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informacja pasa żżżżerska 
Internet ���� kom órka ���� smartfon ���� ?
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podró żżżżowanie a planowanie

• planowanie jest kluczowym etapem każdej podróży
• planowanie = projektowanie jak dojechać z punktu A do 

punktu B
• planujemy jeszcze zanim podróż się rozpocznie, ale…
• …także w jej trakcie – sytuacja ruchowa się zmienia 
→ musimy podejmować decyzje na bieżąco

• aby móc planować podróż, potrzebujemy jak najwięcej 
informacji
– jakie to informacje i skąd je czerpać?



podró żżżżowanie a planowanie

jakich informacji potrzebujemy?
• oznaczeń linii,
• tras przejazdu,
• godzin odjazdów,
• możliwości przesiadek,
• godzin przyjazdu do celu / miejsca przesiadki

…ale także informacji o:
• dostępności,
• i pewności dotarcia do celu
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historia, tera źźźźniejszo śćśćśćść informacji

przyk łłłład rozk łłłładu 
przystankowego z lat 80.

dawniej taka informacja 
musia łłłła wystarczy ćććć

do planowania...



historia, tera źźźźniejszo śćśćśćść informacji

• podstawowe źródło informacji to rozkład jazdy
• do początków lat 90. XX wieku można było go poznać

tylko na przystanku
• jak mieć taki rozkład w domu / pracy? – przepisać…
• …rozkłady były jednak często kradzione → nie było z czego 

przepisywać :-/
• w 1993 roku ZTM rozpoczął sprzedaż kopii rozkładów 

przystankowych



historia, tera źźźźniejszo śćśćśćść informacji

pierwsza wersja stron 
internetowych ZTM



historia, tera źźźźniejszo śćśćśćść informacji

• pięć lat później milowy krok – rusza serwis internetowy ZTM 
a w nim rozkłady jazdy

• w początkach XXI wieku zaczynają się pojawiać pierwsze 
(dość amatorskie) wyszukiwarki połączeń

• rusza strona w technologii WAP dla telefonów komórkowych
• ok. 2007 roku pojawiają się bardziej rozbudowane 

wyszukiwarki połączeń
• w 2009 r. ZTM rozpoczyna luźną współpracę z jakdojadę.pl
• w 2010 r. uruchamiamy wyszukiwark ę Hafas w ramach 

projektu Caprice



historia, tera źźźźniejszo śćśćśćść informacji

dzisiejszy zakres informacji 
dost ęęęępnej przy planowaniu



historia, tera źźźźniejszo śćśćśćść informacji

• w Polsce dominuje tradycyjny sposób planowania podróży: 
pasażer przegląda rozkłady jazdy, porównuje godziny 
odjazdów, czasy przejazdu, wyznacza miejsca przesiadek 
i wybiera linie…

• sytuacja się jednak zmienia…

… popularność wyszukiwarek rośnie a zmniejsza 
się udział tradycyjnych „tabliczek przystankowych”



historia, tera źźźźniejszo śćśćśćść informacji
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jak planowa ćććć podró żżżż?

informacje niezbędne do planowania podróży możemy zdobyć:
• przed rozpoczęciem – przez Internet (komputer, telefon), 

przez infolinię, czasami poprzez „klasyczne” media
• w trakcie – dzięki informacji głosowej i wizualnej w pojeździe 

i na przystankach oraz przez Internet (telefon – www + 
aplikacje, rzadziej komputer)



jak planowa ćććć podró żżżż?

planowanie podróży „od drzwi do drzwi” nie jest łatwe 
– wymaga odnalezienia poszczególnych serwisów a tam 
konkretnych informacji

na różnych stronach internetowych znajdziemy rozkłady, 
trasy czy mapy, ale sami musimy te informacje „złożyć”

pomocą są coraz popularniejsze i coraz lepsze wyszukiwarki 
połączeń – szczególnie te, które integrują informacje z wielu 
źródeł



jak planowa ćććć podró żżżż?

ale czy dobre serwisy i wyszukiwarki wystarczą nam w pełni 
aby planować podróż?

oczywiście tak, jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem

czy zawsze wszystko kursuje wg planu?

nie! kongestia, kolizje, wypadki, awarie – nieodłączne elementy 
transportu w mieście – powodują, że założony plan podróży 
może pozostać tylko teorią



jak planowa ćććć podró żżżż?

co gdy nasz plan zawiedzie? 

→ musimy wybrać alternatywne połączenie

skąd wziąć taką informację?

→ możemy kogoś zapytać, sięgnąć po telefon i zadzwonić do 
infolinii lub sprawdzić inne możliwości w Internecie



jak planowa ćććć podró żżżż?

dlaczego zatem nie mieć informacji o problemach wcześniej???

czas jest cenny – powinniśmy mieć możliwość dynamicznej 
zmiany planu podróży i wyboru najszybszego połączenia

bez informacji, gdzie są zakłócenia, a gdzie transport jest 
sprawny, poruszamy się na wyczucie
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„przysz łłłłośćśćśćść” informacji

przyszłość informacji pasażerskiej to rozwiązania, które powinny 
ułatwić planowanie podróży a otrzymaną informację uczynić
jak najbliższą prawdzie

ta przyszłość to potrzeba teraźniejszości – stąd cudzysłów…

jakich informacji i funkcjonalności powinny nam dostarczać
systemy planowania podróży?



„przysz łłłłośćśćśćść” informacji

informacje czasu rzeczywistego

• dane o położeniu pojazdów prezentowane na mapach 
internetowych i w aplikacjach telefonów

• korekcja czasów odjazdu / przyjazdu
• prognozy czasów odjazdu / przyjazdu
• wykorzystanie danych statystycznych do prognozowania 

najlepszych połączeń



„przysz łłłłośćśćśćść” informacji

informacje o bieżących utrudnieniach w ruchu

• zbierane na bieżąco w sposób „tradycyjny” oraz 
automatyczny w oparciu o dane GPS

• prezentowane w serwisach internetowych
• rozsyłane do odbiorców (SMS, e-mail, serwisy 

społecznościowe) na bieżąco
• wykorzystywane przez wyszukiwarki do przygotowania 

realnych planów podróży



„przysz łłłłośćśćśćść” informacji

asystent podróży

• aplikacje wykorzystują położenie telefonu (GPS)
• mogą pomóc podczas przesiadek (przejść pieszych) 

nawigując pasażera
• wykorzystując widoki 360°mog ą pokazać właściwe przystanki 

„w terenie”
• mogą przypomnieć o właściwym przystanku, na którym 

należy wysiąść



„przysz łłłłośćśćśćść” informacji

wyszukiwanie połączeń a płatność za przejazd

• pasażer może zaplanować podróż i automatycznie kupić bilet
• bilet nabywany w serwisie internetowym
• bilet nabywany w aplikacji telefonicznej



„przysz łłłłośćśćśćść” informacji

dostępność transportu zbiorowego

• informacja o „kursach niskopodłogowych” nie wystarczy
• niezbędne są dane o utrudnieniach i ułatwieniach na 

przystankach i ścieżkach przejść podczas przesiadek
• systemy planowania podróży mogą unikać miejsc 

niedostępnych
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przyk łłłłady dobrych praktyk
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VBB online – dostępność i przesiadki



przyk łłłłady dobrych praktyk

Detailed description of 
barrier-free transfer way

VBB online
– dostępność
i przesiadki



przyk łłłłady dobrych praktyk

rejseplanen.dk – przyjazność i e-ticketing



przyk łłłłady dobrych praktyk

Deutsche Bahn – informacje czasu rzeczywistego, rozwiązania 
mobilne (DB Navigator)



przyk łłłłady dobrych praktyk

iFahrinfo
Berlin/Brandenburg

VBB and BVG

Inne rozwiązania mobilne, dane czasu rzeczywistego 



przyk łłłłady dobrych praktyk

NSB
norweskie koleje

Inne rozwiązania mobilne, dane czasu rzeczywistego 



przyk łłłłady dobrych praktyk

rejseplanen.dk – push services
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wnioski (1/2)

najważniejsze to uczynić informację pasażerską jak najmniej 
teoretyczną (statyczny rozkład jazdy) a jak najbliższą stanowi 
faktycznemu (dane czasu rzeczywistego i informacje 
o utrudnieniach przekazywane na bieżąco)

informacje te powinny być rozpowszechniane wieloma kanałami 
– serwis internetowy to obowiązkowy punkt wyjścia, 
ale również należy uwzględnić dynamiczny rozwój aplikacji 
na telefony i podążać w tym kierunku



wnioski (2/2)

telefon komórkowy posiada jedną kluczową zaletę
– zazwyczaj posiadamy go ciągle przy sobie

dostęp do Internetu poprzez urządzenia mobilne (telefony 
i smartfony) nie stanowi już zapory w postaci wysokich 
kosztów transmisji

w pełni wykorzystując telefony możemy mieć ciągły dostęp 
do informacji – to jest kierunek rozwoju dla nowych 
rozwi ązań



nasze plany (1/2)

• ZTM aktualnie przygotowuje wdrożenie nowego docelowego 
systemu planowania podróży

• wykorzystujemy doświadczenia zebrane przy wdrożeniu 
wyszukiwarki w ramach projektu Caprice

• zbieramy informacje co jest istotne dla pasażerów
• poznaliśmy wiele rozwiązań podnoszących jakość informacji 

pasażerskiej



nasze plany (2/2)

• planujemy udostępnić pasażerom planer wsparty dostępnymi 
w tym momencie informacjami czasu rzeczywistego

• planujemy wdrożyć platformę otwartą dla dodawania 
kolejnych takich danych w przyszłości

• zbieramy informacje o funkcjonalności i dostępności węzłów 
przesiadkowych

• chcemy rozwijać wyszukiwanie połączeń od drzwi do drzwi za 
pomocą jednej wyszukiwarki również poza granice 
aglomeracji (korytarz Rail Baltica Growth Corridor, EURO 
2012…)



kontakt:

Robert Soko łłłłowski
Dział Rozwoju Transportu 

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
tel. +48 22 45 94 268

Dzięęęękuj ęęęę za uwag ęęęę


