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Ewolucja informatycznego 
pakietu aplikacji wspomagania 
tworzenia rozkładu jazdy PKP
Bez wątpienia jednym z najważniejszych procesów dzia-
łalności każdego przedsiębiorstwa transportu kolejowego 
jest plan pracy, czyli rozkład jazdy pociągów. W przedsię-
biorstwie PKP, podobnie jak w innych zarządach kolejo-
wych, proces konstrukcji rozkładu jazdy realizowany był 
na początku w sposób tradycyjny, czyli kreślenia tras po-
ciągów na specjalnych arkuszach. Były to czynności bar-
dzo pracochłonne, materiałochłonne i uciążliwe. 

W czasach, które to umożliwiały, rozpoczęto w Centrum Nauko-
wo-Technicznym Kolejnictwa prace nad automatyzacją niektórych 
funkcji procesu tworzenia rozkładu jazdy. Opracowano system 
wspomagający kreślenie tras pociągów, instalowany na stacjo-
narnych komputerach. Takie rozwiązanie nie eliminowało koniecz-
ności uzgadniania styków między poszczególnymi konstruktorami 
(odcinkami konstrukcyjnymi). Konieczne w dalszym ciągu było 
organizowanie Konferencji Rozkładu Jazdy (RJ), często kilka razy 
w roku (w różnorodnych komisjach i zespołach). Rozwiązanie to 
było znaczącym krokiem w rozwoju technik konstrukcji RJ, acz-
kolwiek nie eliminowało większości problemów, niedogodności 
oraz uciążliwości, czy też znaczącego zmniejszenia kosztów.

Kolejnym krokiem ewolucji procesu automatyzacji tworzenia 
RJ było opracowanie przez zespoły Centrum Informatyki Kolejnic-
twa w ramach dużego projektu OMIS aplikacji wspomagających 
tworzenie rozkładu jazdy. Były to na początku trzy aplikacje:
 KWR – Konstruowanie Wykresu Ruchu,
 OT – Obliczenia Trakcyjne (jako kontynuacja Systemu Teore-

tycznych Przejazdów Trakcyjnych),
 ESR – Edycja Służbowego Rozkładu Jazdy.

Jesienią 1997 r. rozpoczęto w Prądocinie k/Bydgoszczy prób-
ne wdrażanie aplikacji (KWR, OT, ESR) wspomagających two-
rzenie RJ. W skład pakietu wchodziły specjalistyczne moduły do 
rejestracji zamówień na pociągi, kreślenia tras pociągów, wyko-

nywania szeregu związanych z tym obliczeń oraz do edytowania 
wydawnictw związanych z prowadzeniem pociągów, niezbędnych 
do szybkiego i prawidłowego skonstruowania rozkładu jazdy po-
ciągów.

Niestety, niskie parametry konfiguracyjne stosowanych ser-
werów Alpha szybko dały znać o sobie w postaci bardzo powol-
nego działania aplikacji, wywołując uzasadnione niezadowolenie 
użytkowników.

W tej sytuacji na początku 1999 r. podjęto decyzję o zakupie 
wysokowydajnego serwera do potrzeb pakietu aplikacji tworzenia 
rozkładów jazdy. Jednocześnie rozpoczęto rozbudowę funkcjonal-
ną poszczególnych aplikacji.

Z szerokiej oferty serwerów wybór padł na firmę Sun Micro-
systems i oferowany przez nią serwer SUN Enterprise 3500. Do-
starczony do Ośrodka Konstrukcji Rozkładów Jazdy w Prądocinie 
model był wyposażony w:
– 3 procesory SPARC 400 MHz,
– 1GB RAM, 
– 8 dysków 9,1 GB oraz system operacyjny Solaris 2.6 i bazę 

danych Oracle 7.3.3 .
Serwer od początku znakomicie zdał egzamin, znacznie przy-

spieszając prace aplikacji i przyczyniając się do podjęcia osta-
tecznej decyzji o ich wdrożeniu eksploatacyjnym.

Dynamiczny rozwój aplikacji wspomagania tworzenia rozkła-
dów jazdy, a w szczególności: trzykrotny przyrost liczby użytkow-
ników, duży przyrost ilości przetwarzanych danych, konieczność 
wymiany danych z innymi bazami danych i aplikacjami, stałą roz-
budowę funkcjonalności aplikacji oraz konieczność zapewnienia 
większego bezpieczeństwa danych sprawiły, iż po prawie czterech 
latach bezawaryjnej pracy zaszła konieczność rozbudowy środo-
wiska bazy danych aplikacji. Bez wahania postawiono ponownie 
na sprawdzonego partnera – firmę SUN Microsystems.

PKP Informatyka Spółka z o.o., przekształcona z Centrum In-
formatyki Kolejnictwa, zakupiła dwa serwery SUN Fire v. 880.

Rys. 1. Ewolucja procesu wspomagania tworzenia rozkładu jazdy (RJ)
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Na obydwóch serwerach zainstalowano system operacyjny 
Solaris 8 z systemem mirroringu oraz bazę danych Oracle 8.1.6. 
Ponadto na obu serwerach zainstalowano schematy bazy danych 
aplikacji RJ.

Podstawowa funkcjonalność 
pakietu wspomagania tworzenia rozkładu jazdy
Jesienią 1997 r. rozpoczęto próbne wdrażanie pakietu aplikacji, 
pełne wdrożenie nastąpiło w 2000 r. i od tej pory tworzenie każ-
dego następnego rozkładu jazdy jest wspomagane aplikacjami 
pakietu.

Bardzo szybki i szeroki rozwój funkcjonalności poszczegól-
nych aplikacji wspomagających proces konstrukcji RJ doprowa-
dził do powstania ponad dwustu modułów i kilkuset funkcji. Fak-
ty te spowodowały powstanie nazwy Pakiet Aplikacji Wspomagania 
Tworzenia RJ jako zespołu aplikacji, modułów i funkcji uczestni-
czących w procesie.

Producentem całości oprogramowania pakietu są zespoły 
Ośrodka Informatyki w Gdańsku spółki PKP Informatyka. Jako na-
rzędzia produkcji aplikacji wybrano Delphi, Power Builder, a jako 
bazę danych Oracle. Obecnie dodawane są moduły opracowane 
w Jawie oraz PHP.

Wymagania w zakresie parametrów dotyczących platformy 
sprzętowej dla tych aplikacji były z założenia wysokie. W począt-
kowym okresie eksploatacji zakładano wykorzystanie w procesie 
konstrukcji rozkładu jazdy około 50 terminali (obecnie jest 177) 
intensywnie pobierających i zapisujących dane na serwerze cen-
tralnym. Podczas prowadzenia obliczeń trakcyjnych w ramach 
jednej z wymienionych aplikacji część prowadzona jest bezpo-
średnio na bazie danych, przyczyniając się dodatkowo do obcią-

żenia serwera. W związku z tym za niezbędne wymagania sprzęto-
we (uwzględniając również specyfikę bazy danych) uznano 
następujące parametry: 
 pamięć operacyjna nie mniejsza niż 512 MB; 
 pamięć dyskowa minimum 40 GB (niezbędne umożliwienie 

wykorzystania dużej liczby dysków dla zastosowania możliwie 
równomiernego rozłożenia operacji I/O); 

 zapewnienie zastosowania wydajnego systemu tworzenia ma-
cierzy dyskowych typu RAID;

 dyski o krótkim czasie dostępu;
 nowoczesna architektura serwera, umożliwiająca rozbudowę 

w zakresie pamięci, zwiększenia liczby procesorów oraz wyko-
rzystywanej przestrzeni dyskowej; 

Rys. 2. Schemat Centrum RJ w Prądocinie

Rys. 3. Zależności funkcjonalne pakietu aplikacji wspomagania tworzenia rozkładu 
jazdy
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 bardzo wydajny system operacyjny, dodatkowo wspierany 
przez firmę Oracle – dostawcy bazy danych dla PKP Informa-
tyka Spółka z o.o.;

 odpowiedni poziom usług serwisowych dostawcy serwera.
Od grudnia 1999 r. do dnia dzisiejszego serwery Sun Micro-

systems pracują w sieci WAN w Ośrodku Informatyki w Gdańsku.
W trakcie eksploatacji maszyna obsługuje nie tylko proces 

tworzenia nowego rozkładu jazdy, ale równolegle rejestrację 
zmian i stanu bieżącego rozkładu. Z punktu widzenia techniczne-
go powoduje to potrzebę utrzymywania więcej niż jednego kom-
pletu danych. Obciążenie serwera dodatkowo wzrasta pod koniec 
procesu tworzenia nowego rozkładu jazdy, gdy użytkownicy prze-
stępują do przygotowywania wydawnictw Służbowego Rozkładu 
Jazdy. Zaobserwowane obciążenie serwera w trakcie podsta wowej 
pracy waha się w granicach 60–85% w zależności od wykonywa-
nych przez użytkowników zadań. W trakcie generowania wydaw-
nictw Służbowego Rozkładu Jazdy obciążenie okresowo zwiększa 
się do 80–90%. 

W zasadniczej funkcjonalności pakiet aplikacji wspomagania 
tworzenia RJ można podzielić na trzy części przedstawione na ry-
sunku 5. W ramach pakietu z ważniejszych modułów należy wy-
mienić moduły określania wymaganego procentu masy hamują-

Rys. 4. Wykres procentu obciążenia serwera w przedziale czasu dużego obcią-
żenia

Rys. 5. Podział pakietu aplikacji na segmenty

Rys. 6. Interfejs do systemów krajowych

Rys. 7. Ekran zajętości torów
Międzynarodowa 
wymiana danych 
o rozkładach jazdy
Opracowywanie rozkładu 
jazdy PKP od sześciu lat 
jest wspomagane pakietem 
aplikacji wspomagania two-
rzenia RJ. Od czterech lat 
PKP uczestniczy w wymia-
nie danych RJ między za-
rządami kolei Europy. Pro-
jekt europejskiej bazy da-
nych RJ prowadzony był od 
końcowych lat ubiegłego 
wieku. W 2000 r. przepro-
wadzono europejski prze-
targ na wykonanie oprogra-
mowania bazy danych. Au-
tor opracowania był jednym 
z członków komisji przetar-
gowej. Europejska baza 
rozkładów jazdy (nazwana 
MERITS), zrealizowana na 
zlecenie międzynarodowej 

cej pociągu, optymalizacji służbowego RJ (rys. 8), obciążenia 
odcinków i całej trasy pociągu, skomunikowania pociągów na 
wybranych stacjach (rys. 9), zajętości torów (rys. 7).

Oprogramowano także wiele interfejsów do systemów krajo-
wych (rys. 6).
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Rys. 8. Ekran konstrukcji tras pociągów na wybranym odcinku (moduł WY-
KRES)

Rys. 9. Ekran skomunikowania pociągów

Rys. 10. Fragment modelu danych aplikacji Obliczenia Trakcyjne

Rys. 11. Przykładowe raporty wymiany
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organizacji kolejowej UIC (Union Internationale 
des Chemins de Fer), uruchomiona została 
w 2001 r. PKP S.A. uczestniczy w tym przedsię-
wzięciu od samego początku, przesyłając elek-
tronicznie dane o kolejnych rozkładach jazdy. 
Administratorem bazy rozkładu jazdy z ramienia 
Zarządu PKP jest PKP Informatyka Spółka z o.o., 
odpowiadając między innymi za informatyczną 
stronę wymiany danych z MERITS.

Każdy zarząd kolejowy Europy ma własny 
system opracowywania rozkładu jazdy (mniej 
lub bardziej zautomatyzowany). Wyniki tych sys-
temów – krajowe rozkłady jazdy pociągów są 
w różnorodny sposób przesyłane do wspólnej 
bazy RJ (rys. 12).

W Grupie PKP S.A. za opracowywanie roz-
kładu jazdy jest odpowiedzialna spółka PKP PLK 
S.A., wykorzystując pakiet aplikacji wspomaga-
nia tworzenia RJ opracowany przez PKP Infor-
matyka Spółka z o.o.

Otwarcie rynków kolejowych dla przewozów 
międzynarodowych oraz konieczność wprowa-
dzania pełnej interoperacyjności między infra-
strukturami kolejowymi oraz dla kabotażu na 
rynkach kolejowych wymusiło ujednolicenie 
i zautomatyzowanie procesu zamawiania pocią-
gów międzynarodowych.

W wyniku tych potrzeb na zlecenie FTE (Fo-
rum Train Europe) opracowano Pathfinder, sys-
tem ujednoliconej formy składania zamówień. 
Ogólną funkcjonalność tego sytemu przedsta-
wiono na rysunku 13.
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Rys. 12. Funkcjonalność systemu MERITS

Rys. 13. Obieg danych systemu Pathfinder


