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Цели и задачи

Цел: Да се разработи система за резервация на места 
за пътнически железопътни превози.

Задачи:

Да се направи анализ на системата за резервация 
на места в европейските железопътни 
администрации;  

Да се разработи алгоритъм на информационна 
система за резервация на места; 

Да се направи апробация на системата;

Да се направят изводи и препоръки.



  

Изследване на европейските 
практики
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Он-лайн продажба на билети
Само разписание

 Изследвани са 
сайтовете на 26 
железопътни 
оператори в 
Европа

 Най-добре 
развити системи в 
западна Европа и 
скандинавските 
страни



  

 Многоезичност
 Мобилна версия
 Методи за разплащане
 Видове превозни документи
 Обвръзка с други видове транспорт и 

услуги
 Пълна и актуална информация
 Бонус програми

Изисквания към системата



  

Многоезичност

● Голяма фрагментация на 
континента по отношения 
на езиците

● Скъпа поддръжка на 
множество езици

● Забавяне на 
актуализациите

● Оценка на пазара

● Английският е де-факто 
стандарт

● Таргетиране на рекламата 
на избраните езици



  

Мобилна версия

● 90% от населението 
притежава поне един 
мобилен телефон

● Ръста на смартфоните 
за 2011 година е 42%

● Удобство за 
потребителя

● Мобилни разплащания



  

Методи за разплащане

● Кредитни карти

● Дебитни карти

● Мобилни разплащания

● SMS разплащания

● Банкови преводи

● Наложен платеж

● Международни 
оператори (PayPal, 
Skrill)

All activities (1)

Accommodation

Information & communication

Distributive trades

Transportation & storage

Manufacturing

Administrative & support services

Professional, scientific & technical activities

Electricity, gas, steam, air conditioning & water supply

Construction

Real estate activities

Food & beverage services (2)
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% онлайн продажби по отрасли



  

Видове превозни документи

● Електронен билет за 
разпечатване

● Мобилен билет
● SMS билет
● Електронни карти



  

Схема на информационната 
система



  

Модул „razpisanie“



  

Алгоритъм на Флойд-
Уоршал за най-кратки 

пътища в граф



  

Разширен граф

Гари: S1, S2, S3

Влакове:
 Т1: S1(8:00) - S2(8:15, 

8:20) - S3(8:30)
 Т2: S2(12:00) - 

S3(12:45, 12:50) - 
S1(13:10)

 Т3: S3(14:00) - 
S1(14:15, 14:20) - 
S2(14:35)



  

Търсене в дълбочина на 
граф



  

Потребителски модул



  

Потребителски модул – 
търсене



  

Потребителски модул – 
избор на маршрут



  

Потребителски модул – 
информация за влак 



  

Потребителски модул – 
информация за гара



  

Потребителски модул – 
резервация на билети



  

Потребителски модул – 
потвърждаване на поръчката



  

Потребителски модул – 
вход в системата



  

Потребителски модул – 
регистрация на нов 

потребител



  

Потребителски модул – 
плащане на билети



  

Потребителски модул – 
електронен билет



  

Административен модул – 
списък гари



  

Административен модул – 
редакция на гара



  

Административен модул – 
списък влакове



  

Административен модул – 
редакция на влак



  

Административен модул – 
редакция на маршрут



  

Административен модул – 
редакция на подвижен 

състав



  

Административен модул – 
редакция на превозни 

средства



  

Административен модул – 
редакция на тарифа



  

Административен модул – 
минимално разстояние 

между две гари



  

Административен модул – 
натоварване на гари



  

Административен модул – 
участъкова скорост за влак



  

Ефективност на системата

 Време за стартиране на модул разписание: 4 
секунди (включва зареждане и и 
инициализиране на данните)

 Средно време за откриване на маршрут 
между две произволни гари: 1.4 милисекунди

 Максимално време за откриване на маршрут 
между две произволни гари: 0.35 секунди

 Модул „razpisanie“ може да се мултиплицира 
при нужда

Системата е скалируема чрез стандартните 
практики: load balancer, репликация и.т.н



  

Изводи и препоръки

 Необходимост от он-лайн резервационна 
система

 Внедряването на подобна система е 
постижима задача

 Трябва да се търси разширяване на 
предлаганите услуги и обвръзка с други 
видове транспорт и сродни услуги

 Въвеждане на цялостна транспортна 
информационна система в която БДЖ да 
има ролята на пионер



  

Бъдещо развитие

● Обединяване на 
информация от 
множество оператори 
в единна транспортна 
информационна 
система

● Предоставяне на 
програмни 
интерфейси от страна 
на операторите

● Пълно обслужване на 
клиента от една точка



  

Благодаря за вниманието
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