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Fleet management system for passenger transportation industry
Smart managing of city services becomes more and more important with rising city population
and urbanization. Public transit is just one of the city major sectors where introduction of the smart
management system can improve mobility and effectiveness with the goal to increase quality of live
for citizens and visitors. Article presents such system called fleet management system for passenger
transportation industry. Example is based on managing bus transit services. Main parts of
management system are mobile units installed in bus vehicles and server system acting as backoffice processing system. Back-office system manages communication with mobile units and
performs data processing. It also contains web applications for management and control, user
applications to display driving schedule and web interfaces for third party integration.
Kratek pregled prispevka
Z rastočo urbanizacijo mest je pametno upravljanje mestnih storitev vse bolj ključnega pomena.
Eno poglavitnih področij urbanega okolja je potniški promet, kjer lahko vpeljava sistema za
pametno upravljanje drastično poveča mobilnost in učinkovitost transporta v mestu, s čimer se
zvišuje kakovost življenja prebivalcev in obiskovalcev. V tem članku je predstavljen sistem za
upravljanje in nadzor voznega parka v potniškem prometu na primeru upravljanja avtobusnega
prevoznega podjetja. Sistem zajema mobilne procesno-komunikacijske enote, ki se namestijo v
avtobusna vozila, in strežniški sistem kot zaledni procesni sistem, ki skrbi za povezavo z mobilnimi
enotami in procesiranje podatkov. Zaledni sistem vsebuje spletne aplikacije za upravljanje in
nadzor, uporabniške portale in aplikacije za prikaz podatkov o urnikih prevozov in dejanskih
prihodih vozil ter spletne vmesnike za povezovanje z drugimi zunanjimi sistemi.

1 Uvod
Upravljanje in nadzor voznega parka brez
informacijskega sistema je v današnjem času
nepredstavljivo. Takšni sistemi za upravljanje in
nadzor voznega parka omogočajo sledenje vozil
in voznikov, beleženje voženj in delovnega časa
voznika, prikaz podatkov o trenutni lokaciji in
preteklih vožnjah na zemljevidu, omogočajo
enostavno komunikacijo med vozniki in
upravljavcem voznega parka, navigacijo
voznika, beleženje dogodkov in telemetrije
vozila ter optimizacijo voženj, stroškov goriva
in ostalih stroškov voznega parka.
Sistemi za upravljanje in nadzor voznega
parka v potniškem prometu zraven navedenih
funkcionalnosti vključujejo še nekaj dodatnih.
Te so urejanje postaj in linij, urejanje urnikov
voženj s časi pričetka linije in časi prihodov na
postaje, sledenje avtobusnih vozil na liniji,
beleženje voženj po urnikih z ugotavljanjem
razlik med urnikom in dejanskim prihodom na
postajo ter izračunavanje predvidenega časa
prihoda na naslednjo postajo s pomočjo analize
preteklih podatkov. Takšen sistem vključuje
dodatne senzorje za nadzor avtobusnega vozila,
senzorje za nadzor števila potnikov ter dodatne
sisteme za obveščanje potnikov, kot so mobilne
in spletne aplikacije, informacijske table ter
avtomatske in/ali ročne plačilne sisteme za
obračunavanje prevozov.
V članku naprej prikažemo glavne
komponente sistema za upravljanje in nadzor
voznega parka v javnem potniškem prometu, ki
jih v nadaljevanju podrobneje predstavimo na
primeru avtobusnega prevoznega podjetja.
2 Glavne komponente sistema
Sistem za upravljanje in nadzor voznega
parka v javnem potniškem prometu (slika 1)
zajema mobilne procesno-komunikacijske enote
[1] in zaledni sistem [2]. Mobilne enote se
namestijo v avtobusna vozila in preko
mobilnega omrežja (GPRS, 3G, LTE, ...)
komunicirajo z zalednim sistemom, ki je

nameščen v ustreznem strežniškem prostoru in
dosegljiv preko interneta.

Slika 1: Glavne komponente sistema.
Za zaščito prenosa podatkov med mobilnimi
enotami in zalednim sistemom se uporablja
kombinacija privatni APN in virtualno privatno
omrežje VPN. Privatni APN predstavlja zaprto
mobilno omrežje na relaciji mobilna enota in
mobilni operater. Povezava med mobilnim
operaterjem in zalednim sistemom poteka preko
internetne povezave zaščitene z VPN oz. se
uporabi najeta povezava.
Podatki, ki se prenašajo med mobilno enoto
in zalednim sistemom, se sestavljajo v sporočila
zapisana v JSON formatu. Vsako sporočilo se
shrani v čakalno vrsto, za katere prenos v
zaledni sistem oz. v mobilno enoto poskrbi
komunikacijski vmesnik. Vsako sporočilo
vsebuje parametra tip in podtip, ki določata
strukturo in vsebino. Na podlagi teh parametrov
procesna logika pravilno obdela sporočilo in
nanj ustrezno odgovori, v kolikor je to potrebno.
Sporočila so lahko tudi binarni podatki, ki se
uporabljajo za nadgradnjo programske opreme
mobilne enote oz. za prenos drugih strnjenih
podatkov. Takšen prenos sporočil omogoča zelo
raznolik način komunikacije na visokem
programskem nivoju.
3 Mobilna enota
Mobilno enoto sestavljajo mobilni računalnik
in ostale komponente združene v ohišje z LCD
zaslonom občutljivim na dotik. Ostale

komponente zajemajo GPRS vmesnik, GPS
vmesnik, pospeškometer, digitalne vhode in
komunikacijske vmesnike (RS232, RS485,
USB).
LCD zaslon občutljiv na dotik služi za
prijavo voznika in vnos podatkov. Omogoča
enostavno izbiro menijev za prikaz in delo z
različnimi moduli mobilne enote. GPRS
vmesnik skrbi za mobilno dvosmerno
komunikacijo med mobilno enoto in zalednim
sistemom. GPS vmesnik se uporablja za
ugotavljanje lokacije. Na podlagi lokacije se
beležijo prevožene poti, podatek o lokaciji se
uporablja za detekcijo avtobusnih postaj,
obenem pa se podatek o lokaciji beleži tudi na
druge dogodke (npr. podatki senzorjev).
Pospeškometer je uporabljen za beleženje
pospeškov in pojemkov, ki so vir podatkov za
ugotavljanje kvalitete vožnje voznika.

Slika 2: Uporaba digitalnih vhodov in
komunikacijskih vmesnikov mobilne enote v
avtobusnem vozilu.
Digitalni vhodi (slika 2) so namenjeni
detekciji kontakta, zagona motorja in detekciji
odprtosti/zaprtosti
potniških
vrat.
Na
komunikacijske vmesnike (slika 2) so povezani
plačilni terminali, ki si z mobilno enoto

izmenjujejo podatke o številu validacij oz.
prodaji kart ter podatke o lokaciji in trenutni
avtobusni postaji zaradi pravilnega obračuna
voženj. Dodatne naprave na komunikacijskih
vmesnikih so obvestilni notranji in zunanji
prikazovalniki vozila namenjeni prikazu
trenutne linije in naslednje postaje. Dodatna
naprava je FMS/TAHO vmesnik za branje
podrobnih podatkov vozila, motorja, kilometrov
in delovnega časa voznika. Dodatna naprava je
števec potnikov namenjen analizi zasedenosti
voženj in primerjavo med validacijami kart ter
realnim številom potnikov, kar omogoča vpoklic
kontrolorja za nadzor kršitev. Dodatna naprava
je tudi ZIGBEE modul, ki je namenjen
dodatnemu obveščanju prikazovalnika na
avtobusni postaji o prihodu avtobusa kot tudi
podaljševanju zelenega intervala semaforjev na
nekaterih lokacijah v času zamud. Podatki o
motorju, kontaktu, vratih, številu potnikov,
validacijah kart in še nekateri drugi so tako
imenovali podatki senzorjev, ki se beležijo ter
prenašajo v zaledni sistem za nadaljnjo
obdelavo, poročila in analizo.

Slika 3: Funkcionalnosti mobilne enote v
avtobusnem vozilu.
Glavne funkcionalnosti mobilne enote so
prijava voznika, ugotavljanje lokacije vozila,
beleženje in javljanje teh podatkov v zaledni
sistem. Zaradi zmogljive mobilne enote lahko te
funkcionalnosti enostavno razširimo na niz
dodatnih funkcionalnosti, ki služijo namenu v
našem primeru. Vse glavne in dodatne

funkcionalnosti so navedene na sliki 3. Izbira
statusa voznika upravljavcu voznega parka pove
ali je voznik na liniji, na poti v garažo oz. drugo.
Vnos službe voznika služi temu, da mobilna
enota s centra pridobi vse podatke o pričetkih
linij, dolžini linije, postajah, njihovih lokacijah
ter razdaljah med njimi in časih prihoda na
posamezno postajo. To vozniku omogoča
enostaven nadzor nad opravljenim delom,
obenem pa s temi podatki mobilna enota izvaja
detekcijo vožnje po liniji in detekcijo
avtobusnih postaj. Te podatke sproti javlja v
zaledni sistem, kjer podatki upravljavcu
voznega parka služijo za nadzor nad
opravljenimi vožnjami v realnem času. Ti
podatki se v zalednem sistemu beležijo za
nadaljnjo obdelavo, poročila in analizo, obenem
pa se nad temi podatkih izvaja napovedni
izračun prihoda na naslednje postaje za
obveščanje potnikov preko spletnih portalov,
mobilnih aplikacij in prikazovalnikov na
avtobusnih postajah. Prodaja vozovnic omogoča
izbiro števila potnikov, izbiro tarif, beleženje
gotovine in drugih plačil. Vnos okvar omogoča
enostavno sprotno beleženje morebitnih okvar
in opažanj na vozilu. Ti podatki se prenašajo v
zaledni sistem v realnem času, kar ustreznim
službam omogoča vnaprejšnjo pripravo
razporeda popravil in morebitno nabavo
rezervnih delov. Sporočanje predstavlja klasično
pošiljanje sporočil med upravljavcem voznega
parka in vozniki oz. mobilnimi enotami, ki služi
za obveščanje o stanju na cestah, iskanju
izgubljenih predmetov, menjavi služb, vozil, itd.
4 Zaledni sistem
Oprema, ki sestavlja zaledni sistem, zajema
strežnike, diskovno polje, sistem za arhiviranje
podatkov in mrežno opremo. Oprema je
postavljena v visoko razpoložljivo konfiguracijo
in je nameščena v ustrezen strežniški prostor,
kjer sta zagotovljena varnost in nadzor,
zagotovljene so hitre in visoko razpoložljive
internetne povezave, visoko razpoložljiv vir
električne energije s sistemom za neprekinjeno
napajanje ter visoko razpoložljiv sistem
hlajenja. Celoten sistem je lahko postavljen tudi

v primernem strežniškem virtualnem okolju oz
strežniškem oblaku.
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Slika 4: Struktura zalednega sistema.
Strežniki zalednega sistema (slika 4) so
postavljeni v več logičnih nivojev med katerimi
je zagotovljena varnost na podlagi seznama
dostopa in kontrole prometa (ang. access lists,
intrusion prevention system).
Podatkovni nivo zajema podatkovno bazo,
kamor se beležijo in hranijo vsi podatki potrebni
za upravljanje in nadzor. Prav tako so v njej
shranjeni vsi podatki mobilnih enot, ki se
arhivirajo za kasnejšo analizo ter izdelavo
poročil oz. so potrebni za obdelave v realnem
času.
Komunikacijski nivo skrbi za povezavo z
mobilnimi enotami in prenose sporočil. Procesni
nivo zajema sistemske servise za obdelavo
sporočil mobilnih enot. Vsako sporočilo se
pravilno obdela in sicer tako, da se podatki
ustrezno povežejo in shranijo po posameznih
tabelah podatkovne baze. Obenem se pripravi

odgovor na sporočilo v primeru, da je to
potrebno. Procesni nivo zajema ostalo
procesiranje podatkov kot so izdelava poročil,
analize, izračun napovedi prihodov na postaje
na podlagi preteklih podatkov ter drugo.
Komunikacijski
in
procesni
nivo
sta
dimenzionirana na način, da lahko obdelata
večje število sporočil in drugih obdelav hkrati.
To omogoča, da je v zaledni sistem lahko
povezano večje število mobilnih enot, kjer vse
komunicirajo istočasno in v realnem času.
Spletni nivo zajema spletne portale za nadzor
in upravljanje ter spletne portale in mobilne
aplikacije za obveščanje oz. prikaz urnikov
voženj končnim uporabnikom. Ena ključnih
komponent spletnega nivoja so tudi spletni
vmesniki, ki se uporabljajo za prenos podatkov
iz oz. v zunanje sisteme. V zunanje sisteme se
prenašajo podatki o prihodih na postaje
(prikazovalne table na postajah), trenutno stanje
vozil za različne obdelave ter linije, postaje in
urniki v druge sisteme, ki se uporabljajo za
usmerjanje oz. navigacijo potnikov (npr. Google
Transit). Iz zunanjih sistemov pa se prenašajo
podatki o urnikih, seznami voznikov, vozil in
drugo. Varnost dostopa uporabnikov do
spletnega nivoja je zagotovljena preko varne
SSL povezave oz. zaščitene VPN povezave za
določene dele spletnih vmesnikov.
Funkcionalnosti zalednega sistema povzema
slika 5. Osnovne funkcionalnosti zalednega
sistema so komunikacija z mobilnimi enotami,
procesiranje podatkov, ki se generirajo na
mobilnih enotah oz. pri uporabnikih ter priprava
in obdelava teh podatkov za prikaz rezultatov
upravljavcem voznega parka kot tudi končnim
uporabnikom.
Administracija
vozil,
mobilnih enot,
voznikov, linij, postaj in urnikov zajema spletne
forme, ki omogočajo pregled, urejanje,
dodajanje in brisanje podatkov. Pomemben
segment za delo upravljavca voznega parka je
pregled trenutnega stanja vozil, kjer se preverja
javljanje vozil, prijava voznika in njegov status.
Preverja se lahko serijska številka mobilne enote
v vozilu in verzija njene programske opreme. Iz

pregleda trenutnega stanja je možem pregled
vozila oz. več vozil na mapi. Za zemljevid se
lahko uporabi GoogleMaps storitev, brezplačna
OpenStreetMap storitev oz. drugi podobni
servisi.

Slika 5: Funkcionalnosti zalednega sistema.
Zraven trenutnega stanja vozil je možen
pregled poti vozil, ki zajema podatke o vozniku,
podatke o času prijave in odjave voznika, čas
gibanja in mirovanja vozila, trajanje poti in
prevoženi kilometri. Možen je tudi pregled
celotne poti enega ali več vozil na mapi. Pregled
senzorjev omogoča pregled in podrobno analizo
nad podatki, ki se zbirajo preko senzorjev
mobilne enote. Sporočanje omogoča pošiljanje
sporočil, kot je že omenjeno pri mobilni enoti.
Možen je pregled poslanih sporočil, prejetih
sporočil ter pregled združenih sporočil
posameznega vozila (potek pogovora med
vozilom in upravljavcem voznega parka). Pri
poslanih sporočilih je na voljo informacija, kdaj
je bilo sporočilo prejeto na mobilni enoti in kdaj
prebrano s strani voznika. Napoved prihodov
zajema algoritem, ki na podlagi povprečnih

časov voženj avtobusov med posameznimi
postajami na liniji, izračuna predviden čas
prihoda na naslednje postaje. Povprečni časi
voženj med posameznimi postajami na liniji se
izračunavajo na podlagi preteklih podatkov.
Upoštevajo se primerni časovni intervali, da se
zajamejo prometne konice, delovni dnevi,
vikendi, prazniki in različnimi urniki (poletni,
zimski, šolski, počitnice, …). Napovedni časi
izboljšajo točnost prihodov avtobusov na
posamezne postaje in s tem končnim
uporabnikom omogočajo boljše časovno
planiranje ter manj čakanja na avtobusni postaji.
Napovedni časi in urniki voženj so končnim
uporabnikom na voljo preko spletne in mobilne
aplikacije, preko spletnih vmesnikov pa se čas
prihoda avtobusa za posamezno postajo
prikazuje na prikazovalnikih, ki so nameščeni
na nadstreške avtobusnih postaj. Pomembna
funkcionalnost zalednega sistema je izdelava
poročil, ki omogočajo izvoz v različnih formatih
za poročanje in nadaljnjo obdelavo ter analizo.
5 Zaključek
V članku je predstavljen sistem za
upravljanje in nadzor voznega parka v
potniškem prometu. V uvodu smo na kratko
povzeli razlike med sistemom za upravljanje in
nadzor splošnega voznega parka in sistemom za
upravljanje in nadzor voznega parka v
potniškem prometu. V nadaljevanju smo

prikazali glavne komponente sistema, ki so
mobilne enote in zaledni sistem ter jih nato
podrobneje predstavili. V okviru poglavja o
mobilni enoti smo podrobno prikazali njene
komponente ter predstavili njeno delovanje in
njene funkcionalnosti, ki služijo delu voznikov
in upravljavcem voznega parka. V poglavju o
zalednem sistemu smo predstavili njegovo
strukturo, na kratko predstavili njegovo
delovanje in opisali vse funkcionalnosti
dotičnega sistema.
Razvoj v prihodnje zajema širitev
funkcionalnosti mobilne enote in zalednega
sistema s ciljem poenostaviti naloge in opravila
upravljavcev voznega parka ter voznikov,
izboljšati načine optimizacije voznega parka in
stroškov, kot tudi izboljšati uporabniško
izkušnjo upravljavcem in končnih uporabnikom.
Razvoj se bo nadaljeval z izdelavo modulov za
enostavno razporejanje voznikov in vozil ter
širitvijo spletnih vmesnikov za integracijo s
sistemi kot so SAP, MobilePlan, Navision in
drugi, ki se že uporabljajo pri upravljavcih
avtobusnih in drugih prevozov.
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