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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Vytvorenie softvérového riešenia pre modul „platby“. 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom činností je spolupráca na projekte „Fleximodo – modulárne, vysoko presné a 
nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce 
premávku, znečistenie a CO2 pre mestá“ s ITMS kódom 313041BFF4, a to na nasledujúcich 
výskumno-vývojových činnostiach projektu v rámci jednotlivých činností pracovného balíka 3 
Hardvér a mobilné aplikácie:  

• Úloha 3.6 Vylepšenie aplikácie automatickými platbami (platby IoT): Používateľ musí 

mať možnosť nahrávať informácie o svojej kreditnej karte do cloudu, aby bolo možné 

platby za parkovanie vykonať automaticky bez interakcie používateľa. Využijú sa 

existujúce online platobné nástroje (napr. Stripe.com, quantoz.com atď.). 

• Služby sú súčasťou vývoja a vylepšovania mobilnej aplikácie (k dispozícii pre iOS a 

Android) o funkciu automatických online platieb. 

Požiadavky na predmet zákazky 
Implementácia funkcie „Automatické platby“ v kontexte systému „Fleximodo – digital 
parking“ znamená predovšetkým automatizovať úhradu pohľadávok, ktoré systém bude 
generovať v spolupráci s technologickými subsystémami slúžiacimi pre: 
 

a. detekciu času zaparkovania a vyparkovania vozidla na nejakom parkovacom mieste (z 

čoho možno odvodiť jednak dĺžku státia ako aj cenovú tarifu danej dennej doby – 

napríklad denná tarifa, nočná tarifa, víkendová, a pod.), 

b. identifikáciu parkujúceho vozidla pre identifikáciu dlžníka ako i určenie cenovej 

kategórie (napr. V.I.P. – zadarmo, rezidenti – zľavnené parkovanie, hostia – plná cena, 

a i.)   

c. výpočet a evidenciu pohľadávky, ktorú možno od dlžníka vymáhať, denominovanú 

buď: 

a. virtuálnou menou – kredity (napr. ako „zamestnanecký benefit“ – X hodín 

parkovania mesačne zdarma) 

b. skutočnou menou – napr. EURO alebo ľubovoľná iná národná mena 

d. likvidácia pohľadávky párovaním voči úhradám realizovaných rôznymi typmi platieb: 

a. bankový prevod (hotovostne alebo bezhotovostne) 

b. platba kartou manuálne (a la e-shop) 

c. platba kartou automaticky („inkaso“ a la taxislužba UBER) 

d. SMS platby a ďalšie 

e. postúpenie nezlikvidovaných pohľadávok na individuálne vymáhanie právnou cestou  
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Spomínané technologické subsystémy sú okrem základného hardvérového vybavenia 
(zabudované detektory parkovania a prenosné identifikačné karty) a sieťovej infraštruktúry 
telekomunikačných operátorov (rádiové gateway brány pre LoRaWAN resp. NB-IoT a príslušné 
network servery pre provisioning zariadení, deduplikáciu uplink správ a doručovanie 
kontrolných downlink správ) tvorené najmä nasledovnými serverovými aplikáciami: 
 

 
Obr.  1 Celková schéma systémového zapojenia 

 
1. aplikačný server prvotnej úrovne, typu DOTA, ktorého úlohy sú najmä: 

o registrácia hardvérového vybavenia v rámci jeho výroby vo fabrike, 

o evidencia prístupových práv zákazníkov k zariadeniam (ACL – Access Controll 

List) na základe uzavretých predajných zmlúv 

o príjem a archivácia binárnych telemetrií (hexadecimálna forma) a ich 

spracovanie do JSON podoby (textová forma) pre ich následné spracovanie 

v aplikáciách druhotnej úrovne (viď ďalej), 

o analýza kvality služby poskytovanej daným zariadením: 

▪ healthcheck parametrov sieťového prenosu – sila rádiového signálu 

a jeho stabilita v čase (monitorovanie RSSI, Signal-to-noise ratio, 

Spreading factor), packet loss a ďalšie,  

▪ healtcheck samotného zariadenia – úroveň prevádzkovej teploty, 

kvalita magnetickej a radarovej detekcie, stav a predikcia zostávajúcej 

batérie (power budget), a pod. 

o vystavenie REST API pre prístup k dátam prostredníctvom HTTP GET/POST 

volaní (po príslušnej autentifikácii volajúceho klienta) 

o tvorba a odosielanie kontrolných príkazov (telekomandov) pre zmenu 

konfigurácie zariadení (najmä prahové hodnoty – tresholdy detekčného 

algoritmu, časovanie komunikácie, kalibrácia a i.) 

o FOTA – funkcia Firmware Over The Air, teda diaľkové preprogramovanie IoT 

zariadení nahratím novej verzie firmwaru za účelom bezpečnostných 

aktualizácií a/lebo upgrade zariadení o nové funkcionality. Toto sa dosiahne 
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vhodnou serializáciou a deserializáciou príslušného binárneho súboru, ktorý je 

po malých častiach prenesený zo servera na IoT zariadenie. Vzhľadom na 

nespojovanú komunikáciu (UDP protokolom) je však pre úspešný prenos 

potrebný aj vhodný kontrolný aplikačný protokol napr. pre možnosť 

zopakovania prenosu pri strate packetu ako aj záverečnú verifikáciu prenosu 

(vhodným CRC kódom). 

o ONBOARD LOG DOWNLOAD – teda stiahnutie podrobného palubného denníka 

zariadenia (prenos serializáciou a deserializáciou binárneho súboru v opačnom 

smere, teda z IoT zariadenia na server) obdobným aplikačným protokolom 

implementovaným nad UDP komunikáciou. Stiahnutie logu na server umožní 

ľudskému operátorovi podrobnú analýzu resp. diagnostiku pri vyšetrovaní 

funkčných anomálií alebo disfunkcie zariadenia. 

 

 

 
Obr.  2 Vnútorná architektúra servera prvotnej úrovne 
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2. aplikačný server druhotnej úrovne, typu Cityportal, ktorého úlohy sú najmä: 

o Podpora pre proces Modelovanie parkoviska – vytváranie a aktualizácia 

digitálnej mapy parkoviska, tj. dizajn rozmiestnenia parkovacích miest rôznych 

typov a veľkostí, ako aj rôznych kľúčových orientačných bodov (stromy, 

hydranty, križovatky a pod.) 

o príjem textových JSON správ z aplikácie prvotnej úrovne, ich archivácia 

a spracovanie za účelom vhodnej vizualizácie klientom i širokej verejnosti 

(skrze webový prehliadač ako aj v natívnych mobilných aplikáciách pre iOS a 

Android) 

o evidencia parkujúcich entít (priradenie identifikačnej karty právnickej resp. 

fyzickej osobe a/lebo vedenej voči EČV vozidla) a ich zatriedenie do stromovej 

hierarchie entít (napr. zamestnanci, rezidenti, a pod.) 

o tvorba parkovacích regulácií (pravidiel a obmedzení vydaných majiteľom 

parkovacieho miesta) – napr. časovo obmedzené státie (max 2 hodiny), 

parkovanie s kartou danej kategórie a pod.,  

o cenotvorba – stanovenie statických parkovacích taríf (napr. paušálne  

3 Eur/hod s minútovou tarifikáciou) ako aj a dynamických taríf (napr. pri 

obsadení 90% kapacity parkovania sa parkovné automaticky zdvojnásobuje) 

o evidencia jednotlivých parkovaní (tzv. „parking sessions“) a vyhodnotenie 

dodržania platných parkovacích regulácií 

o e-mail a SMS notifikácia dohľadovej služby (napr. mestskej polície) pri porušení 

parkovacej regulácie 

o evidencia dĺžky státia danej parkujúcej entity a následný výpočet parkovného 

podľa danej tarify 

o výpočet štatistických údajov parkovania (napr. priemerné hodnoty obsadenosti 

parkoviska, počet a typ porušení regulácií, priemerný výnos parkovného 

v zvolenom časovom období a pod.). 

o tvorba rezervácií pre dané vozidlo a čas s emailovou a/lebo SMS notifikáciou 

o integrácia s ANPR/LPR kamerovými systémami pre korelovanie informácií zo 

vstupnej/výstupnej rampy s detekciou zaparkovania/vyparkovania vozidla 
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Obr.  3 Kontext zapojenia servera druhotnej úrovne 

 
Kľúčovými atribútmi aplikačných serverov prvotnej i druhotnej úrovne musia byť najmä: 
 
1. Moderná, udržateľná a škálovateľná architektúra 

Použité frameworky by mali byť de-facto industry-štandardom v danej oblasti. Kladie sa preto 
dôraz na výber populárnych, udržiavaných open-source technológií a postupov, ktoré sú 
preferované nad ad-hocovými resp. marginálnymi produktmi, knižnicami či službami. 
 
Softvérovej architektúre by mal dominovať návrh vhodného systému microservices nad 
monolitickými aplikáciami, z dôvodu ich vhodnejšieho vertikálneho, no najmä horizontálneho 
škálovania v cloudovom prostredí (load-balancing resp. clustrovanie kooperujúcich 
serverových inštancií, ktoré sa vedia automaticky, tj. adaptívne prispôsobiť – inštancializovať 
a deinštancializovať podľa aktuálnej či predikovanej výpočtovej záťaže). 
 
 
2. Robustnosť, fault-tolerance a kybernetická bezpečnosť 

Znamená to najmä: 

• dodržiavanie bezpečných návrhových vzorov počas vývoja aplikácie, 

• používanie CI/CD metodológie pre kontinuálne testovanie UNIT testami a end-to-end 

testami (browser simulation testy napr. pomocou selenium, cypress a pod.), 

• odolnosť voči externým testom bezpečnosti v zmysle metodiky „OWASP Testing guide 

v. 4“ alebo „OWASP Application Security Verification Standard v. 4“ 
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3. Systémové požiadavky: 

 

• Odhad počtu databázových entít v systéme (rádovo): ~100.000 IoT zariadení, ~300 IoT 

sietí,~2000 užívateľov, ~2000 parkovísk. 

• Odhadovaný traffic (sieťová premávka): minimálne 10 telemetrií za sekundu denný 

priemer, a až 100 telemetrií za sekundu v hodinových peakoch 

• Latencia spracovania jednej telemetrie by sa mala udržať pod 1 sekundu aspoň v 99% 

prípadoch (tj. 99. percentil < 1000 ms) 

• Kontajnerizácia riešenia preferovane v technológii docker 

• Kvalita zdrojového kódu podporená automatizovanými testami, in-code 

dokumentáciou (dockblock nad metódami/triedami), striktným dátovým typovaním a 

statickou analýzou zdrojového kódu (v php napr. lint resp. codesniffer, a pod.) 

 

 


