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Wprowadzenie Wdrożenie Cloud Computng w polskim kolejnictwie 

TYTUŁ REFERATU 
CLOUD COMPUTING W TRANSPORCIE SZYNOWYM. 

CHMURA – ALE JAKA?
Title of the paper

CLOUD COMPUTING IN RAIL TRANSPORTATION. BUT HOW?

p
1. Cywilizacja Informacji – społeczeństwo informacyjne

Świat 1.0 – Era Analogowa
Świat 2.0 – Era Technotroniczna
Świat 3.0 – Era Rekonstrukcji (re‐everything)
Świat 4.0 (w budowie) – Era Transformacji cyfrowej (Przemysł 4.0)

2. Fundamentem przemian w świecie IT  3.0 i 4.0 jest Cloud Computing oraz elementy poprzedzające  lub 
wynikające z niego:

‐ Wirtualizacja i konteneryzacja
‐ Big Data,
‐ Mobile Computing,
‐ Internet Rzeczy
‐ Internet Usług
S i l k

Aby dokonać ekonomicznie uzasadnionego wdrożenia CC należy:
‐ Opracować strategie transformacji w tym wdrożenia optymalnych modeli chmurowych.
‐ Dokonać konsolidacji zespołów IT powielających te same kompetencje i dublujące się w

terenie.
‐ Uzupełnić brakujące kompetencje IT.
‐ Ujednolicić architekturę i skonsolidować systemy różnych podmiotów.
‐ Dokonać migracji P2V (physical to virtual) tam, gdzie jest to jeszcze nie zrealizowane i

przenieść do wspólnej infrastruktury chmurowej.
‐ Skonsolidować pozostałe systemy, które nie mogą być eksploatowane w standardowej

infrastrukturze.
‐ Dokonać optymalizacji systemów w chmurze (np. zastosowanie kontenerów, gdzie to

‐ Social networks
Teza: Polska kolej pozostaje w etapie rekonstrukcji lub przed nim, pora na rekonstrukcje i transformację w tym 
powszechne zastosowanie chmurowego modelu świadczenia usług ICT. 

MODELE WDRAŻANIA CHMUR
Modele podstawowe:
• Chmura Prywatna ( w tym chmura partnerska) 
• Chmura Publiczna – AWS, Azure, Microsoft Online Services ( CRM, Office 365). 
• Chmura Hybrydowa (najbardziej złożona).
Pozostałe modele:
• Chmura dedykowana lub specjalistyczna 

‐ dla określonego Klienta,
‐ dla określonego celu

możliwe).

Teza: W realizacji tego zadania będziemy mieli do czynienia z wdrożeniem chmury: wspólnotowej,
dedykowanej/specjalistycznej z możliwym wykorzystaniem „chmury w pudełku dostarczonej przez
wybranego dostawcę. Nie należy wykluczać modelu chmury u klienta ani wykorzystania chmury
publicznej w wybranych zastosowaniach uzasadnionych ekonomicznie i niesprzecznych z wymaganiami
bezpieczeństwa i legislacji.

Wdrożenie CC będzie także wymagać:
Utworzenie Data Center (SDDC) w tym: usługi w chmurze (Iaas, PaaS, SaaS), hosting i kolokacja, gdyż 
większość spółek nie posiada własnych centrów danych. Efektywne ekonomicznie  Data Center dla CC 
wymaga odpowiedniej skali, która jest do uzyskania dopiero w przypadku konsolidacji systemów na 
poziomie nie tylko wszystkich spółek Grupy PKP, ale całej branży transportu szynowego.‐ dla określonego celu.

• Chmura Wspólnotowa
‐ dla grupy podmiotów.

• Chmura  „w Pudelku” zestaw narzędzi dostarczonych do budowy własnej chmury Klienta
• Chmura u klienta (u klienta, ale zarządzana przez dostawcę usług).
Teza: Dla kolei w Polsce szczególne znaczenie mogą mieć modele wymienione jako pozostałe:
‐ dedykowane dla przedsiębiorstw kolejowych (dedykowana, wspólnotowa, celowa),
‐ w pudelku do samodzielnego budowania i zarzadzania (jak np.. w PKP Informatyka w 2012 r.),
‐ chmura u klienta (bezpieczeństwo).

poziomie nie tylko wszystkich spółek Grupy PKP, ale całej branży transportu szynowego.
Branża transportu szynowego powinna zdaniem autora posiadać także własną dedykowaną infrastruktura 
teleinformatyczną.

Zadania dostawcy usług ICT dla transportu szynowego
Firma świadcząca usługi ICT dla transportu szynowego oprócz usług telekomunikacyjnych i Data Center 
zdaniem autora powinna także oferować:
– Usługi projektowe i rozwojowe – budowa nowych systemów zgodnych z wymaganiami transformacji 
cyfrowej,
– Usługi wdrożeniowe dla produktów firm trzecich.
– Usługi zarówno dla branży jak i innych klientów, ale tylko w zakresie usług zaawansowanych.
W kolejnym etapie uzupełnienie zakresu usług o obsługę procesów biznesowych (CUW):
– Usługi z zakresu działalności ogólnej (IT, finanse, księgowość, kadry i płace),

Podstawowe typy chmur 
Chmura prywatna

Chmura publiczna – Usługi z zakresu działalności branżowej (podstawowej).
Nowy podmiot powinien na zasadach rynkowych obsługiwać innych klientów aby:
– Zdobyć i utrzymać kompetencje, oraz utrzymać innowacyjność rozwiązań,
– Stale utrzymywać jakość usług, standardy i ceny.

Wnioski
W referacie autor wskazuje możliwości wdrożenia technologii chmurowych w przedsiębiorstwach
kolejowych (przewoźnicy, zarządcy infrastruktury) nie ograniczając się do rozwiązań
technologicznych i odwołuje się do postulatów organizacyjnych zgłaszanych w dotychczasowych
pracach [2,3]. Do wdrożenia nowych technologii z jednoczesnym wykorzystaniem ich możliwości
w zakresie obniżenia kosztów potrzebny jest wybór odpowiedniej metody wdrożenia, a następnie
k k li j ó k lid ji i li ji i ji ł i lk

• Pełna kontrola nad bezpieczeństwem 
danych i dostępem

• Wysoka niezawodność i rygorystyczne 
SLA

• Dźwignia wykorzystania własnej 
infrastruktury

Chmura publiczna

• Niskie koszty i cennik oparty o 
realnie użyte zasoby

• Powszechny dostęp i redukcja
zasobów IT

Transformacja cyfrowa – jak osiągnąć sukces w kolejnictwie?
Ponieważ klienci nie dostrzegają atrakcyjności oferty kolei,
konieczne są usługi „nowego typu” i operatorzy, którzy:

• Posiadają zdolność wyprzedzania ofertą potrzeb klientów. Są kreatywni. 
• Mają kompetencje w zakresie wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych.
• Budują nowe modele biznesowe wykorzystując innowacje wywrotowe (disruptive innovations).
• Ich nowe modele biznesowe obejmują sieci dostaw (supply networks) zamiast pojedynczych

konsekwentna realizacja procesów konsolidacji, wirtualizacji i automatyzacji usług nie tylko w
sensie technologicznym lecz także przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.
Przekształcenie przedsiębiorstw kolejowych w ramach cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwa
cyfrowe zgodne ze strategią Przemysł 4.0 jest zdaniem autora ich szansą na skuteczne
konkurowanie na rynku transportowym.
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Chmura hybrydowa

Ich nowe modele biznesowe obejmują sieci dostaw (supply networks) zamiast pojedynczych 
łańcuchów dostaw (supply chains) co pozwala na modelowanie potrzeb wszystkich interesariuszy 
(stakeholders) i optymalizacje działań.

Teza: Należy powołać nowy podmiot odpowiedzialny za transformację cyfrową Grupy PKP w tym 
wdrożenie CC, nie zainteresowany w utrzymaniu dotychczasowego status quo. Jego misja to realizacja 
usług ICT zgodnie z wymaganiami branżowymi i warunkami rynku. 

Abstract
Over the last decade we have witnessed the development of a number of information technologies that allow for a fuller and cheaper way of handling every business processes. The rapid and effective
introduction of these solutions is crucial to gaining competitive advantage. Cloud computing (CC) has a leading role. Cloud Computing is a new service model based on a group of information processing
technologies. This model, thanks to consolidation, virtualization and automation allows for dramatic improvements in business processes (not just IT processes) while reducing costs [1].
When implementing CC the biggest concern is security The particular importance of safety in rail transport is due both to the strategic importance of transport and to the threat of railway safety during
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When implementing CC, the biggest concern is security. The particular importance of safety in rail transport is due both to the strategic importance of transport and to the threat of railway safety during
transport operations. According to the author, expressing security concerns is often a pretext for justifying the abandonment of actions that are not fully understood by policy makers. The abandonment of
the implementation of new technologies, including CC, results in loss of benefits and thus the loss of competitive position of railway companies (carriers, infrastructure managers) [2]. In the paper, the
author points out ways to the secure implementation of cloud technology and services as well as other techniques and methods that make up the digital transformation without which modern companies
are doomed to the marginalization.
The author points out the possibilities of secure implementation of cloud technologies in railway companies (carriers, infrastructure managers), not limited to technological solutions and refers to
organizational demands reported in previous work [3]. Implementing new technologies while using their cost reduction capabilities requires the choice of an appropriate deployment method, followed by
a consistent implementation of the consolidation, virtualization and automation processes not only in the technological sense, but also by the application of appropriate organizational solutions.
Transforming railway undertakings into digital companies consistent with the 4.0 Industry strategy is, according to the author, a chance for them to successfully compete in the transport market.


