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svstemv informacji pasazerskiej -

rozwiazania na przvktadzie seasam Group
Wprowadzenie
Dost~p

do informacji jest jednym
z najistotniejszych czynnik6w determinujqcych postrzeganie jakosci ustug
przewozowych. Dostrzegajqc znaczenie tego czynnika, firmy transportowe
w Polsce wdrazajq nowoczesne systemy informacji pasaierskiej. Systemy te
pozwatajq na uatrakcyjnienie transportu publicznego oraz zwi~kszenie jego
konkurencyjnosci wobec motoryzacji
indywidualnej. Mogq takie stanowic
wainy element kreowania zr6wnowazonego rozwoju transportu, a w konsekwencji realizacji zatozen europejskiej polityki transportowej 1.
Wsr6d dostawc6w system6w informacji pasaierskiej znajduje si~ firma
Seasam. Firma ta powstata w 2000 r.
w Finlandii, a od 2006 r. jest obecna
r6wniei w Polsce. Seasam jest jednq
z najszybciej rozwijajqcych si~ firm softwarowych w Finlandii. Podstawq biznesu tej firmy Sq dwa obszary: informacja pasaierska w czasie rzeczywistym i cyfrowe sieci informacyjno-reklamowe. Siedziba zarzqdu Seasam miesci si~ w Mikkelii (Finlandia).
Firma Seasam jest r6wniei integrato rem system6w informatycznych .

mobileTRAVElLER

wwwTRAVELUR

G
rTRAVELLER

'f'lttr/acrTRAVfLlER

•

d"playTRAVELLER

rn{oTRAV£LUR

@

1. Funkcje i moduly
svstemu seasamTRAVELLER
SeasamTRAVELLER jest rodzinq
produkt6w z zakresu oprogramowania tworzonego na potrzeby przewoznik6w i uiytkownik6w uslug transportowych. Oprogramowanie SeasamTRAVELLER umozliwia dostarczanie
informacji o rozktadach jazdy na
wszystkie rodzaje medi6w. Oprogramowanie oferuje tatwe w uiyciu interfejsy, kt6re uiytkowane Sq dzi~ki przeglqdarce internetowej. Zostaty one
utworzone we wsp6tpracy z operaterami transportu publicznego. Dzi~ki

interfejsom opartym na przeglqdarce
internetowej, moiliwe jest ui:ytkowanie oprogramowania w oparciu o ID
ui:ytkownika na dowolnej stacji roboczej podlqczonej do lnternetu bez
szczeg61nej instalacji oprogramowania na danym komputerze.
SeasamTRAVELLER jest indywidualnie dopasowywany do wymog6w
klient6w. Modutowa budowa pozwala
wybrac tylko te funkcje, kt6re sq potrzebne. System moina wdroi:yc kompleksowo lub stopniowo rozbudowywac 0 wybrane moduly.
Modul ad minTRAVELLER sfui y
do wprowadzania, aktualizacji i zmiany informacji w systemie. Umoiliwia
on tworzenie profili o r6inych uprawnieniach oraz wprowadzanie informacji (ogloszen , komunikat6w, informacji o miescie itp.) przez osoby uprawnione do korzystania z systemu . Rozwiqzanie to pozwala aktualizowac informacje r6i:nym przewoznikom korzystajqcym z systemu.
Warunkiem efektywnego uiycia informacji o rozkladach jazdy jest stworzenie bazy danych odpowiedniej do
zarzqdzania, utrzymania rozktad6w jazdy i informacji pasaierskiej. Dane te
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Zajmuje si~ projektowaniem system6w
informacji pasaierskiej, kompletacjq
wyswietlaczy i sprz~tu komputerowego (hardware), kt6ry wraz z dostarczanym oprogramowaniem jest uruchamiany przez Seasam.
Gf6wny produkt to Seasam TRAVELLER. Jest to system dynamicznej
informacji pasaierskiej umozliwiajqcy
prezentacj ~ informacji o rozktadach
jazdy oraz dystrybucj~ ogtoszen za pomocq r6inych medi6w. System ten
jest przedmiotem prezentacji w niniejszym artykule.
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Virtua/TRAVELLERumozliwia prezentacjfi rozklad6w jazdy w r6znych mediach

przechowywane sa, w module databaseTRAVELLER. Struktura bazy danych jest odpowiednia dla potrzeb zar6wno malych miast, jak i jednostek potrzebuja,cych duiej pojemnosci.
Modut rTRAVELLER pozwala prezentowae informacj~ o ruchu pojazd6w w czasie rzeczywistym , a nast~p
nie przedstawie ja, na wyswietlaczach
przystankowych , w lnternecie oraz telefonie kom6rkowym. Modut umoiliwia r6wniei sledzenie bieia,cej sytuacji na wybranych trasach i lokalizacj~ pojazd6w na mapie.
Funkcja alarmu real izowana jest
przez modut a/ertTRAVELLER. W przypadku wcisni~cia przycisku alarmowego znajduja,cego s i ~ w pojezdzie, do
dyspozytora przesytane jest ID oraz
potoienie pojazdu. Alarm jest wyswietlany na ekranie komputera osoby
nadzoruja,cej system. Potoienie pojazdu wyswietlane jest na mapie.
Modutem umoiliwiaja,cym prezentacj~ rozktad6w jazdy w lnternecie i telefonie kom6rkowym jest virtuaiTRAVELLER (wirtualny monitor). Za pomoca, lnternetu lub telefonu kom6rkowego uiytkownicy mega, tworzye wirtualne wyswietlacze prezentuja,ce rozk!ady jazdy. Uzytkownicy moga, takze
tworzye w!asne profile, kt6re pozwalaja, zachowae wybrane po!a,czenia
i odtworzye jew dowolnej chwili .
Modut wwwTRAVELLER to internetowa wyszukiwarka pola,czen. Definiuja,c miejsce rozpoczEi!cia podr6zy
oraz miejsce docelowe, modu! wyszukuje dostEi!pne po!a,czenia oraz informuje o liczbie przesiadek, czasie podr6iy itp. Modu! wwwTRAVELLER

Virtua/TRAVELLER- szata graficzna dla wyswietlacza podzielonego na dwa wirtualne ekrany

zawiera rozktady jazdy, wyszukiwark~ podr6zy, umozliwia publikacj~
og!oszen , informacji og61nych (np .
informacje o biletach , informacje
o taryfach itd.) .
Modulem umoiliwiaja,cym prezentacj~ rozk!ad6w jazdy, informacji w czasie rzeczywistym oraz dowolnych komunikat6w tekstowych na r6inych wyswietlaczach jest displayTRAVELLER.
Wyswietlacze mega, bye instalowane
zar6wno w budynkach , jak i na zewna,trz. W zaleznosci od preferencji
nabywcy mega, bye stosowane r6zne
typy wyswietlaczy {np. LCD TFT, tradycyjne CRT, LED).
Tworzenie tabliczek przystankowych oraz rozk!ad6w jazdy w r6inych
formatach umozliwia modu! printTRA-

e

Linia

17
12
16
15
3
16
12
16
17
12

YELLER. Do druku pobierane sa, aktualne rozk!ady uwzgiEi!dniaja,ce ostatnie
zmiany. Przed wydrukiem rozk!ady
moga, bye zapisywane w formacie PDF
lub PostScript b~da,cych standardem
z zastosowaniach poligraficznych.
Seasam TRAVELLER umozliwia
wsp6!prac~ z innymi systemami. Jest
to mozliwe dzi~ki modulowi automatycznej komunikacji pomi~dzy systemem interfaceTRAVELLER. Modu!
ten pozwala na transmisjEi! rozk!ad6w
jazdy, wyja,tk6w oraz aktualizacj~ danych zar6wno z, jak i do innych system6w. Interface wykorzystuje technologi~ xml.
Modut mobileTRAVELLER umozliwia tworzenie indywidualnych tras
i przeszukiwanie rozklad6w jazdy za
~
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Tabliczka z odjazdamt autobus6w wyswietlana w lnternecie. Przystanek .Armii Krajowej/Kosci61', MZK Koszalin
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sportowe

Serwis internetowy virtua/TRAVELLER MZK
Koszalin. $trona do wyszukiwania rozklad6w jazdy

Wyswietlacz LCD prezentuja,cy rozklad jazdy
oraz komunikaty tekstowe. Dane z aplikacji
virtuaiTRAVELLERprzesylane by/y do wyswietlaczy drogq GSM/GPR$

Wyswietlacze LCD 32" prezentuja,ce odjazdy
w czasie rzeczywistym oraz dodatkowe komunikaty tekstowe MZK Koszalin

pomocq telefonu kom6rkowego w dowolnym miejscu i dowolnym czasie.
Moiliwe jest takie prezentowanie
informacji o sytuacji na drodze obok
informacji o rozkladach jazdy.
Programem sluiqcym do kontroli
przeglqdarek w infokioskach i in nych
odrE?bnych wyswietlaczach jest infoTRAVELLER . Umoiliwia on r6wniei
zbieranie danych statystycznych, np.
najczE?SCiej wyszukiwane informacje,
ilos6 wyswietlen itp. Funkcj e przeglqdarki i jej grafika pozostaje w zgodzie
z wytycznymi ustawionym i dla danego infokiosku.

dwa etapy nie wymagaly duiych naklad6w finansowych. Pozwolily one
oceni6 przydatnos6 i sprawdzi6 przychyln os6 pasaier6w do nowoczesnych rozwiqzan.

W pierwszym etapie MZK Koszalin
zakupil w polowie 2007 r. uslug~ wirtualnego monitora w lnternecie. Wirtualny monitor zostal dostarczony jako miesi~znie oplacana usluga abonamentowa.

Auto busy wy sylaJa. mformac;e
o poloZemu o raz ntezbedna note
1dentyfika:yjna_z awsze gdy os1a_gn~
predefinicwany punk! rozpoznany
przy wykorzystan1u GPS

2. System
SeasamTRAVELLER
w Koszalinie
W 2008 r. wd roiony zostal System Dynamicznej lnformacji Pasaierskiej Seasam TRAVELLER w Koszalinie. W systemie tym prezentowane
informacje o odjazdach pojazd6w
z przystank6w sq obliczane na podstawie informacji rozkladowych oraz
informacji o aktualnym poloieniu pojazd6w (lokalizacja GPS pojazd6w).
Wszystkie te informacje wykorzystywane SCI do przygotowania na serwerze prognoz odjazd6w dla wszystk ich przystank6w MZK Koszalin .
Przygotowanie prognoz odbywa si~
automatycznie i nie wymaga rE?cznego wprowadzania iadnych danych.
Z serwera informacje przesylane sq
do elektronicznych tablic LCD oraz
udostE?pniane sq w serwisie internetowym.
Koszal inski system budowany
jest etapowo od 2007 roku . Pierwsze
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Architektura systemu Seasam TRAVELLER w Koszalinie

I

Wyswietlacze LCD 32" prezentujqce odjazdy w czasie rzeczywistym oraz dodatkowe komunikaty tekstowe MZK Koszalin

Rozwiqzanie to nie wymagalo od
p rzewozn ika inwestycji w i:aden
sprz~t. Calkowite utrzyman ie serwi·
su zagwarantowala firma Seasam .
Dane o rozkladach jazdy pobierane
SC\ z oprogramowania do planowa·
nia rozklad6 w b~dqcych w uzyciu
w MZK Koszalin . Koszty zwiqzane
z uruchom ieniem i utrzymaniem ser·
wisu sq na tyle niskie, ze usluga zo·
stala zakupiona z wolnej r~ki.
MZK Koszalin dostrzegajqc bardzo
duze mozliwosci zastosowania aplikacji wirtualny monitor, zdecydowal si~
na rozbudow~ systemu we wlasnym
zakresie. W drugim etapie MZK zakupi! 4 wyswietlacze LCD 19", kt6re
zostaly przystosowane do pracy na

zewnqtrz budynk6w. Monitory te zostaly ustawione na wybranych przystankach. lnformacje do wyswietlaczy
zainstalowanych na przystankach
przesylane by!y drogq GSM/GPRS .
Na wyswietlaczach prezentowane byly
informacje o rozkladach jazdy oraz informacje tekstowe (n p. komunikaty
o zmianach rozklad6w itp.) .
Dostrzegajqc pozytywne efekty
wdrazania systemu informacji pasazerskiej w Koszalinie, podj~ta zostala
decyzja o ogloszeniu przetargu na
, Zaprojektowanie , wykonanie i wdrozenie systemu informacji pasazerskiej
w czasie rzeczywistym dla pojazd6w
Miejskiego Zakladu Komunikacji Sp61ki z o.o. w Koszalinie ". W wy niku
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post~powania przetargowego do realizacji tego zadania zostala wybrana
firma Seasam. Firma ta dostarczyla
oprogramowanie, sprz~t oraz wykona!a prace okreslone w specyfikacji zam6wienia. Zainstalowano nast~pujq
ce moduly oprogramowania adminTRAVELLER , databaseTRAVELLER ,
interfaceTRAVELLER, displayTRAVELLER, rTRAVELLER, alertTRAVELLER,
wwwTRAVELLER. VirtuaiTRAVELLER,
z kt6rego MZK Koszalin korzystal od
2007 r. zostal przestawiony z czasu
rozkladowego na czas rzeczywisty.
Zam6wienie obejmowalo r6wniez
wyposazenie wszystkich pojazd6w
MZK Koszalin w komputery pokladowe. Komputery te komun ikujq si~

AI.WOJ.PottO.OO prud ro!'ldotm ( 1tt)
·--.........

··-

.

·.o.J

a:-..&oo......

~

:::-:::--

U.o? '

~

~

•:-..-

::~~ 8.,.~

•....._

3 1't"'U

-===-~ ~

Wyswietlacze LED, Zielona G6ra

Zrzut ekranowy virtua!TRAVELLER, Zielona G6ra
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Architektura systemu Seasam TRAVELLER w Zielonej G6rze

z serwerem systemu za pomocq sieci
GSM/ GP RS.
Wdrazajqc system informacji pasazerskiej, firma Seasam dostarczyla r6wniez 7 wyswietlaczy LCD 32". Sq to wyswietlacze odporne na warunki atmosferyczne oraz odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wyswietlacze zostaly zainstalowane na przystankach autobusowych.
lnformacje z serwera do wyswietlaczy
przesylane Sq przy uzyciu stalego lqcza
internetowego. Zam6wienie obejmowalo r6wniez dostaw~ serwera, jak i innego sprzE?tu komputerowego niezb~dne
go do uruchomienia systemu.

3 . System
SeasamTRAVELLER

w Zielonej C6rze
W wrzesniu 2006 r. Seasam zostal
wybrany na dostawcE? systemu informacji pasazerskiej dla miasta Zielona
G6ra. Zam6wienie obejmowalo kompleksowq dostaw~. zar6wno oprogramowania, n i e z b~dnego sprz~tu o raz
wykonanie prac okreslonych w dokumentacji przetargowej.

System informacji pasazerskiej
w Zielonej G6rze zawi era moduly databas eTRAVE LLER, adminTRAVELLER , rTRAVELLER, displayTRAVELLER i interfaceTRAVELLER. We wrzesniu 2007 r. system zostal rozszerzony o modul virtuaiTraveller umozliwiajqcy przegla,danie odjazd6w w czasie
rzeczywistym w lnternecie i telefonie
kom6rkowym . Firma Seasam dostarczyla r6wniez 11 wyswietlaczy LE D
i komputery pokladowe dla wszystkich
pojazd6w.

Podsumowanie
Por6wn uja,c ostatnio wdrozone
systemy dynamicznej informacji pasazerskiej w Polsce nalezy stwierdzic, ze
sila rozwia,zan firmy Seasam tkwi w jej
filozofii. Seasam, b ~da,c firmq softwearowa, nie zamierza budowac systemu
tylko i wyla,cznie w oparciu o swoje
kom ponenty i oprogramowanie. Finscy inzynierowie zdajq sobie sprawEil,
ze oferujqc swoje produkty wchodzq
w obszary, w kt6rych firmy przewozowe
posiadaja, juz jaka,s infrastrukturEil i narz~
dzia do budowy rozklad6w jazdy.

Seasam jest daleki od oferowania rozwiqzania polegajqcego na calkowitej
wymianie oprogramowania i komputer6w pokladowych. Programy firmy
Seasam stanowia,, jak gdyby kolejnq
warstw~ wykorzystujqcq dane istnieja,cych narzEildzi . Warstwa ta, w polqczeniu z wykorzystaniem nowoczesnych narzEildzi przekazu informacji
mote bye elastycznie dostosowywana do indywidualnych potrzeb kazdego przewoznika.
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