Standardizace ve veřejné
hromadné dopravě
Jan Šimůnek

STANDARDY
• Stanovení standardu
• Vyhlášením uznávanou autoritou
• Společnou dohodou, živelně

• Standard

norma, měřítko, něco obvyklého,
očekávaného, přiměřeného.
• Standard EOC (elektronické odbavování cestujících) je
využití jednotné technologie, předem definované
struktury.
• Provoz standardu EOC je konkrétní použití standardu

-

• Jednotná aplikace
• Společné přístupové klíče (SAM)
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Standardy ve veřejné dopravě
• Na počátku MHD a linková doprava jako lokální dopravní
systémy
• Rozvojem IDS dochází k prolínání dopravních systémů a

•

•

•

•

požadavek na sjednocení podmínek, nejen pro samotné
odbavení, ale celého odbavovacího a informačního systému,
včetně zapojení železnice
V roce 2009 se členové ČAOVD shodli na společném
postupu k zajištění kompatibility při odbavování cestujících a
vytvoření předpokladů pro snižování nákladů na vývoj
elektronických odbavovacích a informačních systémů
Na jaře 2010 podepsáno společné memorandum ČAOVD a
SDT jako technologickým partnerem
Následovala řada jednání z kterých vyplynulo, že je potřeba
vytvořit „Národní / společné dopravní standardy“–
ČVUT, AKČR, SMO, MD ČR
2012 zahájení činnosti Koordinační skupiny a pracovních
skupin objednatelů a dodavatelů
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Národní dopravní standard elektronických
systémů plateb a odbavení cestujících
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících § 7,
kterým se stanoví obecné požadavky a postupy pro zajištění
propojitelnosti elektronického systému plateb a odbavení cestujících
(EOC)
NDS umožní
• Cestujícím pouze s jedním TND např. Bezkontaktní čipovou kartou (BČK)
se odbavit ve všech IDS
• Dopravcům pouze s jedním vybavením EOC, odbavit cestující ve všech
IDS
• Dodavatelům EOC a TND znát předem požadované jejich technické
parametry
• Provozovatelům IDS nezávislost na dodavatelích EOC a TND, získat
většinu statistických údajů pro optimalizaci dopravní obslužnosti a
objektivní podklady pro poskytování dotací dopravcům
• Významným způsobem omezit prostor pro korupci v této oblasti
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Postup standardizace v České asociaci
organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD)
• Příprava organizační struktury a funkce ČAOVD při tvorbě
národního dopravního standardu

• Návrh obsahu standardů – TND, dopravní aplikace,
jednotlivé prvky OIS ve vozidle, komunikační protokoly

• Provoz standardů – proces standardizace a certifikace
• Práce na dopravní aplikaci pro TND
• průkazka
• Elektronická jízdenka
• Dopravní „zásobník“ - peněženka
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Návrh organizační struktury
Koordinační
skupina

Realizační tým
Uživatelé
-objednatelé ČAOVD, AKČR
-dopravci SD
-ostatní SMO

Dodavatelé
SDT

ČVUT

certifikační
laboratoř
ČVUT

Pracovní skupiny
Legislativa
zajištění právní
závaznosti,
smlouvy …
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Uživatelé
sjednocení a definice
požadavků

Dodavatelé Dodavatelé
EOC
OIS
sjednocení a
popis
technologie

sjednocení a
popis technologie

…….

Certifikace
příprava
metodiky a
podmínek
certifikace
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Postup standardizace
• Jednoznačnou podporu vyjádřily AKČR,
SMO, SD, ČAOVD, SDT

• MD ČR
• Prioritou je navrhnout a schválit NDS EOC i TND
• Koordinační skupina (MD, SDT, AKČR, ČAOVD, SD, SDP,
SMO ČR) – proběhla již dvě jednání

• FD ČVUT
• Nezávislý odborný garant
• vybudování certifikační laboratoře
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Obsah standardizace – popis 1/2
• Číselníky (IDS, dopravců, zastávek, zón, pásem,
odbavovací terminály…) – potřeba především při spojování
dat od více dopravců pro další zpracování (např.
zastávkové informační systémy, internet apod.)
• Vstupní a výstupní data pro odbavovací terminály
(struktura, formát …) – jednodušší příprava a zpracování
dat pro zařízení od různých dodavatelů, pro jednotné
zpracování dat – clearing, umožnění konkurenčního
prostředí, nezávislost na jednom dodavateli…
• Technický nosič elektronických aplikací (bezkontaktní čip
v kartě, telefonu …) – zajištění vzájemné kompatibility
nosičů s různými odbavovacími terminály
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Obsah standardizace – popis 2/2
• Dopravní aplikace (průkazka, elektronická jízdenka, zásobník
jízdenek, …) – jednotná struktura, zajištění požadovaných
funkcí při odpovídající bezpečnosti
• Jednotlivé prvky OIS ve vozidle (palubní počítač, zařízení pro
výdej jízdenek, označovače, informační tabla …) – možnost
použití ve více dopravních systémech i bez úprav,
jednoznačné definování potřebných funkcí pro dodavatele
zařízení i objednatele …
• Komunikační protokoly (mezi jednotlivými prvky ve vozidle, ale
i mezi jednotlivými systémy) – jednodušší výměna jednotlivých
zařízení ve vozidle i od různých dodavatelů - zajištění
konkurenčního prostřed, jednodušší vzájemná výměna dat i
mezi různými systémy…
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Zařízení ve vozidle
 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
 ZAŘÍZENÍ NA VÝDEJ JÍZDENEK

 OZNAČOVAČE / VALIDÁTORY
 DIGITÁLNÍ HLÁSIČ
 ZOBRAZOVAČ ČASU A PÁSMA
 TEXTOVÉ TABLA
 LCD panel
 MODEM
 PREFERENCE
 NEVIDOMÍ
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Čipové karty ve veřejné dopravě
•

Lokální systémy jednotlivých dopravců

•

Společný clearing

•

Městské karty (Plzeň 2004, Liberec 2006, Praha 2007 …

•

Karty pro IDS

•

… společné karty / aplikace

•

…Bankovní karty ?
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Dopravní aplikace pro EOC
• Současný stav elektronických aplikací na BČK
• „Malé“ dopravní peněženky
• Časové jízdenky, výjimečně jednotlivé jízdenky
• Ostatní aplikace (parkování, služby apod.) jsou minoritní

• Dopravní aplikace pro TND
• Personifikace / Průkazka oprávnění k případné slevě,
bezplatné přepravě apod.

• Elektronická jízdenka – aplikace pro všechny systémy EOC,
umožňuje záznam jednorázové jízdenky i časové jízdenky.

• Dopravní „zásobník“/ dopravní peněženka – pro konkrétní
IDS, město. Její použití jinde je závislé na zapojení do společného
clearingu.
• Peníze zůstávají u dopravce
• Minimální náklady na transakci

• Bankovní karta
13.11.2014
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Ověřování interoperability OIS
Fakulta dopravní ČVUT
Projekt TA02030435
Technická podpora a metody
pro ověřování interoperability
odbavovacích a informačních
systémů ve veřejné dopravě

Certifikační laboratoř

Zdroj: Projekt TA02030435
13.11.2014
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Pracoviště OIS - základní druhy testů
• ověřování technické způsobilosti HW
– kontrola požadovaných technických specifikací (požadavky na napájení,
fyzické, elektrické a datové vlastnosti rozhraní, krytí, …), v některých
případech nemusí být testované zařízení přítomné

• funkční testy
– ověřování předepsaných funkcí testovaných komponent OIS

• ověřování komunikace na rozhraních
– komunikace palubní jednotky VT s informačními panely
– komunikace palubní jednotky VT s hlásičem pro nevidomé
– komunikace palubní jednotky VT s řadičem křižovatek

• ověřování datového formátu (XML) pro vybrané vazby
–
–
–
–
–

datová struktura BČK vůči definovaným standardům
datový formát XML z přípravy dat do VT (tzv. data do strojků)
datový formát XML z VT do Clearingu (zaslání transakcí)
datový formát XML z VT do DIS (tzv. on-line data z VT do dispečinku)
datový formát XML mezi DIS - DIS (komunikace mezi dispečinky)
Zdroj: Projekt TA02030435
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Pracoviště OIS – komplexní testy
•

testy kompatibility komponent OIS
– kombinace základních testů za účelem ověření požadovaných funkcí a
parametrů daného zařízení v systému vůči referenčnímu zařízení

•

tzv. křížové testy
– speciální případ testů kompatibility, kdy se funkčnost ověřuje vůči zařízením
různých výrobců

•

testy FW/SW vybraných zařízení VT
– kombinace základních testů za účelem ověření požadovaných funkcí a
parametrů daného zařízení v systému po změně FW/SW

•

zátěžové testy
– funkční testy za podmínek blížících se limitním podmínkám daného zařízení

•

výkonnostní testy
– ověřování výkonnostních parametrů testovaných komponent OIS (rychlost čtení
BČK, rychlost vystavení jízdenky, rychlost zpracování dat, …)

•

testy spolehlivosti
– kombinace testů (funkční, zátěžové, výkonnostní)

•
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bezpečnostní testy/audity

Zdroj: Projekt TA02030435
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Výhody standardizace
• Zjednodušení nákupu standardizovaných systémů a
komponent

• Snazší výběr vhodné nabídky
• Snazší posuzování cenové přiměřenosti
• Větší jistota, že nakoupený systém splní očekávání
zadavatele (objednatele VD)
•

Jednotná politika bezpečnosti, ochrany osobních údajů
a ochrany spotřebitele ve shodě s platnou legislativou
ČR
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závěr

DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Šimůnek
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