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Over deze publicatie
De internationale ontwikkeling van Smart Mobility zorgt voor flinke
vernieuwingen in verkeer, vervoer en mobiliteit. Dit raakt direct ook de
verkeersregelinstallaties in de Nederlandse steden en provincies en op
rijkswegen. Als verkeersregelinstallaties kunnen communiceren met
voertuigen en weggebruikers kunnen weggebruikers worden geïnformeerd
over actuele fasewisselingen van verkeersregelinstallaties en hierop hun
rijgedrag vroegtijdig aanpassen, kunnen doelgroepen als openbaar vervoer,
nood- en hulpdiensten en vrachtwagens conform beleidswensen van
overheden worden geprioriteerd en kan data van voertuigen zelf worden
gebruikt voor betere netwerkregelingen. Dit bevordert doorstroming,
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid, legt de basis voor
connected en automated driving en speelt in op een digitale samenleving
waarin data en connectiviteit bijdragen aan economisch aantrekkelijke en
duurzame steden.
Voor het effectief, veilig en leveranciers- en overheidsonafhankelijk
communiceren van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) met
voertuigen en weggebruikers hebben bedrijven en overheden in het
Innovatiepartnership Talking Traffic binnen internationale standaarden
gezamenlijk specificaties en koppelvlakken voor iVRI’s vastgelegd.
Eenduidig gebruik door alle overheden en betrokken bedrijven van deze
uniforme afspraken binnen internationale standaarden is noodzakelijk voor
interoperabiliteit en een goede en betrouwbare werking. Deze standaarden
zijn daarom vastgesteld door de landelijke publiek private Strategic
Committee ‘Borgen en beheren iVRI standaarden en producten’. Na
vaststelling gelden deze standaarden voor alle bedrijven en overheden die
in Nederland (willen gaan) werken aan iVRI’s t.b.v. intelligente mobiliteit.
Vanuit de rol van onafhankelijk en landelijk kennisinstituut verzamelt CROW
deze landelijk vastgestelde standaarden en stelt deze transparant ter
beschikking aan overheden, adviesbureaus en leveranciers.

About this publication
The international developments in Smart Mobility technology are boosting
innovations for traffic, transportation and mobility. This has a direct effect
on traffic control systems in Dutch cities and provinces, as well as national
highways. When traffic controllers are able to communicate with vehicles
and road users, the latter can be informed about real-time phase changes
in traffic lights, enabling them to anticipate and adjust driving behaviour
accordingly. Also, special interest groups, such as emergency services,
public transport and freight carriers, can be prioritized in line with public
policy guidelines. The data provided by vehicles themselves can be utilised
to improve network-based traffic control programmes. This has a positive
effect on flow, accessibility, traffic safety and sustainability, laying out the
fundamentals for connected and automated driving and preparing for a
digital society in which data and connectivity contribute to economically
viable and sustainable cities.
In order to let intelligent traffic controllers (iVRI) communicate with vehicles
and road users in an effective, safe and platform independent way,
businesses and governments have created and recorded common
specifications and interfaces for iVRI technology. These are compliant to
international standards and developed within the framework of the Talking
Traffic Innovation partnership. The unambiguous use of these uniform
agreements, within international standards, by all governmental bodies and
businesses is necessary for interoperability and a good and reliable
operation. These standards are adopted by the national public-private
Strategic Committee ‘Ensuring and maintaining iVRI standards and
products’. After adoption, these standards apply to all businesses and
governmental bodies in the Netherlands that work, or plan to work, on iVRI
technology for intelligent mobility purposes. Being an independent national
knowledge institute, CROW collects these national standards and provides
them to governments, consultants and suppliers in a transparent way.
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1 Voorwoord
Het voorliggende CROW document beschrijft de stappen voor het systematisch afnemen van een iVRI. Dit
document is tot stand gekomen met actieve bijdragen van leveranciers en wegbeheerders, vanuit de
werkgroep Intelligente kruispunten binnen Talking Traffic en vanuit het Landelijk Verkeersmanagement
Beraad LVMB. Eerdere versies van dit document zijn in de praktijk toegepast en beproefd en de leerervaringen
zijn verwerkt in de voorliggende versie 1.0. De uitgevoerde praktijktoepassing hebben laten zien dat de versie
1.0 bruikbaar is voor zowel wegbeheerders als leveranciers en nauwelijks meer tijd vraagt dan bestaande
afname protocollen voor VRI’s. Dit CROW document biedt hiermee een landelijke standaard werkwijze voor
een (i)FAT (Factory Aceptance Test) en een (i)SAT (Site Acceptance Test) van een iVRI.
Het gebruik van het landelijke iVRI Afname protocol iFAT / iSAT geeft de zekerheid dat aan alle relevante
aspecten van een iVRI aandacht wordt besteed bij de afname:
–
–
–

Het goed en veilig technisch functioneren van de iVRI, als product, als onderdeel van het
(datacommunicatie)netwerk van de wegbeheerder en als onderdeel van de Talking Traffic keten;
Het goed en veilig verkeerskundige functioneren van de iVRI, lokaal e/o in een traject of netwerk, t.a.v. de
use cases (Prioriteren, Informeren e/o Optimaliseren) en in de Talking Traffic keten;
De aansluiting bij de testen die zijn uitgevoerd binnen Talking Traffic, zodat testen niet onnodig dubbel
worden uitgevoerd en zeker ook geen testen worden vergeten.

Daarnaast zorgt het gebruik van het landelijke afname protocol voor landelijke standaardisatie en voor
efficiënte in het afname proces, doordat wegbeheerders en leveranciers zich kunnen professionaliseren in dit
ene afname protocol. Het landelijke iVRI Afname protocol iFAT / iSAT is opgesteld als appendix op de diverse
bestaande VRI FAT/SAT-protocollen. In het iVRI afname protocol zijn daarom alleen tests opgenomen die
specifiek betrekking hebben op de iVRI ten opzichte van een normale VRI.
Het landelijke iVRI Afname protocol iFAT/SAT is ook in Excel formaat beschikbaar. Deze Excel versie is gelijk
aan de Word versie, maar is desgewenst met een aantal aan te geven voorkeuren op maat in te stellen voor de
betreffende situatie.
Integraal onderdeel van het landelijke afname protocol is ook het testen of de iVRI en netwerkinstellingen
correct zijn geconfigureerd om juist te functioneren in de Talking Traffic keten. Om deze testen in de keten te
ondersteunen is een landelijke testtool beschikbaar: het wordt ten zeerste aanbevolen om bij elke afname ook
deze testtool te gebruiken.
De aankomende periode zullen we gebruikerservaringen inventariseren en verwerken in een geactualiseerde
versie van het afname protocol. Gebruikerservaringen en concrete suggesties kunnen gemaild worden aan
iVRI-Afnameprotocol@crow.nl.
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2 Uitgangspunten bij doorlopen iFAT/iSAT protocol
Uitgangspunt bij het doorlopen van het iVRI iFAT/iSAT-protocol is dat onderstaande testen met goed resultaat zijn doorlopen:
1.

2.
3.

De gebruikelijke FAT/SAT testen voor VRI’s. Deze kan per wegbeheerder verschillen maar minimaal zijn hierin de volgende tests uitgevoerd:
 Veiligheid
 Bediening
 Controle op I/O (lantaarns, detectie, uitgangssignalen)
 Overige specifieke eisen wegbeheerder ten aanzien van een VRI
 Functionele test applicaties (software test)
De binnen Talking Traffic gehouden product en typetesten (use case testen, interoperabiliteitstesten en interclustertesten) voor de van toepassing zijnde combinatie
TLC, ITS en RIS succesvol hebben plaatsgevonden (Zie verificatieverklaring iVRI).
In het kader van het ontwerp van de ITS-applicaties hebben simulaties en functionele softwaretesten plaatsgevonden.

Uitgangspunten afnametesten iVRI
Nr.
test

Omschrijving test

Verwacht resultaat

0.1

FAT/SAT van de iVRI
conform het standaard VRI
protocol van de
wegbeheerder heeft
plaatsgevonden.
Verificatieverklaring iVRI
(use case test,
Interoperabiliteit test,
interclustertest) voor
betreffende type of
combinatie (TLC, ITS, RIS)
iVRI beschikbaar.

Standaard FAT/SAT succesvol
doorlopen

0.2

Resultaat test

Verificatieverklaring beschikbaar

1

Verwijzing naar eis
(Algemeen/RfP/
Wegbeheerderkader/
Bestek)1
Algemeen

Test
classificatie
(Software/
FAT/SAT)
FAT/SAT

Algemeen

FAT

Akkoord
V/X

Verwijzing naar eis: randvoorwaarden en uitgangspunten die in dit protocol wenselijk zijn, maar niet herleid kunnen worden tot een bestaand document. RFP: in het Request For Proposal zijn vaste en algemene eisen
beschreven aan een iVRI. Wegbeheerderskader: een wegbeheerder heeft bepaalde specifieke (verkeerskundige) beleidsmatige eisen vastgelegd in een wegbeheerderskader. Bestek: mogelijkheid bestaat dat
wegbeheerder vanuit een bestek bepaalde eisen oplegt aan een opdrachtnemer.
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0.3
0.4

0.5

Functionele software test
heeft plaatsgevonden
Stel vast dat het Ivera4.0
invulformulier aanwezig,
ingevuld en vastgesteld
door wegbeheerder en
leverancier.
Is iVRI door wegbeheerder
aangemeld bij TLEX.
Inloggen door
wegbeheerder op portal
TLEX en vaststellen.

Positief softwaretest beschikbaar

Algemeen

FAT

iVRI specifieke Ivera4
invulformulier is beschikbaar.
Kenmerk en/of datum noteren in
deze test

RFP, Eis C1.2

FAT

iVRI is opgenomen in TLEX.
Kenmerk van bevestiging vanuit
TLEX noteren

RFP, Eis C1.4

FAT

In het kader van Talking Traffic zijn product en interoperabiliteittesten uitgevoerd. Om testen in de FAT/SAT te voorkomen die al in het kader van deze testen al zijn
uitgevoerd is bij een aantal FAT/SAT testen de relatie met deze product- en interoperabiliteittesten aangegeven. Indien de test in grijze en inspringende tekst is
weergegeven is het facultatief de betreffende test uit te voeren.
Voor de verwijzing naar de gebruikte Talking Traffic STD testdocumenten zijn de volgende documenten gebruikt:
–
–
–

STD IOP iVRI v1_1 d.d. 6 december 2016
STD TT ITS_CLA v1_1 d.d. 11 oktober 2017
STD IOP RIS+TLEX v1.2 d.d. 7 december 2017

De resultaten van de testen zijn te vinden op:
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/59/1-partnership-talking-traffic/files
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3 Randvoorwaarden nodig voor kunnen doorlopen FAT/SAT protocol
Het is essentieel om vooraf duidelijk te hebben of er een aantal gegevens, verbindingen of demo-omgevingen (bij FAT) beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn
is het niet mogelijk dit FAT/SAT protocol in z’n geheel te doorlopen. De randvoorwaarden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ITF-bestand is aangevraagd en beschikbaar
TLC-ID is aangevraagd en beschikbaar
Goedgekeurd topologiebestand (ITF) beschikbaar
C-ITS applicatie en (indien van toepassing) fall back regeling beschikbaar
Verbinding met TLEX of TLEX demo-omgeving is beschikbaar
Verbinding met VRI-beheer of VRI-beheer demo-omgeving beschikbaar
Wifi-P router is beschikbaar in test omgeving (indien van toepassing)

Beschrijf de bij de iFAT/iSAT gebruikte testomgeving.

Testomgeving
Beschrijf kort hoe de testomgeving van de iVRI eruit ziet (wel/niet testautomaat) en welke koppelvlakken beschikbaar zijn. Tevens aangeven
of de netwerkverbindingen onderdeel zijn van de iFAT of iSAT.

Test classificatie
(Software/
FAT/SAT
FAT/SAT

Opmerkingen ten aanzien van testomgeving:
–
–

De testomgeving kan per leverancier verschillen. Na het uitvoeren van meerdere iFAT’s of iSAT’s wordt zo mogelijk het protocol aangepast waarbij een standaard
beschrijving van de testomgeving (eventueel per leverancier) wordt toegevoegd.
De opdrachtnemer heeft de taak om met de testomgeving de goede werking van de iVRI, inclusief alle koppelvlakken, aan te tonen. Indien hiervoor opdrachtgever
specifieke oplossingen nodig zijn (zoals b.v. een VRI-centrale) dienen deze door de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Met betrekking tot de in te
richten testomgeving is er sprake van een gemeenschappelijke (opdrachtgever en opdrachtnemer) verantwoordelijkheid en belang en dient de testomgeving in
overleg bepaald te worden.

3 Randvoorwaarden nodig voor kunnen doorlopen FAT/SAT protocol
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4 Uit te voeren testen iFAT/iSAT
Indien niet duidelijk is hoe een test uitgevoerd kan worden of dat een voorgeschreven test niet uitgevoerd kan worden wordt de leverancier gevraagd het verwachte
resultaat van een test aan te tonen.Testen die niet in de iFAT uitgevoerd kunnen worden dienen in de iSAT uitgevoerd te worden.
Bij de beschrijvingen van de testen is onderscheid gemaakt in:
–
–
–

8

Test in zwarte tekst geschreven: testen die uitgevoerd moeten worden.
Test in grijze niet inspringende tekst geschreven: test is alleen van toepassing indien het onderdeel is van de gevraagde levering (wifi-p of netwerkregeling).
Test in grijze inspringende tekst geschreven: de test is al in product en interoperabiliteitstesten uitgevoerd en is daarmee facultatief.
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5 Algemeen
De volgende algemene testen worden afgenomen:

1. Algemeen
Nr.
test

Omschrijving test

1.1
1.1.1

Unique TLC-id
Is unique TLC-id
aangevraagd?

1.1.2

Is unique id opgenomen in
iVRI? Leverancier toont aan
dat unique id is opgenomen.

1.2
1.2.1

Topologiebestand (ITF)
Stel vast dat een
gecontroleerd en
goedgekeurd topologiebestand van de iVRI
beschikbaar is in de centrale
topologie opslag (Monotch).
Hiervoor inloggen op de
centrale opslag
1.2.2 Is goedgekeurd
topologiebestand
opgenomen in iVRI?
Leverancier toont aan dat dit
bestand is opgenomen.
1.3
Ivera certificaat
1.3.2 Stel vast dat Ivera certificaat
versie 4.0 voor deze iVRI
beschikbaar is

5 Algemeen

Verwijzing naar eis
(Algemeen/RfP/
Wegbeheerderkader/
Bestek)

Test
classificatie
(Software/
FAT/SAT)

Noteer unique id. TLC-id te
downloaden via
www.ivriviewer.nl
Vaststelling dat juiste unique TLC
id is opgenomen in de iVRI.

Algemeen

FAT

Algemeen

FAT

Goedgekeurd topologiebestand
(ITF) en goedkeuringsverklaring
op centrale topologie opslag
beschikbaar zijn. Naam en versie
van het bestand noteren.

Algemeen

FAT

Vaststelling dat juiste en
goedgekeurd topologiebestand
is opgenomen in de iVRI

Algemeen

FAT

Verwacht resultaat

Resultaat test

FAT

iVRI specifieke certificaat is
beschikbaar. Kenmerk noteren in
deze test

9

Akkoord
V/X

1.3.3 Is Ivera4.0 geïmplementeerd
in de iVRI?

1.4
1.4.1

Overig
Stel vast dat de juiste IPadressen in de diverse iVRI
componenten juist ingesteld
zijn.
1.4.2 Controleren of klokken (ITS,
TLC en RIS) gelijk staan.
Zeker relevant als
synchronisatie vanuit
verschillende servers
plaatsvindt.

10

Leverancier toont aan /zegt toe
dat Ivera4.0 is geïmplementeerd
in iVRI.
Bijvoorbeeld door versienummer
protocol uit te lezen.

RFP, Eis C1.2

FAT

Juiste IP-adressen staan in de
iVRI

Algemeen

FAT/SAT

Klokken lopen gelijk.

Algemeen

FAT/SAT
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6 Koppelvlakken extern iVRI
De volgende testen ten behoeve van de externe koppelvlakken worden afgenomen:

2. Koppelvlakken extern iVRI
Nr.
test

Omschrijving test

2.1

Ivera 4-TLC
Sluit een VRI centrale of een
demo omgeving daarvan aan
op de iVRI (TLC) en voer de
volgende testen uit:
Pas in de VRI centrale
minimaal 2 parameters aan
(b.v. detectorparameters
(zoals b.v. bewakingstijd
detector onder gedrag).
Controleer middels
beheercentrale of
bedieningspaneel iVRI of
parameters zijn aangepast.
Bekijken of de aangepaste
tijden van 2.1.1 bewaard
blijven na het uitschakelen
VRI (op welke wijze dan ook).
Hierbij ook spanningsuitval
testen.
Zet via VRI-centrale de
aangepaste parameters in de
originele stand.
Genereer in de iVRI minimaal
3 willekeurige storingen (b.v.
detectie, lampfout)

2.1.1

2.1.2

2.1.3
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Verwijzing naar eis
(Algemeen/RfP/
Wegbeheerderkader/
Bestek)

Test
classificatie
(Software/
FAT/SAT)

Vaststelling dat de 2 parameters
in de iVRI zijn aangepast.
Tevens vaststellen dat de
parameters weer in de originele
stand kunnen worden gezet.

RFP, Eis C1.2a

FAT

Instellingen blijven bewaard.

RFP, Eis C1.2

FAT

RFP, Eis C1.2

FAT

Verwacht resultaat

Vaststelling dat gegenereerde
storingen in de VRI-centrale
binnenkomen.
Leverancier stelt een
totaaloverzicht van alle

Resultaat test

Of detectorfout in VRI-centrale
doorkomt is getest in IOP iVRI test
8.5.2.

11

Akkoord
V/X

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

12

Worden zaken zoals een
kruispuntplaatje en andere
statusmeldingen “op afstand”
getoond zoals de TLC ze
werkelijk uitstuurt (en niet dat
de ITS-applicatie een beeld
toont dat niet werkelijk op
straat de situatie is). Laat
applicatie draaien en kijk of
de werkelijke situatie op het
kruispuntplaatje op de
centrale wordt getoond.
Schakel vanuit de VRIcentrale naar een andere
applicatie (indien
beschikbaar). Schakelt de iVRI
om via afgesproken
omschakelmethodiek?
Is na omschakeling naar een
andere applicatie (indien
beschikbaar) lokale
handbediening
(statuswijzigingen doorvoeren
of parameters aanpassen in
de actieve regeling) mogelijk?
Ivera 4-app
Sluit een VRI centrale of een
demo omgeving daarvan aan
op de iVRI (ITS) en voer de
volgende testen uit. De ITS
applicaties kunnen zowel in
het regeltoestel draaien als in
de cloud.
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binnenkomende storingen
beschikbaar, inclusief de
betekenis.
Statusmeldingen in de centrale
komen overeen met de
werkelijke situatie (in de
testruimte of op straat). Tevens
is zichtbaar welke C-ITSapplicatie actief is.

Schakelt om middels
afgesproken omschakel
methodiek. (via alles rood, op
een vast punt, direct)

Het lokaal op knipperen of alles
rood zetten van de iVRI is
mogelijk.
Parameters in de actieve
applicatie kunnen lokaal
worden aangepast.

Tonen van statusmeldingen is getest
in IOP iVRI test 8.4.7

RFP, Eis C1.2

FAT

Deels getest in IOP iVRI test 8.9
scenario 6: Application hand-over.
Juiste omschakelmethodiek is
belangrijk nog te testen.

RFP, Eis C1.2

FAT

RFP, Eis C1.2

FAT

2.2.1

Stel vast of alle (ITS)
applicaties in de iVRI middels
de VRI centrale bereikbaar
zijn.
2.2.2 Pas voor elke applicatie
minimaal 2 parameters of
objecten aan en controleer
middels VRI centrale of
bedieningspaneel iVRI of
parameters zijn aangepast.

Vaststelling overzicht n
applicaties in de iVRI

Vaststelling dat de 2 parameters
in de iVRI zijn aangepast.
Tevens vaststelling dat de
parameters weer in originele
stand kunnen worden gezet.

Test is uitgevoerd in IOP iVRI test
8.6.1.

RFP, Eis C1.2d

FAT

RFP, Eis C1.2

FAT

Algemeen

FAT

RFP, Eis C1.25a

FAT/SAT

Zet via VRI-centrale de
aangepaste parameters weer
terug in de originele stand
2.3
2.3.1

2.4

2.4.1

2.5

Ivera 4-app/tlc
Zijn de juiste Ivera triggers
(zie Ivera formulier)
opgenomen in de iVRI en
kunnen in de C-ITS applicatie
alle Ivera objecten worden
gebruikt.

Streaming VLOG3-data
Sluit een pc aan op de iVRI of
zorg voor een aansluiting op
TLEX en voer de volgende
testen uit:
Genereert ITS-applicatie
streaming VLOG3 data of
VLOG3 file based?

Alle triggers zijn op juiste wijze
geïmplementeerd.
NB: niet alle C-ITS applicaties
ondersteunen alle Ivera
objecten. Hierover afspraken
maken

Stel vast dat de streaming
VLOG3 data binnenkomt op de
pc of bij TLEX.
Toelichting: Hexadecimaal 24
binnen VLOG3 bericht is
TTG/TTR

Test is deels uitgevoerd in IOP iVRI
8.8.1 en TT ITS-CLA 8.4.1.2. Nog wel
aantonen dat VLOG inhoudelijk
klopt.

TLEX (SPAT/MAP)
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Deze testen alleen uitvoeren
wanneer de RIS-onderdeel is
van de iVRI (het regeltoestel
of ITS applicatie in de cloud).
Indien de RIS in de cloud is
opgenomen dient deze test in
de FAT van de cloud RIS
meegenomen te worden.
Zorg dat iVRI (RIS) verbinding
heeft met TLEX (demoomgeving) en voer de
volgende testen uit.
2.5.1
Laat de regeling draaien.
Komen er SPAT/MAP
berichten binnen op TLEX.
Herhaal deze test voor elke
applicatie.
2.5.2
Laat (gesimuleerde) berichten
(CAM, SRM) verzenden vanuit
TLEX en test dat CAM, SRM
berichten op correcte wijze
gemapt worden. Correct is
dan: juiste locatie, voor juiste
signaalgroep, enz.
2.5.3 Onderbreek de verbinding
met TLEX en test of de
verbinding naar TLEX weer
opkomt als componenten
van deze verbinding
(bijvoorbeeld de VPN-router)
worden
uitgeschakeld/herstart?
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RFP, Eis C1.22

FAT

Op TLEX-(simulator) komen
correcte SPAT/MAP berichten
binnen. Hoe vaststellen?

RFP, Eis C1.22

FAT

In de iVRI komen TLEX
berichten binnen. Richting
worden groen op basis van
CAM of SRM berichten.

RFP, Eis C1.22

FAT

RFP, Eis C1.23

FAT

De actieve applicatie blijft
functioneren

Test is uitgevoerd in IOP RIS + TLEX
7.2.2.1

2.6

2.6.1

2.6.2

WIFI-P (alleen indien van
toepassing)
Deze testen alleen uitvoeren
indien een wif-p modem is
opgenomen in de iVRI.
Ondanks dat dit geen
onderdeel is van Talking
Traffic, kan het wel
voorkomen dat
wegbeheerder ervoor heeft
gekozen CAM en SRM
berichten via WIFI-P uit te
wisselen. Alleen in deze
situatie wordt deze test
uitgevoerd.
Zorg voor een (simulatie van)
een wifi-p voertuig station
Genereer op wifi-p voertuig
station CAM en SRM
berichten.
Genereer SPAT berichten die
via Wifi-p worden verzonden
naar het voertuigstation. Laat
de regelingen zodanig
draaien dat er wisselingen in
fasestanden plaatsvinden.

6 Koppelvlakken extern iVRI

De berichten komen via het
Wifi-p modem binnen bij de
iVRI (via RIS in ITS applicatie).
Op voertuig station komen
SPAT berichten binnen (hoe te
zien?).
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Algemeen

FAT

Algemeen

FAT

7 Functionaliteit en use cases iVRI
De volgende testen worden in het kader van de functionaliteit iVRI afgenomen:

3. Functionaliteit en use cases iVRI
Nr.
test

Omschrijving test

3.1

Beheer van de applicatie(s)
en parameters
Noteer welke ITS applicaties
deel uitmaken van de iVRI
(bijvoorbeeld ITS applicatie 1,
ITS applicatie 2, fall back
regeling, back-up regeling)
Controleer of de
garantietijden in de iVRI
conform de eis en van de
wegbeheerder zijn
Schakel vanuit
bedieningspaneel of VRI
centrale tussen de diverse
(ITS) applicaties en terug.
Let hierbij op of de
omschakelmethodiek
overeenkomstig de eis van de
wegbeheerders is.
Verwijder een ITS applicatie
uit de iVRI. Probeer de
verwijderde applicatie te
activeren.
Laad een nieuwe (ITS)
applicatie in de iVRI en
activeer deze applicatie.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6
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Zorg dat actieve applicatie in
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Verwijzing naar eis
(Algemeen/RfP/
Wegbeheerderkader/
Bestek)

Test
classificatie
(Software/
FAT/SAT)

De applicatie die opdrachtgever
verwacht moeten in de iVRI
opgenomen zijn.

Algemeen

FAT

Alle in de iVRI opgenomen
garantietijden zijn conform de
eisen van de wegbeheerder

Algemeen

FAT

Programma’s die geschakeld
worden moeten actief worden.
Omschakeling via juist
omschakelmethodiek (via alles
rood, op een vast punt, direct)

Algemeen

FAT

De verwijderde applicaties is
geen onderdeel van de iVRI en
kan niet meer geactiveerd
worden.
De geladen ITS applicatie kan
geactiveerd worden.

Algemeen

FAT

Algemeen

FAT

De iVRI schakelt van de ITS

Algemeen

FAT

Verwacht resultaat

Resultaat test

Akkoord
V/X

storing gaat door b.v. de
regeling vast te laten lopen

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

Schakelt de iVRI weer netjes
terug naar de ITS applicatie
zodra deze weer terug is?
Zorg ervoor dat gemaakte
storing test 3.1.5 weer wordt
hersteld.
Voer in de iVRI in, indien
aanwezig meerdere
applicaties, parameter
wijzigingen uit. Haal daarna
de voedingsspanning van de
iVRI. Zet daarna de iVRI weer
aan en check de waarde van
de parameters. Doe deze test
voor zowel parameters in de
TLC als de ITS omgeving.
Toont de centrale tijdens al
deze testpunten de juiste
status van de iVRI?
Kijk in het statuslog en
controleer de status tijdens
de diverse testen.
Worden lokale parameter
wijzigingen op het
handbedieningspaneel
werkelijk doorgestuurd naar
de juiste ITS applicatie?
Wijzig parameters en
controleer op
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applicatie naar de fall back
regeling.
Omschakeling via juist
omschakelmethodiek (via alles
rood, op een vast punt, direct).
Indien geen fall back regeling
beschikbaar gaat de iVRI naar
geel knipperen.
De uitgeschakelde ITS applicatie
wordt weer actief doordat deze
zelf opstart.

Algemeen

FAT

Algemeen

FAT

De status komt overeen met de
geschakelde status in de iVRI

Algemeen

FAT

De gewijzigde parameters zijn in
de ITS juiste applicatie
aangepast. Dit wordt vastgesteld
via het bedieningspaneel.

Algemeen

FAT

Gewijzigde parameters zijn na
spanningsuitval aanwezig in de
iVRI.

Test is uitgevoerd in IOP iVRI test
8.6.1.
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bedieningspaneel over
parameters zijn aangepast.
3.1.11 De iVRI reageert op
(herhaaldelijke)
onderbrekingen van de
netwerkverbindingen tussen
de diverse componenten
(met name de ITS-APP en de
TLC). Onderbreek de
netwerkwerkverbinding
tussen ITS en TLC.
3.2
Use cases iVRI (ITS
applicaties)
Uitganspunt is dat alle
applicaties in een test of
simulatieomgeving zijn
beoordeeld en goed
bevonden. Onderstaande
tests brengen resultaten uit
de applicatietesten samen.
Alle testen hebben steeds
betrekking op alle applicaties.
3.2.1
Welke functionaliteiten in
bestaande VRI’s zijn vervallen
of anders ingevuld.
Gezamenlijk met leverancier
inventariseren en beoordelen
of hiermee de veiligheid van
het regeltoestel en de eisen
van de wegbeheerder zijn
geborgd.

3.2.2

18

De ITS applicatie is in staat
om verschillende niveaus
prioriteit te verlenen aan
verschillende modaliteiten.
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Backup applicatie wordt actief.
Indien geen backup regeling
aanwezig is gaat de iVRI naar
geel knipperen.

Overzicht met ten opzichte van
de huidige VRI’s ontbrekende of
anders ingevulde functionaliteit
en het wel of niet akkoord
hierop van de wegbeheerder.
Voorbeelden: werking
wachttijdvoorspellers, instellen
parameters C-ITS applicatie via
bedieningspaneel, specifieke
functionaliteiten (b.v. aansturing
bijzondere signaalgevers)
Voertuig wordt met prioriteit
door iVRI afgehandeld conform
gevraagde prioriteit.

Test is deels uitgevoerd. In IOP iVRI
test 8.10.1 is eenmalig het verbreken
van de verbinding getest, niet
herhaaldelijk. Dit is wel van belang
voor deze test.

In algemene zin zijn de testen
uitgevoerd in STD Use Case 3 en in
WP3 verklaring per leverancier als
resultaat opgenomen. Om te testen

Algemeen

FAT

RFP, Eis C1.5, C1.6 en
C1.7

FAT

RFP, Eis C1.20

FAT

3.2.3

Afleiden uit software test of
test uitvoeren door simulatie
van bus of vrachtvoertuig
vanuit TLEX te simuleren.
Hierbij variëren in
prioriteitsniveau dat door
voertuig wordt aangevraagd.
De ITS applicatie is in staat te Inzicht in wijze van
optimaliseren.
optimaliseren op basis van
multimodale afweging o.b.v.
wegbeheerderkader met
instelbare randvoorwaarden.

Afleiden uit software test of
test uitvoeren door simulatie
van verkeer (hoe om. vanuit
TLEX te simuleren.
Leveranciers laten aantonen
op welke wijze wordt
geoptimaliseerd.
Toelich- De test van de use-case
ting
Informeren use-case is niet
toegevoegd in dit protocol.
Dit omdat deze buiten scope
van dit protocol is. De juiste
werking van het versturen
van SPAT/MAP berichten is
eerder getest.
3.2.4

De ITS applicatie is in staat
gebruik te maken van externe
databronnen (snelheid, H/B
kruispunt/traject, richting,
wachtrijlengte, pelotons)
Leverancier laten aantonen
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Het moet zichtbaar zijn dat de
genoemde databronnen
daadwerkelijk in de ITS applicatie
worden gebruikt

of de wegbeheerder/ locatie
specifieke situaties waarbij de usecase ook werkt, moet de mogelijkheid
bestaan om in een FAT/SAT hierop te
toetsen.

RFP, Eis C1.21
In algemene zin zijn de testen
uitgevoerd in STD Use Case 5.1 en in
WP3 verklaring per leverancier als
resultaat opgenomen. Om te testen
of de wegbeheerder/ locatie
specifieke situaties waarbij de usecase ook werkt, moet de mogelijkheid
bestaan om in een FAT/SAT hierop te
toetsen.

FAT

RFP, Eis C 1.22
In algemene zin zijn de testen
uitgevoerd in STD Use Cases en in
WP3 verklaring per leverancier als
resultaat opgenomen. Om te testen
of de wegbeheerder/ locatie
specifieke situaties waarbij de usecase ook werkt, moet de mogelijkheid

FAT
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bestaan om in een FAT/SAT hierop te
toetsen.

op welke wijze de ITS
applicatie gebruik maakt van
de externe databronnen.

Let op: HB en wachtrijlengte is niet
getest is STD Use Cases
3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8
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Bij uitval van databronnen
Cluster 2 moet ITS applicatie
kunnen functioneren.
Laat ITS applicatie werken
zonder data verbinding met
TLEX.
Vertrouwen dat de
verkeerskundige
wegbeheerdersdoelen
gehaald worden?
Schat in of de
verkeerskundige
beleidsparameters,
opgenomen in het
wegbeheerderskader,
worden behaald.

Zorg voor een (gesimuleerd)
DVM service aanvraag vanuit
een NMS omgeving. Laat de
ITS applicatie op basis van
deze input functioneren en
beoordeel op welke wijze de
iVRI hiermee omgaat. Vraag
de leverancier dit te tonen.
Voer deze test uit voor elke
applicatie die beïnvloed kan
worden door DVM services.
Wordt er een dump gemaakt
van alle instellingen bij het
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ITS applicatie regelt normaal op
basis in de iVRI aanwezige
detectie informatie.

De verwachting dat de
verkeerkundige doelen worden
gehaald. Wegbeheerderskader
zijn afgestemd tussen
wegbeheerder en leverancier en
vastgelegd in een
document(C1.10). En de werking
van de regelautomaten en de
regelingen past aantoonbaar
binnen de afgestemde kaders
van de betreffende
wegbeheerder (C1.11)
Deze test alleen uitvoeren als er
sprake is van een NMS of het
gebruik van regelscenario’s.

Niet een specifieke test, maar meer
het vertrouwen dat de wegbeheerder
moet hebben in verkeerskundige
werking.

RFP, Eis C1.23

FAT

Wegbeheerderskaders,
RFP, Eis C1.10 en Eis
C1.11

FAT

Algemeen
Eis C1.21c
Wegbeheerderskaders

FAT

Algemeen

FAT

De ITS applicatie volgt de
aangevraagde DVM service.

Er is een dump met alle
instellingen weggeschreven en

vastlopen van de regeling?
Laat hiervoor de regeling
vastlopen. Herhaal deze test
voor de verschillende
applicaties
3.3

3.3.1

3.3.2

deze is benaderbaar.

iVRI onderdeel van een
netwerk: Netwerkregeling
(alleen indien van
toepassing)
Indien de iVRI onderdeel is
van een groter netwerk dat
met een netwerkregeling is
geregeld zijn onderstaande
tests van toepassing.
Onderstaande testen
dienen alleen uitgevoerd te
worden indien de
wegbeheerder vooraf via de
menukaart het specifieke
onderdeel af heeft
genomen.
De netwerkregeling beïnvloedt
Sluit de iVRI aan op de
en optimaliseert de applicatie in
netwerkregel omgeving die
de iVRI.
van toepassing is. Laat de
netwerkregeling op basis van
(gesimuleerde) input
functioneren en beoordeel
op welke wijze de iVRI
hiermee omgaat. Vraag de
leverancier dit te tonen.

Zorg voor een (gesimuleerd)
DVM service aanvraag vanuit
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In algemene zin zijn de testen
uitgevoerd in STD Use Case 5.2 en in
WP3 verklaring per leverancier. Voor
de wegbeheerder/ locatie specifieke
situaties waarbij de use-case ook
werkt moet de mogelijkheid bestaan
om in een FAT/SAT hierop te toetsen.
Het geeft veel vertrouwen als het in
WP-3 is goedgekeurd
Niet een specifieke test, maar meer
het vertrouwen dat de wegbeheerder
moet hebben in verkeerskundige
werking.

De netwerkregeling volgt de
aangevraagde DVM service.
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RFP, Eis C1.21

FAT

Algemeen
RFP Eis C1.23c

FAT

3.3.3
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een NMS omgeving. Laat de
netwerkregeling op basis van
deze input functioneren en
beoordeel op welke wijze de
iVRI hiermee omgaat. Vraag
de leverancier dit te tonen.
Controleer of de
verkeerskundige
beleidsparameters,
opgenomen in het
wegbeheerder specifieke
wegbeheerderskader,
worden behaald.
Deze test is een gevolg van
de eerder uitgevoerd
functionele software testen.
Hier geen complete test
uitvoeren maar het resultaat
van de test vermelden.
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Voorbeelden zijn: opgenomen
use-cases, OV-prioriteiten,
snelheid op hoofdas of route,
wachttijd fiets etc. Toon aan
(middels bijvoorbeeld een
simulatie) dat deze waarden
gehaald worden.
De verwachting dat de
verkeerkundige doelen worden
gehaald.

Niet een specifieke test, maar meer
het vertrouwen dat de wegbeheerder
moet hebben in verkeerskundige
werking.

Wegbeheerderskaders

FAT

8 ICT-Netwerk
4. ICT-Netwerk
Nr.
test

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

8 ICT-Netwerk

Omschrijving test

Zorg dat iVRI opgenomen is in
het communicatie netwerk en
zorg dat er communicatie is
met VRI centrale en TLEX.
Zorg tevens dat de iVRI
geconfigureerd is in VRI
centrale en TLEX.
Voldoet iVRI aan de iVRI
security eisen zoals (zowel
intern iVRI als extern):
–
VPN
–
Authenticatie via TLS en
beveiligingscertificaten
–
Encryptie

Verwacht resultaat

Resultaat test

Verwijzing naar eis
(Algemeen/RfP/
Wegbeheerderkader/
Bestek)

Test
classificatie
(Software/
FAT/SAT)

Leverancier toont aan dat
beveiligingscertificaat in de iVRI
is geïmplementeerd

FAT

Wat is gedrag iVRI indien er
sprake is van een niet correct,
niet geldig of verlopen
beveiligingscertificaat en op
welke wijze kan correct
beveiligingscertificaat worden
geactiveerd (b.v. op afstand of
niet).
Controleer op Ivera-TLC werkt
door vanuit centrale
parameters aan te passen.
Controleer in de iVRI of de
parameters zijn aangepast.

Leverancier toont gedrag iVRI
aan en laat zien hoe
beveiligingscertificaten kunnen
worden geactiveerd.

FAT

Parameters zijn aangepast

RFP, Eis C1.2

SAT

Controleer op Ivera-APP werkt

Parameters zijn aangepast

RFP, Eis C1.2

SAT
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Akkoord
V/X

4.1.5

4.1.6

4.1.7

24

door vanuit centrale
parameters aan te passen.
Controleer in de iVRI of de
parameters zijn aangepast.
Controleer of verbinding met
TLEX werkt door testberichten
vanuit TLEX naar de iVRI te
sturen.
Controleer of verbinding met
TLEX werkt door testberichten
vanuit iVRI naar TLEX te sturen.
Verbreek de
netwerkverbinding van de iVRI
en sluit hem weer aan en voer
test 4.1.1 t/m 4.1.4 opnieuw
uit.
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De testberichten komen bij iVRI
binnen waarbij de eisen ten
aanzien van latency per
usecase worden behaald
De testberichten komen op
TLEX binnen waarbij de eisen
ten aanzien van latency per
usecase worden behaald
De juiste (aanwezige)
verbindingen (Tlex, ITS app
cloud, VRI centrale) komen
weer tot stand.

RFP, Eis 1.23, bijlage 9
van RFP

SAT

RFP, Eis 1.23, bijlage 9
van RFP

SAT

Algemeen

SAT

9 Testen van de iVRI in de keten
5. Keten
Nr.
test

Omschrijving test

5.1

Interactie met Cluster 2 en
Cluster 3
Deze testen uitvoeren
afhankelijk van de bestelde
use cases
Laat de regeling draaien.
Wordt op de app van
informatiedienst (Cluster 3)
informatie getoond over de
iVRI?. Herhaal deze test voor
elke applicatie.

5.1.1

5.1.2

Laat de regeling draaien en
genereer met testapp
(Cluster 3) berichten
prioriteitsberichten (SRM)
voor bepaalde doelgroepen
(indien van toepassing)

Verwacht resultaat

Resultaat test

Aantonen met behulp van test
app.
Vaststellen dat informatie wordt
getoond in app (UC Informeren).

Verwijzing naar eis
(Algemeen/RfP/
Wegbeheerderkader/
Bestek)

Test
classificatie
(Software/
FAT/SAT)

Algemeen

FAT/SAT

Algemeen

FAT/SAT

Algemeen

FAT/SAT

Gebruik hiervoor keten testtool.
Aantonen met behulp van test
app.
Vaststellen dat informatie in de
regeling binnenkomt en dat de
regeling hiermee de gewenste
prioriteit verleend. (UC
prioriteren).
Gebruik hiervoor keten testtool.

5.1.3

Laat de regeling draaien en
genereer met testapp
(Cluster 3) berichten CAM
berichten. Herhaald de test
met meerdere CAM
berichten (simulatie peloton)

9 Testen van de iVRI in de keten

Aantonen met behulp van test
app.
Vaststellen dat informatie in de
regeling binnenkomt en dat de
regeling hiermee de gewenste
op de gewenste manier omgaat.
(UC optimaliseren).
Gebruik hiervoor keten testtool
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Akkoord
V/X

10 Tot slot
Het is wellicht goed om op te nemen dat de praktijk uitwijst dat veel fouten uit een stuk apparatuur naar boven komt, door het te “treiteren”. Deze vorm van testen is
slecht te omschrijven in een specifieke test, maar de praktijk wijst uit dat het vaak wel effectief is. Denk hierbij aan het op willekeurige momenten afschakelen van
spanning, het herhaaldelijk drukken op knopjes, het willekeurig en herhaaldelijk onderbreken van connecties/verbindingen (bij FAT).

6. Algemeen
Nr.
test

Omschrijving test

6.1
6.1.1

SLA
Aanvullend op bestaande
onderhoudscontracten en
SLA’s is SLA voor iVRI
beschikbaar.

6.2
6.2.1

Overige uitgevoerde testen
Indien op het protocol
aanvullende testen zijn
uitgevoerd kunnen test en
resultaat hieronder genoteerd
worden
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Verwacht resultaat

SLA iVRI is beschikbaar (en
opdracht verstrekt).
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Resultaat test

Verwijzing naar eis
(Algemeen/RfP/
Wegbeheerderkader/
Bestek)

Test
classificatie
(Software/
FAT/SAT)

Algemeen

SAT

Akkoord
V/X

11 Overnameprotocol
De navolgende restpunten zijn geconstateerd:
Actie nr.

Afname test
nr.

Probleem

Categorie (A,
B, C)

Actiehouder
(ON, OG, derden)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
Categorie A: Ernstig gebrek waardoor veilig en correct functioneren van de iVRI niet mogelijk is.
Categorie B: Matig gebrek, het voldoet niet aan de specificatie maar veilig en correct functioneren van de iVRI is mogelijk.
Categorie C: Cosmetisch gebrek zonder invloed op de veilige en correcte werking van de iVRI

11 Overnameprotocol

27

Datum opgelost

Resultaat:
iFAT/iSAT afgerond en geaccepteerd, geen restpunten.
iFAT/iSAT afgerond, niet geaccepteerd, restpunten worden gecontroleerd tijdens nieuwe iFAT/iSAT.
iFAT/iSAT afgerond en geaccepteerd, restpunten worden gecontroleerd bij gereedmelding.

Voor akkoord opdrachtgever:

………

Datum:
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Voor akkoord opdrachtnemer:

Datum:
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Colofon
Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI
Gepubliceerd door
Talking Traffic
Tekst geschreven door
Werkgroep
Geredigeerd door
J. Vreeswijk MSc
Datum
1 oktober 2018
Versie nummer
1.0
CROW nummer
D3080-1

29

2

Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI

