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Podstawą działania 

systemów ITS jest wymiana 

informacji pomiędzy 

poszczególnymi warstwami i 

elementami systemu 
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Wymiana informacji odbywa się na bieżąco 

ZS69206 
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System ITS tworzą różne platformy i rozwiązania 
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Problemy 

Obecnie brakuje uznanych standardów 

protokołów wymiany danych. 

Powoduje to, że różni producenci dostarczają 

własne, zamknięte opracowania ograniczające 

konkurencję i możliwość integracji i rozbudowy 

systemów ITS, skazując niejako Zamawiającego 

na permanentną współpracę z jedną firmą i 

jednym rozwiązaniem. 
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Problemy 

Z pozoru jest korzystna sytuacja dla 

Wykonawcy jednak jest to korzyść chwilowa 

Zamknięte rozwiązania ograniczają rozwój rynku 

i technologii, redukując przyszłe potencjalne 

przychody i zlecenia oraz ograniczając 

popularność własnych rozwiązań 
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Problemy 

Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że jedna firma lub 

system, nawet największy, nie jest w stanie rozwiązać 

wszystkich problemów i zadań realizowanych przez ITS 

Uniemożliwienie integracji różnych systemów poprzez 

stosowanie zamkniętych systemów i protokołów 

wymiany danych znacząco ogranicza funkcjonalności 

budowanych w ten sposób ITS i ogranicza ich rozwój 
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Co robić? 

Rozwiązaniem tego problemu jest budowa otwartych 

systemów ITS: 

1.Umożliwiających wymianę informacji pomiędzy 

różnymi systemami i platformami za pomocą otwartych 

protokołów wymiany danych. 

2.Pozwalających na budowę systemów ITS etapami 

poprzez dodawanie kolejnych funkcjonalności i 

rozwiązań. 

3.Umożliwiających integrację systemów ITS od różnych 

dostawców i ich interoperacyjność. 
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W jaki sposób wymieniać informacje? 

Który format, które rozwiązanie przyjąć do 

wymiany danych? 

Format XML 

z rozszerzeniami: 

XSL Transformations 

XML Schema 
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XML 

XML (ang. Extensible Markup Language) – to 

uniwersalny język formalny przeznaczony do 

reprezentowania różnych danych w 

strukturalizowany sposób. 

XML jest niezależny od platformy, co umożliwia 

łatwą wymianę dokumentów pomiędzy 

heterogenicznymi systemami. XML jest 

standardem rekomendowanym oraz 

specyfikowanym przez organizację W3C. 
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XML Schema, XSL Transformations 

XML Schema (Schemat Rozszerzalnego Języka 

Znaczników) to opracowany przez W3C standard 

służący do definiowania struktury dokumentu 

XML.  

XSL Transformations (Przekształcenia 

Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów) – 

oparty na XML-u język przekształceń 

dokumentów XML. Pozwala na przetłumaczenie 

dokumentów z jednego formatu XML na 

dowolny inny format zgodny ze składnią XML-a. 
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Możliwości XML 

Wykorzystanie formatu XML jako nośnika informacji pozwala 

zbudować otwarty protokół wymiany informacji pochodzących z 

poszczególnych elementów i modułów informatycznych ITS.  

Poprzez strukturyzowany dokument XML  o zdefiniowanej przez 

XML Schema strukturze  istnieje możliwość: 

1.Wymiany informacji pozwalających na uniezależnienie fazy 

eksploatacji systemu od jego dostawcy. 

2.Budowy własnych, dedykowanych rozwiązań. 

3.Integracji systemów ITS poprzez tworzenie aplikacji nadrzędnych.  

4.Łatwej rozbudowy istniejących systemów lub budowanie ich 

etapami. 
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Możliwości XML 

Rekord danych przesyłany w formacie XML może zawierać 

wszystkie dane wymagane przez system ITS a jego otwartość i 

struktura pozwalają na łatwe rozbudowywanie o dodatkowe 

informacje (tzw. tagi).  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<msg type="data">  

 <date_time format="yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz">2011-08-31T14:45:45</date_time>  

 <sender>asd5.cross.cz</sender>  

 <receiver>ndic</receiver>  

 <transmission>http</transmission>  

 <wim id="8">  

  <device location="Zl ín - Malenovice" vehicle_class="EUR13" total_lane="4" road_id="DK10" gps=" " 
road_owner="GDDKiA " />  

  <start>2010-06-01T00:00:18</start>  

  <stop>2010-06-01T00:01:19</stop>  

  <unprocessed_vehicles>true</unprocessed_vehicles>  

  <vehicles count="3">  
   <vehicle id="43494259" time="2010-06-01T00:00:18.00" lane="4" lane_name="NameOfThisLane04" 
direction="1">  

    <image_overloaded>DATA</image_overloaded>  

    <image_lpr>DATA</image_lpr>  

    <image_lpro>DATA</image_lpro>  

    <image_lpri>DATA</image_lpri>  

   </vehicle>  
   <vehicle id="43494267" time="2010-06-01T00:00:57.00" lane="3" lane_name="NameOfThisLane03" 
direction="1">  

    <image_overloaded>DATA</image_overloaded>  

    <image_lpr>DATA</image_lpr>  

    <image_lpro>DATA</image_lpro>  

    <image_lpri>DATA</image_lpri>  

   </vehicle>  
   <vehicle id="43494272" time="2010-06-01T00:01:19.00" lane="3" lane_name="NameOfThisLane03" 
direction="1">     

    <image_overloaded>DATA</image_overloaded>  

    <image_lpr>DATA</image_lpr>  

    <image_lpro>DATA</image_lpro>  

    <image_lpri>DATA</image_lpri>  

   </vehicle>   

  </vehicles>  

 </wim>  

</msg>  
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Możliwości XML 

 Dodatkowymi zaletami wykorzystania formatu XML jest: 

1. Łatwa integracja XML z informatycznymi bazami danych. 

2. Możliwość interpretacji XML przez przeglądarki internetowe i 

serwisy WWW, co pozwala na tworzenie aplikacji użytkowników 

systemów ITS działających w oparciu o przeglądarkę 

internetową. 
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W jaki sposób budować otwarte systemy? 

1. Najpierw projektować – potem budować!!! 

2. Wykorzystywać otwarte protokoły i formaty wymiany 

informacji szczegółowo opisując je w dokumentacji 

projektowej. 

3. Projektując zakładać możliwość rozbudowy i kierunki 

rozwoju systemu. 

4. Budować systemy ITS etapami. 

5. Dopuszczać różnych wykonawców na 

poszczególnych etapach (wymaga to dobrej 

dokumentacji projektowej oraz doświadczonego 

inżyniera kontraktu). 
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W jaki sposób integrować systemy? 

1. Na etapie specyfikacji wymagać otwartości systemu. 

2. Otwartość systemu i reguły wymiany informacji winny być 

opisane przez Zamawiającego a nie Wykonawcę. 

3. Wymuszać stosowanie otwartych systemów i rozwiązań na 

każdym etapie (oprogramowanie bazodanowe, protokoły 

komunikacji itp.). 

4. Budować nadrzędne platformy informatyczne integrujące 

poszczególne systemy ITS do wspólnych baz danych. 
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Przykład realizacji 

System Preselekcji Wagowej Pojazdów Ruchu 

W I M 
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Dziękuję za uwagę 

ZAPRASZAM 

www.555.pl 


