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A kutatócsoport tagjai

 Dr. habil. Ispány Márton, Információ Technológia Tanszék, 

tanszékvezető egyetemi docens

 Dr. Bátfai Norbert, egyetemi adjunktus

 Dr. Jeszenszky Péter, egyetemi adjunktus

 Besenczi Renátó, egyetemi tanársegéd, PhD hallgató

 PTI BSc szakos egyetemi hallgatók
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Forgalomszimuláció: hallgatói példa 

(Gyulai Alex)
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Forgalomszimuláció: hallgatói példa 

(Bedő Norbert)
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OOCWC versenyek az UDPROG közösségben

 Debrecen 1, 2014 december, 6 csapat

 Debrecen 2, 2015 január, 6 csapat

 Debrecen 3, 2015 március, 43 csapat

 Debrecen 4, 2015 április, 30 csapat

 Debrecen 5, 2015 május, 20 csapat

 Debrecen 6, szervezési elégtelenség miatt törölve

 Debrecen 7, 2016 április, 10 csapat

 Debrecen 8, 2016 május, 16 csapat

 https://sourceforge.net/projects/udprog

 http://justine.inf.unideb.hu/2015/Europe/Hungary/Debrecen/2
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https://sourceforge.net/projects/udprog
http://justine.inf.unideb.hu/2015/Europe/Hungary/Debrecen/2


Még okosabb lesz Debrecen a térképen

 HTML, XML kurzus (gyakorlat) a PTI BSc szakon: 160 

hallgató/év

 Az oktatásban fontos az életből származó gyakorlati 

alkalmazások bemutatása

 Az OSM térképek, ezen belül különösen Debrecen illetve 

régiójának, fejlesztése egy, a lehetséges gyakorlati 

alkalmazások közül, melyet a hallgatók pozitívan fogadtak

 A „Még okosabb lesz Debrecen a térképen’’ 

projektjavaslathoz megnyerni a városi illetékesek 

támogatását
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Debrecen 2016-ban (2015-ben)

München Budapest Debrecen

Terület 310 km^2 525 km^2 461km^2

Szerkesztők 3082 (6251) 2205 (1989) 273 (187)

OSM XML 459.78 (1843) MB 645.6 (577) MB 18.4 (13.3) MB
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Adatok forrása: OSM Metro Extract

https://mapzen.com/data/metro-extracts

https://mapzen.com/data/metro-extracts


A képek a http://resultmaps.neis-one.org/ és a http://www.itoworld.com/map/179

címekről elérhető lapokról készültek, amelyekre az OpenStreetMap Hungary

csoportban hívták fel a figyelmünket.

http://resultmaps.neis-one.org/
http://www.itoworld.com/map/179


IoT eszközök a közlekedés mérésében

 Tömegérzékelés (Crowd sensing)

 Kézi (klasszikus forgalomszámlálás)

 Automatikus 

 Robocar City Cloud

 Itt fogjuk tárolni az emulátor bemeneteként szolgáló 

adatokat

 Open for public



Real-time Traffic Analyzer

 Embedded Linux System

 Digilent Zybo

 ARM processzor

 Kamera, GPS, GSM (LoRa)

 Szoftver a hardveren

 Képi információk elemzése helyben

 Pozíciónálás (GPS/ГЛОНАСС)

 Utcanév és intenzitásérték küldése GSM/LoRa hálózaton



Real-time Traffic Analyzer

https://www.youtube.com/watch?v=lH2wIZ2vBW8



 Több adatforrás

 Pl. WAZE, Google Maps, DKV

 Saját adatok validálására

 Adatok egyfajta „kombinációjából” egy pontosabb 

forgalmi helyzet

IoT eszközök a közlekedés mérésében



Hogyan tervezzük alkalmazni?

 RTTA például helyi buszjáratokon, villamosokon, taxikban

Rendszeres közlekedés -> tervezhető

 Kézi annotáció

Komplex csomópontokban

Ahol nincs átmenő tömegközlekedési járat

Ground truth értékek -> zajszűrés az automatikus 

méréseken
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IoT eszközök a közlekedés mérésében

https://github.com/rbesenczi/rtta-mastersthesis/releases/download/Accepted/rtta_mt_br_v1.0.pdf

https://github.com/rbesenczi/real-time-traffic-analyzer



Intelligens közlekedés

Smart City Meetup
2016 május 25.

Csepinszky András



Az utóbbi hatvan évben…

..ebből…

…ez lett…

...aminek 

pedig…

...ilyen következményei 

vannak.



A globálisan növekvő szállítási igények…

• több járművet

• nagyobb úthálózatot

• több üzemanyagot

kívánnak.

..de…

• van elég helyünk?

• rendelkezünk elég erőforrással?

• megvannak-e a szükséges feltételek?

…avagy csinálhatnánk-e mindezt...

• okosabban

• biztonságosabban

• környezetbarátabban?



Intelligens Közlekedési Rendszerek

Az IKR segítségével a közlekedés kihasználhatja 

• a kommunikáció-technológiai forradalom eredményeit,

• az információ-technológiai forradalom eredményeit,

• az érzékelés-technológiai forradalom eredményeit.



Intelligens Közlekedési Rendszerek

…és mindenki számára elérhetővé tesznek olyan rendszereket, melyek akár 

csak egy évtizeddel ezelőtt is megfizethetetlenek voltak.

• beépített navigációt

• valós-idejű közlekedési információkat

• valós-idejű utazási információkat

• fejlett ADAS rendszereket

• automatikus útdíj-fizetést

• automatikus segélyhívást

• flottakezelés és követés

• lopott-jármű követés

Azonban ezek a rendszerek nem képesek egy másikkal együttműködni 

valamint nem lehetséges az együttműködés a forgalom többi résztvevőjével 

sem. 



Magányosan vagy összekapcsolva?

Egyedülálló vagy együttműködő intelligens közlekedés?

Trend:

• Rendszerek egymáshoz és az infrastruktúrához is kapcsolódnak 
(okostelefonok, tabletek, „okos eszközök”)

• A rendszerek közötti interakció jellemzően terjed a mindennapi 
életben (közösség-alapú szolgáltatások…)

Kihívás:

• Lehet-e bízni egy másik fél által szolgáltatott információban?

• Ki az adatok gazdája?

• Ki felelős a megbízhatóságért?



Kooperatív intelligens közlekedés



Összekapcsolva…

• V2V - Tájékoztasd a forgalomban résztvevőket (IEEE 802.11p) ¹

– Cooperative awareness message (CAM) (ETSI TS 102 637-2) ²

– Decentralized environmental notification message (DENM) (ETSI  TS 102 637-
3) ³

Kihívás: 10 Hz CAM broadcast a 2 x 10 MHz-es csatornán hamar 
channel congestion-t okoz. Congestion menedzsment? Csomagméret 
csökkentés? Broadcast frekvencia csökkentés? 

extra adat 
mindenkinek

https://standards.ieee.org/findstds/standard/802.11p-2010.html
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263702/01.02.01_60/ts_10263702v010201p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263703/01.01.01_60/ts_10263703v010101p.pdf
https://hal.inria.fr/hal-00799218/document

¹
²
³
4
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http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263702/01.02.01_60/ts_10263702v010201p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263702/01.02.01_60/ts_10263702v010201p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263703/01.01.01_60/ts_10263703v010101p.pdf
https://hal.inria.fr/hal-00799218/document


Közösen…

• V2V - Kooperatív ADAS (IEEE 
802.11p)

Kihívás: Nincs egységes ADAS 
implementáció - konfiguráció.

Megbízni vagy sem a másik gyártó 
termékében?

Ki a felelős ha megtörténik a baj? *

Egységes szabványra, 
szabályozásra van szükség.

Az én 
érzékelőm a 

tied is
http://www.imobilitysupport.eu/library/imobility-forum/working-groups/active/legal-issues/meetings-8/2012-6/10-jul-2012/1869-li-wg-legal-aspects-of-cooperative-systems-c2x-10-jul-2012/file*

http://www.imobilitysupport.eu/library/imobility-forum/working-groups/active/legal-issues/meetings-8/2012-6/10-jul-2012/1869-li-wg-legal-aspects-of-cooperative-systems-c2x-10-jul-2012/file


Okosabban…

• V2I – I2V – Interakció a forgalomirányítási infrastruktúrával
– Signal phase and timing (Spat) (SAE J2735 & ISO/AWI TS 19091)

– Jármű szenzor adatok (ISO TS 29284, stb)

– Forgalom és utazási információk (TMC & TPEG) (ISO 14819 és ISO TS 21219)

Kihívás: Kié a járműből származó adat? Hogyan használható fel? 
Személyiségi jogok? Használható az adat rendőri célokra?

Egységes szabványra és szabályozásra van szükség.

Prioritás-
kezelés a 

közlekedésben



Globális use-case

OEM felhő

V2I & I2V kommunikáció

V2V kommunikáció

V2V kommunikáció

Jármű platoon vezetővel Szerencsétlenül járt autó által
értesített fékező jármű

Baleseti 
helyszín

Hívásfogadó központ

E-Call

DENM

CAM
DENM

CAM
DENM

Forgalmi információ
TPEG TEC

Forgalomirányító központ

VMS Jármű adat
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GPS

Forgalomirá-
nyító lámpa

SPaT

DENM

RoadWorks

E-Call

Útmenti adatszol-
gáltató egység

Automatikus 
útdíj befizetés

Hívásfogadó központ



Kooperatív IKR Európában

Holland-német-osztrák kooperatív IKR folyosó



Kooperatív IKR Európában

Francia kooperatív IKR folyosó



Vezető nélküli járművek

• Jelentős technológiai áttörés – jogi akadályok & szabványok hiánya

• Felelősség kérdése 

• Kapcsolattal vagy kapcsolat nélkül?

• Járművek és infrastruktúra – holisztikus megközelítés

• Tömegközlekedésben és/vagy személyautókban?

• Autópályán vagy városi környezetben?

• Biztonság? Hogyan?

• Humán faktor?



További kihívások

• Ipari és nemzetközi szabványok (SAE, IEEE, ETSI, ISO, ITU-T...)

• Jogi környezet technológiai fejlődésnek megfelelő átalakítása (ld. 
vezetés közbeni telefonálás, személyiségi jogok, felelőség)

• Kommunikáció, geo-disszemináció, IoT, IPv6, big data, cloud
computing

• Intelligencia a járműben vagy a felhőben?

• Érzékelő- és adatfúzió

• Pontos térképek és pozícionálás (cm)

• Interoperabilitás

• Hol van a kritikus tömeg?

• Intelligens közlekedés - Intelligens város



A helye az okos városban



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

andras.csepinszky@nng.com





Erről lesz szó

1.Az alkalmazásról

2.A cégről

3.Az okosvárosokról



egy közösségi navigációs és térkép alkalmazás, amely valósidejű adatok alapján vezet 

több millió autóst A-ból B pontba a leggyorsabb úton, a dugókat és veszélyeket 

kikerülve. 

A Waze...



A Waze Küldetése

Naponta 5 percet 

megspórolni az 

utakon a 

wazereknek 



Az alapötlet

● a térképek elavultak, a változásokat lassan követik, ezért

● a térképet a felhasználók GPS nyomvonalai rajzolják meg

● aktívan jelenthetőek legyenek a traffipaxok, rendőrök, 

veszélyek

● skálázható rendszer a létszámtól függően

● befeketők keresése (TA + PA/MV)



A Waze felépítése - Alkalmazás

Okostelefonokon fut (BB, Symbian, WM, WP, Android, iOS)

Android Auto integráció

Vektoros térkép minimális adatforgalommal

Online navigáció

Passzív és aktív hozzájárulás

Közösségi funkciók (posztolás, útvonalmegosztás)



A Waze felépítése - Térkép

-Először GPS nyomvonalak alapján, kezdetleges szerkesztői 

felülettel

-basemap

-2012 óta WME 

folyamatosan bővülő 

funkciókkal

-3-4 naponta frissítés



A Waze közösség

Autósok

>200 millió

Jelentők

>10 millió

Szerkesztők

>500.000

Champ-ek
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Mérföldkövek

2006. Freemap Israel (Ehud)

2009. Waze (Ehud, Amir, Uri)

2010. TA+PA

2013. Google



Startup = innovatív mikrovállalkozás

Meghatározásának alapja:

1. Innovatív képesség

2. Naggyá válási képesség

3. Nemzetközi piacképesség

4. Olyan egyedi cégépítési módszerek használata, amelyek révén a gyors növekedés megvalósítható.

5. Közösségi jelleg



Mi változott a Google felvásárlással?

1. Innovatív képesség - Technikai fejlődés, új funkciók

2. Naggyá válási képesség - Google erőforrások

3. Nemzetközi piacképesség - Stabilabb háttér, kapcsolt funkciók

4. Gyors növekedés - Kritikus tömeg elérése könnyebb

5. Közösségi jelleg - Nem változott

Alkalmazottak létszáma

1            10         80         130       200

2006    2008     2011      2013      2015



Waze eszközök

1.Navigáció - real-time, ÉVI, naptár, parkolás

2.Lokalizáció-alapú reklámok - pin, takeover

3.Broadcast Program - WTV, WoA

4.Connected Citizens Program

5.SDK - útvonal, ÉVI

6.Waze Rider



A Waze és a CCP 

Connected Citizens Programban a Waze  a kormányzati szerv által 

ismert lezárásokat, rendezvényeket megjeleníti a térképen, ezáltal 

segítve az ott lakókat a balesetek, torlódások és egyéb veszélyek 

elkerülésében!



Connected Citizens adatcsere

Adattípusok

Terjesztési eszközök



• 15 partner: Iowa, Florida, Jakarta, Rio, 

LA, Sydney, Boston, WDC, Tel Aviv, 

Costa Rica, Kentucky, Oregon, 

Barcelona, Lettország, Budapest

• A bejelentés 1 milliárd 

médiamegjelenést generált 24 óra alatt

W10 ÉS A CONNECTED CITIZENS BEJELENTÉS 



A Waze-zel történő együttműködés révén

1. Azonnali beavatkozásra nyílik    

lehetőség

1. Megalapozottabb döntések hozhatóak 

a Waze adatainak elemzésével 

1. Közvetlen kommunikációs csatorna 

nyílik a kormányzati szerv és az autósok 

között

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK



Budapest az okosváros

● A BKK elsők között a Waze-en (2014.10.03.) 

(Európában 3. nagyvárosként)

● akkor 2000 jelenleg 10.000 feletti NYN

● 1000+ útlezárás az együttműködésben

#wazewin



HŐTÉRKÉPPEL PRIORIZÁLHATÓAK A FELADATOK
A Waze adataival azonosíthatóak a problémás területek



A WAZE ADATAINAK INTEGRÁLÁSA - RIO

• Az adatok közvetlen 

megjelenítése a meglévő 

rendszerben (API)

• Azonnali értesítés az 

eseményekről

• Szemétszállítás, 

autómentők, rendőr posztok



ADATOK ELEMZÉSE

a Waze adatainak segítségével:

1.Összehasonlíthatóvá válnak a torlódások 

időbeli és térbeli előfordulásai

1.Azonosíthatóvá válnak a torlódást okozó 

útszakaszok

1.Meghatározhatóvá válik egy nagyobb útlezárás 

vagy egyéb esemény hatása a forgalomra

1.Értékelhetővé válik a forgalmi helyzet 

kezelésének módja a hatás ismeretében

1.Segítséget nyújt a technikai és személyi 

erőforrások hatékonyabb elosztásához



KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÚTON LÉVŐKKEL

New Jersey, Staten Island, Long Island, FEMA: Sandy Hurrikán

• Az üzemanyagellátási 

problémák válsághelyzetet 

eredményeztek

• Közvetlen csatorna az 

autósokhoz: helyalapú push-

üzenet kiküldése

• Több tízezer válasz érkezett 

• FEMA átirányította az 

üzemanyagszállító kamionokat



Waze Advertizing in LA Metro construction
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Genesis Pulse



Genesis Pulse

-450 eset átlagában 4 perccel

hamarabb érkezik a riasztás

-konkrét esetben 11 perc

... életeket menthet



Köszönöm a figyelmet!


