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Patrycja TROJCZAK-GOLONKA 

REPLIKACJA DANYCH W SYSTEMACH ROZPROSZONYCH NA PRZYKŁADZIE 

SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW 

 

W artykule omówiony został system wymiany danych w systemach sprzedaży biletów autobusowych na przykładzie rozwią-

zania TapToPay AFC Solution. Zaprezentowano proces replikacji danych w bazach danych i wpływ tego procesu na działanie 

rozproszonego systemu przetwarzania transakcji. 

 

WSTĘP 

Współczesne firmy w coraz większym stopniu uzależnione są 
od swoich systemów informatycznych. Ich niezawodność staje się 
kluczowa dla działalności firm. Dla użytkowników systemów infor-
matycznych kluczowymi czynnikami sukcesu jest: 
– niezawodność działania – mierzona czasem, w której system 

działał bez awarii 
– dostępność – czyli prawdopodobieństwo, że system będzie 

działał prawidłowo i realizował zlecone usługi w momencie, w 
którym będzie to niezbędne 
Każda awaria powodująca brak dostępności lub utratę lub 

zniekształcenie danych oznacza dla przedsiębiorstwa realne straty 
mierzone poniesionymi kosztami oraz utratą zaufania klientów.[3] 

1. ROZPROSZONE SYSTEMY SPRZEDAŻY 

Rozproszone systemy informatyczne pozwalają na integrację 
danych i procesów, a jednocześnie łączenie w jedną całość rozpro-
szonych geograficznie oddziałów firmy, miejsc sprzedaży i przetwa-
rzania danych. 

Przykładem wdrożonego z sukcesem rozproszonego systemu 
płatności elektronicznych za bilety jest system karty miejskiej  Men-
nicy Polskiej SA. Na karcie tej kodowane są przede wszystkim bilety 
komunikacji miejskiej. System składa się z części obsługującej 
sprzedaż biletów w postaci sieci automatów do sprzedaży. 

 
Rys. 1 Automat do sprzedaży biletów [1] 

 
Z części odpowiadającej za kontrolę dokonania płatności za 

przejazd w postaci czytników kart i  bramek oraz z podsystemu 
odpowiedzialnego za przechowywanie biletów elektronicznych 
(karty, aplikacje na smartfon, płatności zbliżeniowe). Natomiast 

sercem systemu jest część transakcyjna, która odpowiada za zbie-
ranie i przetwarzanie danych dotyczących dokonywanych transakcji 
kupna, w tym dokonywanych transakcji finansowych. [2] 

Przykładowa architektura systemu zaprezentowana jest na 
rys.2 
Centralna część obsługiwana jest przez zestaw serwerów, na któ-
rych są przechowywane dane w postaci baz danych. Niezbędnym 
warunkiem działania jest z jednej strony zabezpieczenie sprzętowe i 
programowe przed utrata danych. A z drugiej strony wymagana jest 
wysoka wydajność i szybkość działania mierzona setkami tysięcy 
transakcji dziennie i czasem reakcji liczonym w milisekundach. 
System obejmujący swoim zasięgiem rozległe obszary geograficzne 
wymaga dodatkowo szybkiego dostępu do danych niezależnie od 
położenia miejsca inicjacji transakcji i formy połączenia inicjatora 
transakcji z siecią informatyczną. Typowe zagrożenia związane z 
dostępem do danych to: 
– awarie sprzętowe: awarie nośników danych (np. nagła utrata 

zawartości dysku serwera), uszkodzenie serwera (utrata łącz-
ności z maszyną), utrata zasilania węzła (długotrwałe awarie 
zasilania), całkowite zniszczenie serwerowni (np. pożar, po-
wódź) 

– awarie programowe: utrata pojedynczych plików (np. skutek 
błędów programowych), utrata systemu plików, naruszenie inte-
gralności danych (np. na skutek nieautoryzowanego dostępu). 

– awarie sieciowe: utrata łączności z węzłem, przeciążenie łącza 
(np. na skutek kumulacji transakcji) 
W przypadku systemu sprzedaży biletów każda z tych awarii 

powinna przebiegać niezauważalnie dla jego użytkowników i dodat-
kowo nie powodować jego spadku wydajności. 

2. REPLIKACJA, ARCHIWIZACJA I BACKUP 

Zasadniczym zadaniem administratora każdego systemu in-
formatycznego jest zabezpieczenie cennych danych przed utratą 
lub zniekształceniem. Dotyczy to również systemów sprzedaży.  

Zabezpieczenia te mają charakter sprzętowy lub programowy. 
Zabezpieczenie sprzętowe polega na podwyższaniu niezawod-

ności poprzez duplikowanie podzespołów (np. nośników danych), 
komputerów lub całych podsystemów przetwarzania. Poziom nad-
miarowości zależy od ważności chronionych danych. Im dane są 
cenniejsze tym poziom zabezpieczenia sprzętowego wyższy.  

Zabezpieczenia programowe zaś opierają się na wdrożeniu 
procedur, których celem jest ochrona integralności danych z uży-
ciem środków programowych, bądź to wbudowanych bezpośrednio 
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w system zarzadzania baza danych, bądź za pomocą dodatkowych 
aplikacji. Wyróżnia się 3 typy operacji. [2] 

Archiwizacja opiera się na wykonywaniu planowanego backu-
pu. Celem archiwizacji jest zapisanie stanu bazy na dany moment i 
przechowywanie go przez planowy dłuższy okres. Sama archiwiza-
cja zaś to zespół procedur postepowania określających częstotli-
wość replikacji, zasady przechowywania kopii danych. Proces ar-
chiwizacji przebiega okresowo (zgodnie z planem), często rzadziej 
używane dane zapisywane są na trwałych nośnikach i przechowy-
wane przez długi okres czasu. 

Backup zaś to zapis, który ma zabezpieczać bazę przed skut-
kami awarii, tzn. umożliwić odtworzenie bazy gdy dane oryginalne 
ulegną zniszczeniu lub zostaną poddane nieautoryzowanej modyfi-
kacji. Cechą backupu istotną dla użytkownika jest czas odtwarzania, 
im krótszy tym lepiej. Wyróżnia się backup pełny, przyrostowy i 
różnicowy. Zwykle przechowywanych jest kilka backupów jednocze-
śnie. 

Replikacja zaś (inaczej powielanie, ang. Replication) jest pod-
stawowym sposobem uzyskiwania wysokiej niezawodności systemu 
ii jest związana z rozproszeniem danych w wielu lokalizacjach. W 
wyniku replikacji powstają osobne kopie danych [jedna lub więcej], 
przy czym kopia to stan bazy w chwili jej wykonania, dlatego rów-
noważny z bazą podstawową tylko w danym momencie i zarządza-
na jest przez lokalnego zarządcę kopii. Może dotyczyć całej bazy 
lub tylko wybranych zbiorów (np. relacji). Celem replikacji jest 
zwiększenie dostępności danych (wydajności systemu), zmniejsze-
nie natężenia ruchu w sieci i zwiększenie niezawodności systemu 
informatycznego. [2] 

 Różnica między backupem a replikacja na pierwszy rzut oka 
jest niewielka, gdyż obie polegają na tworzeniu lustrzanej kopii i 
przeniesieniu je na inny węzeł (np. nośnik dyskowy innego serwe-
ra). Jednak podczas replikacji synchronizowane sa wszystkie dane, 
także dane uszkodzone lub informacje o skasowaniu plików w 
lokalizacji wzorcowej, co powoduje tez wykasowanie tychże w węźle 
zapasowym. Jakiekolwiek uszkodzenie systemu plików jest również 
kopiowane do replik co spowoduje, że powstaną dwie lustrzane 
uszkodzone kopie. Replikacja nie zastąpi więc backupu, który powi-
nien  być wykonywany niezależnie. 

Zjawisko replikacji danych jest typowe dla rozproszonych sys-
temów informatycznych. Podnosi niezawodność systemu jak i jego 
efektywność. Zwiększenie wydajności uzyskuje się poprzez powie-
lanie danych, które prowadzi do sytuacji, że klienci korzystają z kopii 
znajdujących się w pobliżu, każdy węzeł obsługuje mniejszą liczbę 
klientów niż węzeł centralny. Wzrost niezawodności uzyskuje się 
przez utrzymanie dostępności danych pomimo awarii wybranych 
węzłów lokalnych lub nawet serwera centralnego. [1] 

Cechy charakterystyczne replikacji: 
– przezroczystość- oznacza brak świadomości użytkownika, nie 

wie czy korzysta z danych oryginalnych czy z kopii 
– spójność- jednolita aktualność danych dla każdego dostępu. 

Może być zrealizowana na dwa sposoby: 
– każda zmiana jest przenoszona na wszystkie kopie 
– każdy dostęp dotyczy tylko najbardziej aktualnej kopii 

Cały proces obarczony jest ryzykiem związanym z konieczno-
ścią utrzymywania spójności danych w wielu lokalizacjach i kopiach. 
Dodatkowo wymaga zapanowania nad wszystkimi operacjami do-
konywanymi przez klientów na poszczególnych egzemplarzach 
danych. Takie zarządzanie wieloma wersjami powoduje spowolnie-
nie systemu, tym większe im większe są wymagania dot. spójności i 
niezawodności. 

Problemem w rozproszonych systemach sprzedaży jest eks-
plozja obsługiwanych transakcji i ich kumulacja w określonych 
przedziałach czasowych i konieczność utrzymywania jednolitej 

informacji we wszystkich podsystemach niezbędnej np. podczas 
kontroli biletów. 

3. TECHNIKI REPLIKACJI DANYCH 

Replikacja jest związana ze ścisłą komunikacją i współpraca 
między replikowanymi lokalizacjami, a sposób zarzadzania replika-
mi będzie miał wpływ na wydajność systemu. Zarządzanie polega 
na decydowaniu kiedy i gdzie umieścić replikę fragmentu danych, 
kiedy ją uaktualniać  tak aby uzyskać spójną i jednorodną forme. 

Replikacje2.pdf 
Podstawową jednostka operacyjna replikacji jest transakcja. 

Transakcja w bazie danych to każda operacja na danych(odczyt i 
zapis). Może to być też sekwencja operacji. W systemach sprzeda-
ży transakcja może być zakup biletu, skasowanie biletu, itd. Typo-
wymi cechami transakcji sa: 
– niepodzielność- każda transakcja musi być wykonana w całości 

lub zostać wycofana 
– spójność- efektem transakcji jest spójny stan bazy 
– izolacja – dwie równoległe transakcje wykonywane sa niezależ-

nie 
– trwałość- wykonana transakcja jest nieodwołalna 

Transakcja zmienia stan bazy inicjuje proces replikacji. Wśród 
modeli replikacji wyróżnia się m.in.: 
– replikacje kopii głównej (primary copy, związek master-slave) 
– replikacje lokalizacji nadrzędnych (Multimaster, związek update 

everywhere)  
Replika kopii głównej składa się z pełnej lub częściowej kopii 

węzła głównego (np. serwera głównego). Pozostałe lokalizacje są 
podrzędne w stosunku do węzła głównego, przejmują zmiany wyko-
nane w węźle głównym.  

Replikacje kopii głównej mogą być replikacjami tylko do odczy-
tu (read only materialized views), do uaktualniania (updatable mate-
rilized views) i zapisu (writeable materilized views). Replikacje do 
odczytu to replikacje, w których dane z węzła głównego sa przeka-
zywane do węzłów lokalnych. Dane mogą być uaktualniane tylko w 
węźle centralnym, a klienci mogą odczytywać dane z węzła central-
nego lub dowolnej lokalizacji lokalnej. Jest to najprostszy i najbar-
dziej popularny model replikacji. Ta forma zmniejsza ruch sieciowy 
odciążając węzeł centralny.[5] [6] 

Replikacja do uaktualniania to replikacja , w której zmiany (za-
pis, aktualizacja, kasowanie rekordu) w węźle centralnym wprowa-
dzać mogą węzły lokalne. Może to powodować konflikty transakcji i i 
w dostępie do węzła głównego. Warto zauważyć, że wadą replikacji 
węzła głównego jest efekt wąskiego gardła oraz wrażliwość całego 
systemu na awarię węzła centralnego. 

W replikacji lokalizacji nadrzędnych wszystkie lokalizacje maja 
równy priorytet. Każda jest węzłem nadrzędnym i komunikuje się z 
pozostałymi lokalizacjami mogąc dokonywać aktualizacji w dowol-
nych węzłach. Ten system jest znacznie bardziej skomplikowany i 
wymaga zarządzania wprowadzanymi zmianami. Zmiany mogą być 
wprowadzane natychmiast, czyli po uruchomieniu transakcji (repli-
kacja synchroniczna lub gorliwa) lub dopiero po pewnym czasie, po 
zatwierdzeniu transakcji (replikacja asynchroniczna lub leniwa). W 
replikacji synchronicznej zmiana dokonań w którymkolwiek węźle 
nadrzędnym przekazywana jest do węzłów podrzędnych, a w przy-
padku wycofania transakcji w węźle nadrzędnym jest ona wycofy-
wana także z węzłów podrzędnych. Zmiana zapowiadana jest 
wszystkim węzłom podrzędnym przed wykonaniem transakcji, , 
wykonanie transakcji jest weryfikowane we wszystkich węzłach 
przed zatwierdzeniem. Głowna zaletą tego rozwiązania jest syn-
chroniczne utrzymywanie spójnych kopii węzłów we wszystkich 
lokalizacjach, do wad zaliczyć można duże obciążenie kanałów 
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komunikacji i konieczność zapewnienia stabilnego środowiska pracy 
dla systemu. W replikacji asynchronicznej aktualizacja transakcji po 
węzłach podrzędnych następuje okresowo (powstaje kolejka trans-
akcji odroczonych, które są wprowadzane osobna transakcja) 
Głowna wada tego rozwiązania jest okresowy brak aktualności i 
spójności między węzłami, do zalet zaś zaliczyć można wysoką 
efektywność czasową. 

Dodatkowo możliwa jest replikacja wszystkich obiektów do 
wszystkich lokalizacji (replikacja pełna), części obiektów do wszyst-
kich lokalizacji, wszystkich obiektów do części lokalizacji i części 
obiektów do części lokalizacji oraz replikacja wybranych obiektów 
(np. tabel).[5] 

Replikacja leniwa jest popularniejsza jako prostsza w imple-
mentacji. Zwłaszcza tam, gdzie utrudniony jest stały dostęp do 
kanałów transmisyjnych, np. terminalach mobilnych, np. ze względu 
na koszty transmisji GSM. Z kolei replikacje gorliwe jako zapewnia-
jące wyższą dostępność (poprzez podwyższony poziom spójności 
danych) stosowane sa w systemach rozproszonych, często do 
równoważenia serwerów obsługujących węzeł główny. 

4. PRZYKŁADOWY SYSTEM SPRZEDAZY  

4.1. Architektura przykładowego systemu 

Typowy system sprzedaży biletów autobusowych ma budowę 
modułową i składa się z kilku zasadniczych części. Budowa typo-
wego systemu przedstawiona zostanie na przykładzie rozwiązania 
firmy TapToPay AFC Solution for Bus przedstawiony na rysunku nr 
2. 

System składa się z następujących elementów: 
– System płatności i ładowania kart – w centrach obsługi klientów- 

pozwala na ładowanie pre-paidowych kart komunikacyjnych 
– System pokładowy pojazdu – wewnątrz pojazdu, odpowiada za 

współpracę miedzy kasownikami elektronicznymi, konsolą kie-
rowcy z drukarka biletów i automatami do sprzedaży biletów 
jednorazowych wewnątrz pojazdu.  

– System obsługowy zajezdni- w zajezdniach autobusowych- 
system odpowiada za zbieranie informacji z systemów pokła-
dowych pojazdów i przekazywanie ich do systemu centralnego 

– System centralny z podsystemem przetwarzania danych – w 
centrali- odpowiada za zbieranie informacji o wszystkich doko-
nanych transakcjach (ładowanie, zakup biletów, kasowania, 
itd.). Zwykle odpowiada tez za przetwarzanie zgromadzonych 
danych, raportowanie i analizę menadżerską.  

4.2. Działanie systemu 

Ładowanie kart odbywa się w centrach obsługi klienta. Płat-
ność odbywa się za pomocą gotówki lub kart płatniczych. Sam 
terminal komunikuje się z karta za pomocą bezpośredniego zapisu 
(slot) magnetycznego lub RFID, zapis jest szyfrowany potrójnym 
DES. Informacja o dokonanych transakcjach przekazywana jest do 
s=centrum, zwykle z wykorzystaniem sieci LAN. 

 
Rys. 3 Automat do ładowania kart biletowych [1] 

 

Kasowanie elektronicznego biletu odbywa się poprzez dotkniecie 
karta elektronicznego kasownika (raz gdy opłata obowiązuje za 
przejazd lub dwukrotnie gdy opłata naliczana jest w zależności od 
długości trasy). Wywołuje to rejestracje transakcji obciążenia karty. 
Transakcja ta jest przekazywana natychmiastowo do systemu po-
kładowego za pomocą łącza wifi, bluetooth, GSM lub Lan. Czas 
skasowania to zaledwie 0,3.  

 
Rys. 4  Elektroniczny kasownik kart [7] 

 
Pasażerowie, którzy nie posiadają kart mogą dokonać płatności 

bezpośrednio u kierowcy- gotówka lub kartą. Sprzedaż drukowa-
nych biletów obsługuje system pokładowy obsługiwany przez kie-
rowcę. Dodatkowo system ten monitoruje i zarządza wszystkimi 
kasownikami wewnątrz pojazdu. 

 
Rys. 51 Komputer pokładowy  [7] 

 
Kontrola biletów odbywa się za pomocą przenośnych terminali  

do kontroli, którego zadaniem jest odczytywanie transakcji zapisa-
nych na karcie pasażera, w tym kwot ściągniętych przy „kasowaniu” 
karty. Terminal pozwala tez na sprzedaż biletów jednorazowych, 
gdyż zawiera drukarkę termiczna. Zapisuje dokonane transakcje na 
karcie pamięci. Komunikuje się za pomocą wifi lub GSM z syste-
mem informatycznym lokalnej zajezdni. Dane wymieniane sa dwu-
kierunkowo. Terminal przesyła dane o dokonanych transakcjach, 
system przesyła informacje dot. kontrolowanych kart, w tym np. o 
kartach zastrzeżonych lub nieważnych. 

 
Rys. 6 Przenośne urządzenie do kontroli i sprzedaży biletów [7] 
 

System informatyczny obsługi zajezdni odpowiada za pobiera-
nie danych z kasowników, systemu pokładowego pojazdu i upgrade 
oprogramowania  urządzeń pokładowych. Odebrane dane przeka-
zuje do systemu centralnego. Odbywa się to okresowo, gdy pojazd 
znajduje się w zasięgu sieci lokalnej zajezdni. 

Centralny system informatyczny odpowiada za: 
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– Zbieranie i weryfikacje poprawności zgłaszanych transakcji i ich 
poprawny zapis w bazie 

– Rozliczanie rachunkowe transakcji i sprawdzanie sald kart, 
weryfikacja poprawności kasowania kart 

– Raporty menadżerskie 
– Analizy rachunkowe i ekonomiczne dla pojazdów, tras, obsza-

rów, przewoźników, itd. 
– Przechowywanie danych i ich archiwizacje 
– Zabezpieczenie danych przed zniszczeniem i nieautoryzowa-

nym dostępem 
– Obsługa zapytań dot. kart, użytkowników, itd. 

5. REPLIKACJA DANYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY  

Wymiana danych w systemie odbywa się między podsystema-
mi w różny sposób. Serwer centralny jest miejscem, z którym ko-
munikują się zarówno stacje obsługi pojazdów jak i jak punkty ob-
sługi klienta. Komunikacja odbywa się za pomocą łącza stałego za 
pośrednictwem sieci Internet i  VPN.  Wymiana danych ma charak-
ter synchroniczny, przy czym w lokalnych bazach w punktach ob-
sługi klienta zapisywane są dokonane transakcje i przesyłane w 
czasie rzeczywistym do serwera. Replikacja następuje na poziomie 
dokonanych lokalnych transakcji oraz bazy klientów, przy czym 
węzeł lokalny (POK) aktualizuje węzeł centralny. 

W punkty obsługi pojazdów komunikacja z bazą centralną jest 
bardziej skomplikowana. Serwer obsługujący pojazdy komunikuje 
się z centrum w trybie ciągłym synchronicznym. Pobiera dane doty-
czące sald kart, list kart zastrzeżonych (replikacja synchroniczna 
tylko do odczytu), modyfikacji tras i dodatkowo informacji dotyczą-
cych aktualizacji oprogramowania urządzeń mobilnych. W druga 

stronę zaś dane przesyłane są okresowo.  
 

 
Rys.8 Wymiana danych w systemie sprzedaży biletów [oprac. włas.] 
 

Dane komputerów pokładowych pobierane są poprzez: 
– sieć GSM (okresowo, w wyznaczonych odstępach czasowych) 
– siec WLAN (okresowo, gdy pojazd znajdzie się w zasięgu sieci) 
– offline (nośnik pamięci- w sytuacjach awaryjnych). 

Transfer danych do serwera odbywa się w określonych odstę-
pach danych, replikacja ma charakter asynchroniczny aktualizujący. 
Przesyłane są przede wszystkim informacje dotyczące kasowań 
(zmniejszenie stanu kart), przebytych tras (w tym czasów przejaz-

 
Rys. 2. Architektura systemu karty miejskiej firmy Mennica Polska SA [1] 
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du), sprzedanych biletów papierowych. Transakcje są kolejkowane i 
przesyłane w momencie nawiązania połączenia. 

Serwer centralny zaś posiada budowę klastrowa. Oznacza to, 
że dane rozrzucane są pomiędzy węzły składowe. Pozwala to na 
zwiększenie wydajności i skalowalności systemu (szybszy dostęp). 
Dodatkowa replikacja danych w węzłach składowych powoduje 
zwiększenie tolerancji na błędy i awarie pojedynczych dysków i 
wyrównanie obciążeń poszczególnych jednostek. Co więcej dyna-
miczna replikacja synchroniczna pozwala na aktywne balansowanie 
obciążeniem zapytaniami. Jest to gorliwa replikacja lokalizacji nad-
rzędnej. 

PODSUMOWANIE 

Rozproszone systemy sprzedaży elektronicznej staja się po-
wszechne także  w obsłudze pasażerów autobusów. Sercem każ-
dego systemu decydującym o powodzeniu jego działania jest baza 
danych. Sposób rozmieszczenia danych w poszczególnych lokali-
zacjach i ich replikacji, zasady przesyłu transakcji to kluczowe ele-
menty architektury takiego systemu. W artykule zaprezentowano 
przykładowy system i zasady wymiany danych między jego kompo-
nentami. 
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