemu obiegu informacji jest zmniejszenie 

niepewno�ci w procesie podejmowania decyzji, osi�ganie wy�szej efektywno�ci 
przedsi�biorstwa poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów informacji. Sprawdzianem 
warto�ci systemu informacyjnego jest jego praktyczne zastosowanie, idealny system 
informacji to taki który jest prosty w u�yciu i nietechniczny, posługiwanie si� nim nie 
powinno wymaga� szczególnej wiedzy. Du�e organizacje u�ywaj� kilku rodzajów systemów 
zarz�dzania informacj�, do najbardziej ogólnych rodzajów systemów informacyjnych 
zaliczamy systemy przetwarzania danych transakcyjnych, systemy informacji kierownictwa, 
systemy wspomagania decyzji i systemy informacji najwy�szego kierownictwa. [4,5] 
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Abstract 
The purpose of this article is to pay attention to the importance of the information structure of the 

transport system as a significant factor the effective work of the system, as well as the presentation of 
current strategies and techniques used for designing information systems. 
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