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Artykuł dotyczy analizy założeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej celem uniknięcia wielu problemów wystę-

pujących przy wprowadzaniu takiego systemu. Prawidłowe określenie założeń pozwoli na wykonanie wszystkich czynności 

dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania w kolejności umożliwiającej oszczędność czasową i zmniejszenie kosztów 

wdrożenia systemu oraz kosztów marketingowych, natomiast analiza minimalnych wymagań sprzętowych i programowych 

umożliwi dostarczenie informacji o aktualnej realizacji zadań wyznaczonych  komunikacji miejskiej. Wówczas istnieje szansa 

na wprowadzenie elementów lepszej jakości i przekazywania większej ilości aktualnych informacji bez ponoszenia dodatko-

wych kosztów.  

 

WSTĘP 

Istotną częścią projektów wykonywanych przez władze miej-
skie są zagadnienia opisujące założenia i korzyści z wdrożenia 
zaawansowanych Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 
dostępnej w pojazdach komunikacji miejskiej, na przystankach lub w 
sieciach powszechnej informacji internetowej. Podstawowym zada-
niem takiego systemu jest prezentowana na tablicach przystanko-
wych informacja o prognozowanym czasie przyjazdu i odjazdu 
pojazdu do i z wybranego przystanku. Dostarczana informacja 
lokalizuje aktualne położenie pojazdów w czasie rzeczywistym, 
opóźnienia lub przyspieszenia realizowanych kursów, trasę prze-
biegu pojazdów, aktualny czas i datę. Dodatkowo jest wyświetlany 
numer linii, rozkładowy czas odjazdu oraz reklamy i komunikaty 
specjalne. Często występują trudności w aktualizacji zapisanej 
standardowo informacji i przez to błędnego informowania pasaże-
rów komunikacji miejskiej. Stąd istnieje konieczność zastosowania 
systemu lokalizacji i łączności, umożliwiającego przekazywanie 
informacji o położeniu pojazdów do systemu informacji pasażerskiej 
i systemu sterowania ruchem wraz z modyfikacjami form wizualizo-
wania informacji lub zapowiadania głosowego. Ma to wpływ na 
jakość i czas podróżowania, konkurencyjność do innych form trans-
portu i zmniejszenie czasu oczekiwania z możliwością alternatyw-
nego przy niesprawności pojazdu komunikacji miejskiej. Założenie 
wdrożenia najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, umożliwia-
jących komfortowe podróżowanie pasażerom i ustalenie minimal-
nych wymagań systemu spowoduje uniknięcie trudności w przeka-
zywaniu istotnych informacji pasażerom przez osoby uprawnione do 
przekazywania takich informacji w systemie.  

1. ZAŁOŻENIA SYSTEMU DYNAMICZNEJ  INFORMACJI 
PASAŻERSKIEJ  

Nowoczesny system miejski posiada System Dynamicznej In-
formacji Pasażerskiej umożliwiający pasażerom orientację w czasie 
rzeczywistych przyjazdów i odjazdów pojazdów taboru miejskiego z 
przystanków i możliwości przesiadek w węzłach przystankowych. 
Lokalizacja pojazdów oraz przekazanie potrzebnych informacji do 
centrum zarządzania odbywa się za pomocą GPS oraz modemów 
GPRS komputerów pokładowych, zaś informacji pasażerom dostar-
czają skonstruowane bezpośrednio na przystankach tablice elektro-
niczne z wizualizacją tej informacji o czytelności uzależnionej od 

natężenia ruchu taboru komunikacji miejskiej i współdziałania urzą-
dzeń pokładowych w taborze. 

W założeniach należy przewidzieć możliwość budowy moduło-
wej z ewentualną rozbudową infrastruktury w zakresie dodatkowego 
wyposażenia, czyli wyposażenia w urządzenia informacji pasażer-
skiej wewnątrz pojazdów i informacji pasażerskiej przystankowej. 
Dlatego analiza założeń powinna dotyczyć podstawowych bloków 
funkcjonalnych systemu, czyli centrum zarządzania informacji pasa-
żerskiej wraz z serwerami i całą infrastrukturą programową, syste-
mu informacji  przekazywanej poprzez wielowierszowe elektronicz-
ne tablice informacyjne zamontowane na przystankach. 

W takiej analizie należy uwzględnić także bloki funkcjonalne 
systemu wspomagania pracy dyspozytora w centrum nadzoru ruchu 
i dyspozytora zarządzającego pojazdami wraz z wyposażeniem 
stanowiska dyspozytorskiego w niezbędny sprzęt i oprogramowanie 
oraz infrastrukturę komunikacyjną realizującą dwukierunkową 
transmisję danych i sygnały sterujące pomiędzy poszczególnymi 
komponentami systemu. 

Ponieważ mamy do czynienia z systemem informatycznym i 
specjalistycznym oprogramowaniem do przetwarzania danych 
uzyskiwanych z taboru miejskiego, to nie może zabraknąć w anali-
zie założeń bloków funkcjonalnych w postaci  systemu wspomaga-
nia pracy kierującego pojazdem komunikacji miejskiej połączonego 
z systemem informacji pasażerskiej wewnątrz pojazdu, systemu 
głosowych i wizualnych zapowiedzi kolejnych przystanków realizo-
wanych poprzez moduł głosowych zapowiedzi przystanków oraz 
tablice informacyjne wewnątrz autobusów oraz systemu wspoma-
gania pracy dyspozytora z punktu zarządzania z możliwością bez-
pośredniej komunikacji z pasażerami za pomocą tekstu wraz z 
systemem informacji pasażerskiej realizowanym poprzez zewnętrz-
ne kanały informacyjne. 

Poza blokami funkcjonalnymi należy pamiętać w założeniach o 
kolejności etapów wdrożenia, w których pierwszym zadaniem pro-
wadzonej analizy systemu jest  przesyłanie informacji z pojazdu do 
centrum zarządzania o aktualnym położeniu pojazdu na trasie 
poprzez łączność dalekiego zasięgu, potem analiza danych otrzy-
manych z komputera pokładowego i urealnienie czasu dojazdu 
pojazdu do przystanków z wizualizacją na przystankach po przesła-
niu informacji do zainstalowanych w tablicach informacyjnych ste-
rowników, a na końcu analiza przesyłu dodatkowych informacji w  
zależności od potrzeb dyspozytora albo operatora systemu. 

Założenia błędnie sformułowane są przyczyną dodatkowych 
niepotrzebnych kosztów, na które nie mogą sobie pozwolić samo-
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rządy z powodu obecnego zadłużenia większości miast i ich ograni-
czonego budżetu. Stąd w analizie należy przewidzieć cykl niezbęd-
nych czynności z zachowaniem właściwej kolejności wdrożenia. 
Dotyczy to kolejno zakupu urządzeń składowych systemu, zakupu 
oprogramowania systemowego i użytkowego wraz z licencjami, 
montażu elementów składowych  systemu, uruchomienia i przete-
stowania poprawności działania systemu oraz szkolenia pracowni-
ków obsługujących system. Przede wszystkim istotny jest zakup 
urządzeń składowych oraz ich oprogramowania, ponieważ dopiero 
po wykonaniu tych czynności można wykonać następne. W analizie 
dotyczącej zakupu urządzeń składowych systemu należy uwzględ-
nić jednostkę centralną w postaci serwera sterującego pracą syste-
mu, komputery pokładowe w pojazdach, modemy GPRS oraz tabli-
ce informacyjne wewnętrzne i tablice informacji przystankowej. 

Ponieważ System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej musi 
stanowić integralną część centrum zarządzania z wykorzystaniem 
infrastruktury serwerowej i automatycznym wyświetlaniem w czasie 
rzeczywistym informacji pasażerskiej na tablicach przystankowych, 
dlatego należy przewidzieć w założeniach dwukierunkową komuni-
kację między tablicami informacji przystankowych a serwerem 
poprzez modemy GSM/GPRS/UMTS umieszczone w tablicach. 
Analiza minimalnych wymagań funkcjonalnych powinna w założe-
niach dotyczyć  zapewnienia uruchamiania diagnostyki wybranej 
tablicy na żądanie i prezentację wyników tej kontroli stanu pracy 
tablicy na stanowisku dyspozytora oraz zapewnienie ustawiania 
ważności  wyświetlania komunikatów z podaniem daty i godziny, 
cyklicznym ich pojawianiem i przechowywaniem treści w pamięci. 
Dane powinny być uzupełniane w celu aktualizacji rozkładów jazdy 
zawartych w tablicach przystankowych. Trzeba przewidzieć brak 
komunikacji między tablicą przystankową a centrum zarządzania i w 
założeniach uwzględnić  przedstawianie aktualnych rozkładów jazdy 
z pamięci wyposażonej w niezbędną ilość i rodzaj rozkładów jazdy 
przez minimum tydzień. Prawidłową pracę systemu uzyskamy po 
zakupie  jednostki centralnej w postaci komputerów zgodnych z 
odpowiednim certyfikatem CE i komputerów pokładowych, czyli 
sterowników kontrolujących urządzeniami pokładowymi każdego 
pojazdu taboru miejskiego, posiadających  moduł lokalizacji geogra-
ficznej GPS z automatyczną jego lokalizacją oraz możliwością 

inicjowania komunikatów na tablice informacyjne znajdujące się 
wewnątrz pojazdu oraz komunikatów głosowych. Elektroniczne 
informacyjne tablice wewnętrzne to najczęściej wielowierszowe 
tablice czołowe i boczne z kontrastowymi literami względem tła. 

W założeniach trzeba uwzględnić wewnętrzne  modemy GPRS 
z możliwością obsługi komunikacji pomiędzy pojazdem, a centrum 
zarządzania, ponieważ w przypadku ich braku jest realizowana 
współpraca komputera pokładowego z modemem zewnętrznym 
GPRS zainstalowanym w pojeździe, umożliwiającym lokalizację 
geograficzną i logiczną w sposób ciągły przekazywaną do serwera 
centrum zarządzania. W przypadku awarii systemu łączności ste-
rowniki tablicy powinny wyświetlać czasy odjazdu zgodne z plano-
wanym rozkładem jazdy umieszczone  w tablicy. W sytuacji pracy 
ciągłej informacje powinien zabezpieczać program sterujący modułu 
sterującego, obsługującego działanie tablicy informacji pasażerskiej 
bez interwencji użytkownika z przesyłanym drogą radiową lub łą-
czem lokalnym rozkładem jazdy z centralnego Systemu Dynamicz-
nej Informacji Pasażerskiej za pośrednictwem modemu GPRS. 

W założeniach należy przewidzieć tablice przystankowe o wy-
miarach umożliwiających podanie na wyświetlaczu informacji czy-
telnej dla pasażerów znajdujących się w większej odległości od 
przystanków z zamontowaną funkcją informacji głosowej  urucha-
mianej przyciskiem lub pilotem radiowym głównie przez osoby 
niewidome lub niedowidzące na przystankach węzłowych informu-
jących o ewentualnych przesiadkach. Zakup tablic i innych urządzeń 
składowych systemu można założyć jednocześnie z zakupem opro-
gramowania systemowego i użytkowego, które dotyczy głównie 
serwera zarządzającego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażer-
skiej oraz stanowiska kontroli i nadzoru ruchu. Oprogramowanie 
użytkowe powinno dotyczyć systemu części techniczno-ruchowej 
oraz informacji i nadzoru ruchu, zaś oprogramowanie systemowe 
systemu operacyjnego i licencji dostępowych dla stanowiska kontroli 
i nadzoru ruchu. Należy przewidzieć w oprogramowaniu wymóg  
archiwizowania danych dotyczących czasu pracy kierowców i taboru 
oraz danych zapisu lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym oraz 
wprowadzanie przez serwer danych przez kilku użytkowników w tym 
samym czasie na przykład poprzez operatora systemu lub dyspozy-
tora ruchu oraz przesłanie potwierdzenia odebrania danych do  

 
Rys. 1.  Schemat działania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej [3] 
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poszczególnych tablic. 
Założenia dotyczące montażu i uruchomienia systemu części 

techniczno-ruchowej oraz systemu informacji i nadzoru ruchu po-
winny uwzględniać montaż wielowierszowych tablic przystankowych 
z osprzętem na wcześniej przygotowanych i odpowiednio skon-
struowanych stelażach lub słupach nośnych. Trzeba przewidzieć 
wielokrotne sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego 
funkcji zabezpieczających ciągłość pracy w celu zminimalizowania 
możliwości wystąpienia poważnej awarii i zapewnienia eksploatacji 
systemu przez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń danych 
tak, żeby nie zostały utracone poprzez zastosowanie urządzenia 
umożliwiającego rejestrację, bezpieczny zapis i odczyt  danych oraz 
tworzenie kopii zapasowych. 

Na zakończenie analizy założeń należy uwzględnić przeszko-
lenie pracowników obsługi i nadzoru Systemu Dynamicznej Infor-
macji Pasażerskiej z cyklem zajęć dotyczących administrowania i 
eksploatacji systemu,  obsługi stanowiskowej oraz obsługi urządzeń 
pokładowych pojazdów i obsługi tablic przystankowych. W założe-
niach konieczne jest uwzględnienie szkolenia pracowników w celu 
przewidywania przez nich ewentualnych poważnych awarii i wypra-
cowania szybkich i prawidłowych reakcji w przypadku wystąpienia 
zablokowania działania systemu. 

PODSUMOWANIE 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej nadal jest obiek-
tem zainteresowań wielu miast, ponieważ przedstawia system 
informatyczny do przetwarzania danych otrzymanych z pojazdów i 
informacji umieszczanych na tablicach przystankowych oraz na 
tablicach w pojazdach z przystankową informacją pasażerską dzia-
łającą automatycznie bez interwencji centralnego systemu zarzą-
dzania. System centralny i oprogramowanie głównie dotyczą opra-
cowania i przygotowania danych z zadaniami dla całego taboru 
miejskiego. Prawidłowo przeprowadzona analiza założeń Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej  pozwali na bezbłędne wyli-
czenie spodziewanych czasów dojazdu do przystanków i przekaz 
informacji wynikowej za pomocą modemu GPRS do tablic informa-
cyjnych na przystankach. Ustalenie w założeniach minimalnych 
wymagań systemu informacji pasażerskiej pozwoli na ograniczenie 
interwencji, czyli  zbierania danych z pojazdów lub w przypadkach 
występowania innych danych poza standardowo załadowanymi, 
dotyczącymi rozkładów jazdy i ewentualnych przesiadek w przypad-
ku awarii systemu. Jednocześnie uwzględnienie zachowania kolej-
ności wykonywanych czynności pozwoli na przewidzenie niespo-

dziewanych niezgodności sprzętowych i programowych systemu 
wraz z uzupełnieniem w niezbędne dodatkowe moduły samouczące 
się, poprawiające jakość działania systemu. Wówczas zbieranie 
informacji z występujących zaburzeń płynności ruchu pojazdu i 
braku odczytu jego położenia umożliwi korektę tego poprzez wystę-
pujący w systemie moduł. Taka przewidziana w analizie założeń 
praca systemu zapewni satysfakcję mieszkańców i uniemożliwi 
generowanie dodatkowych kosztów poza określonymi w analizie 
założeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 
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Analysis of assumptions for Dynamic Passenger Information 
System 

The article concerns the analysis of assumptions Dynam-

ic Passenger Information System in order to avoid many of 

the problems in implementing such a system. The correct 

term assumptions will undertake all activities relating to the 

purchase of equipment and software in order to enable sav-

ing time and reducing the cost of implementation and market-

ing costs, and the analysis of the minimum hardware and 

software requirements would provide information on the 

current tasks assigned to public transport. Then there is a 

chance for the introduction of elements of better quality and 

more timely transmission of information without incurring 

additional costs. 
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