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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт розроблений у вигляді тотожного перекладу

EN 16157-1:2018 Intelligent transport systems – DATEX II data exchange

specifications for traffic management and information – Part 1: Context and

framework (Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну

даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про

дорожній рух. Частина 1. Контекст та платформа).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт – ТК 20

«Інформаційні технології».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «цей європейський стандарт», «цей

технічний опис» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш»,

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та

визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з

вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне

пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 16157–1:2018 у цей «Національний вступ»

внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього

стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 16157–1:2018 як таку, що

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— слово «зниження (ризику витрат)» замінено словом

«зменшення», слово «вимагає» – на слово «потребує», слово «завдяки» –

на слова «внаслідок», «через», слово «при» – на словосполучення «під

час», «в разі», слово «існує» – на слова «є», «з’являється»,

словосполучення «в даний час» – словосполученнями «на сьогодні»,
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«наразі», слово «можна» в окремих випадках – словом «допускається»; в

місцях, де наявні невизначено–особові звороти, їх замінено відповідними

виразами зі словами «необхідно» або «потрібно»;

— окремі терміни, вжиті в однині, замінено множиною, і навпаки, з

метою правильнішого передавання технічного змісту положень,

викладених у відповідних реченнях;

— усунено помічені друкарські помилки;

До цього стандарту долучено пояснення та примітки, які викладено

безпосередньо після пунктів, яких вони стосуються, та позначено іншим

шрифтом.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті,

можна отримати в Національному фонді нормативних документів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ
Специфікації обміну даними DATEX II для керування

Дорожнім рухом та інформації про дорожній рух.
Частина 1. Контекст та платформа

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

DATEX II data exchange specifications

for traffic management and information.

Part 1. Context and framework

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює та визначає компоненти, необхідні для

забезпечення обміну та спільного використання даних та інформації у сфері

дорожнього руху та поїздок.

Компоненти охоплюють платформу та контекст для моделювання

підходу, зміст даних, структуру даних та взаємозв’язки між даними.

Цей стандарт стосується:

— інформації у сфері дорожнього руху та поїздок, яка стосується

дорожніх мереж (позаміських та міських),

— інформація про громадський транспорт, яка безпосередньо

стосується використання дорожньої мережі (наприклад, дорожнє сполучення

через залізничну чи поромну службу),

— інформація про дорожній рух та поїздки у разі Кооперативних

інтелектуальних транспортних систем (C–ITS).
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Цей стандарт встановлює специфікації для обміну даними між будь–

якими двома з наведених суб’єктів:

— інформаційними центрами дорожнього руху (TICs);

— центрами керування дорожнім рухом (TCCs);

— постачальниками послуг (SPs);

Цей стандарт може бути використаний іншими суб'єктами.

Цей стандарт охоплює, принаймні, такі типи інформаційного вмісту:

— інформація про дорожньо–транспортні події – заплановані та

незаплановані події, які трапляються як на дорожній мережі, так і в

навколишньому середовищі;

— інформація про заходи, ініційовані оператором – зокрема

рекомендовані та обов'язкові заходи;

— дані дорожньо–транспортного контролю, дані про стан та дані

про час у дорозі;

— інформація про поїздки, що стосується учасників дорожнього

руху, включаючи інформацію про погоду та навколишнє середовище;

— інформація щодо керування дорожнім рухом та інформація та

поради щодо використання дорожньої мережі.

Цей стандарт містить опис платформи DATEX II для всіх частин цього

стандарту, контекст використання та запроваджений модельний підхід,

який застосовується цим стандартом. Цей підхід описується з

використанням формальних методів та забезпечує обов'язкову  базу

посилань для всіх інших частин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи згадуються в тексті таким

чином, що частковий або повний їх зміст застосовується в якості вимог

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені
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видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім

виданням нормативних документів (разом з усіма змінами).

ISO/IEC 14977:1996, Information technology — Syntactic metalanguage —

Extended BNF

ISO/IEC 19505–1:2012, Information technology — Object Management

Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 1: Infrastructure

Національне пояснення

ISO/IEC 14977:1996. Інформаційні технології. Синтаксична метамова.

Розширений BNF

ISO/IEC 19505–1:2012. Інформаційні технології. Уніфікована мова

моделювання групи керування об'єктами (OMG UML). Частина 1.

Інфраструктура

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують наведені нижче терміни та

визначення позначених ними понять.

ISO та IEC здійснюють супровід термінологічних баз даних з метою

використання їх в стандартизації за наступними адресами:

· IEC Electropedia: доступна за посиланням

http://www.electropedia.org/

· Онлайн–платформа ISO для перегляду: доступна за посиланням

http://www.iso.org/obp

3.1 Терміни та визначення понять згідно з ISO/IEC 19505–1:2012
Примітка. Визначення були адаптовано з метою використання UML в рамках

цього стандарту.
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3.1.1 асоціація (association)

Семантичний зв’язок між класами.

3.1.2 атрибут (attribute)

Іменований слот у класі, який описує діапазон значень, яких можуть

набувати елементи класу.

3.1.3 клас (class)

Опис набору об’єктів, які мають ті самі атрибути, зв’язки та семантику.

3.1.4 поєднання (composition)

Зв’язок між двома класами, де один клас є складовим, а інший –

частиною.
Примітка. Цю характеристику виражають UML атрибутом з назвою «isComposite»

в кінцевій частині Асоціації зі значенням «істина».

3.1.5 залежність (dependency)

Втілення або функціювання одного чи кількох елементів, що потребує

наявності одного чи кількох інших елементів.

3.1.6 перелік (enumeration)

Тип даних, діапазон яких – це список заздалегідь встановлених

значень, що їх називають літералами переліку.

3.1.7 літерал переліку (enumeration literal)

Елемент простору значень типу даних переліку.

3.1.8 узагальнення (generalization)

Таксономічний зв’язок між більш загальним елементом і більш

специфічним елементом.

3.1.9 кратність (multiplicity)

Діапазон цілих чисел, що визначають допустимі кардинальні числа

для створення елемента.
Примітка. Верхня межа діапазону не може бути нижчою за нижню межу. Нижня

межа повинна бути невід’ємним цілим числом. Верхня межа повинна бути невід’ємним

цілим числом або спеціальним необмеженим значенням, що вказує на відсутність

верхньої межі діапазону.
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3.1.10 пакет (package)

Угрупування з елементів моделі.

3.1.11 профіль UML (UML profile)

Механізм, який дає змогу розширити метакласи з наявних

метамоделей, щоб адаптувати їх для різних цілей.
Примітка. Термін "профіль UML" має інше значення, ніж термін профіль

згідно з 3.2.15.

3.1.12 стереотип (stereotype)

Концепція передбачає спосіб брендування (класифікації) елементів

моделі так, щоб вони поводилися в деяких відношеннях, ніби були

екземплярами класів нових віртуальних метамодельних конструкцій.

3.2 Інші терміни та визначення понять

3.2.1 двійкова (асоціація) (binary (association))

Асоціація, яка поєднує саме два класи.

3.2.2 розширення (extension)

Набір з елементів моделі даних, що не належать до моделі рівня А та

відповідають правилам розширення рівня B DATEX II.

3.2.3 унікальний глобальний ідентифікатор (Globally Unique

Identifier – GUID)

Ідентифікатор, який є унікальним у просторі та часі, тобто жоден

інший об’єкт ніколи не матиме того ж ідентифікатора в будь–якому місці та

в будь–який час.

3.2.4 нижній ««верблюжий»» регістр (Lower Camel Case – LCC)

Опис способу поєднання складених виразів без пробілів, де слова

розмежовані великими літерами, а весь вираз починається з малої літери.
Приклад. Нижній «верблюжий» регістр (Lower Camel Case) описує випадок, коли

початкова літера є малою, наприклад як у lowerCamelCase.

3.2.5 елемент моделі (Model Element)

Родова назва для будь–якої конструкції метаданих, що використовується
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в моделі для визначення окремого аспекту чи елемента цієї моделі.

3.2.6 незалежна від платформи модель (Platform Independent Model – PIM)

Модель аспектів інформаційної системи (наприклад, модель даних),

яка не залежить від будь–яких технічних платформ, які використовуються

для реалізації моделі.
Примітка. Конкретні реалізації можуть бути похідними від незалежної від

платформи моделі за платформою конкретні моделі або відображення.

3.2.7 залежна від платформи модель (Platform Specific Model – PSM)

Модель аспектів інформаційної системи (наприклад, модель даних),

яка пов'язана з певною технологічною платформою (наприклад, певна

мова програмування або синтаксис передачі даних).

3.2.8 публікація (publication)

Інформація, пов'язана з дорожнім рухом, або пов'язана з керуванням

інформація, яка створена в певний момент часу і може бути передана

через інтерфейс DATEX II.
Примітка 1: Клас "PayloadPublication" – це кореневий клас верхнього рівня для

рівня А DATEX II.

3.2.9 верхній ««верблюжий»» регістр (Upper Camel Case – UCC)

Опис способу поєднання складених виразів без пробілів між тим, де слова

розділені великими літерами, а весь вираз починається з великої літери.
Приклад Верхній «верблюжий» регістр описує випадок, коли початкова літера є

великою літерою, наприклад як у UpperCamelCase.

3.2.10 унікальний ідентифікатор/локатор ресурсу (Unique

Resource Identifier/Locator – URI/URL)

Символьний рядок з чітко визначеною структурою,  що

використовується для однозначної ідентифікації ресурсу.
Примітка 1: Якщо цей рядок насправді вказує на ресурс, доступний через

Інтернет, він називається Унікальним локатором ресурсу.
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3.2.11 розшифрована мова розмітки (eXtensible Markup Language – XML)

Набір правил кодування електронних документів, визначених

Всесвітнім веб–консорціумом W3C.
Примітка 1:  Не зважаючи на те,  що цей набір правил розроблений для

документів, він сьогодні широко використовується для обміну даними в цілому, як

правило, у поєднанні з описом схеми XML.

3.2.12 обмін метаданими XML (XML Metadata Interchange – XMI)

Специфікація на основі XML для сумісного обміну метаданими.
Примітка 1: Сьогодні найчастіше використовується для обміну моделями UML

між інструментами UML. XMI згідно з ISO / IEC 19508.

3.2.13 визначення схеми XML (XML Schema Definition – XSD)

Формальний опис дозволеного вмісту документа XML, який вимагає

відповідності схемі.
Примітка. Визначення схеми XML дозволяють формально перевірити

синтаксичну відповідність документів об’єкта.

3.2.14 розширення (extension)

Збільшена модель, що включає нові елементи.

3.2.15 профіль (profile)

Набір можливих необов'язкових елементів.

3.2.16 суперклас (superclass)

Клас узагальнення, що містить елементи, якими клас обмінюється з

іншими класами.

3.2.17 простір імен (namespace)

Ідентифікатор, який визначає набір унікальних імен.

3.2.18 Фацет (facet)

Визначальний аспект простору цінностей.
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

GUID – унікальний глобальний

ідентифікатор

Globally Unique identifier

LCC – нижній «верблюжий» регістр Lower Camel Case

PIM – незалежна від платформи

модель

Platform Independent Model

UCC – верхній «верблюжий» регістр Upper Camel Case

UML – уніфікована мова

моделювання

Unified Modelling Language

W3C – Всесвітній веб–консорціум World Wide Web Consortium

5 ВІДПОВІДНІСТЬ

Цей стандарт містить вимоги до моделей UML

(згідно з ISO/IEC 19505–1:2012), які потребують відповідності

специфікаціям DATEX II. Моделі UML, які потребують цієї відповідності,

повинні відповідати положенням розділів і додатку цього стандарту.

Відповідність конструкцій метаданих підпадає під вимоги щодо кратності,

які чітко визначено в моделі або неявно визначено положеннями цього

стандарту. Побудови метаданих з мінімальною кратністю 1 або більше

повинні бути наявні в будь–якій вимозі відповідності даних.  Побудови

метаданих з мінімальною кратністю 0 можуть бути чи ні без порушення

відповідності.

6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ

6.1 Метамоделювання
Методика моделювання даних DATEX II використовує версію 2
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Уніфікованої мови моделювання (UML) згідно з ISO/IEC 19505–1:2012.

Використано уточнену версію 2.4.1 UML 2.

UML пропонує широкий набір елементів для моделювання, але не

всіх їх використовують для моделювання даних DATEX II. Фактично

DATEX II використовує досить невеликий профіль UML, що ґрунтується на

наведених нижче метакласах з пакетів Core::Basic та Core::Constructs,

визначених в ISO/IEC 19505–1:2012:

— Асоціація (стереотип D2Relation);

— Атрибут (стереотипи D2Attribute, D2Literal);

— Клас (стереотипи D2Class, D2Identifiable, D2VersionedIdentifiable,

D2ModelRoot, ExternalClass);

— Тип даних (стереотипи D2Datatype, ExternalType);

— Перелік (стереотип D2Enumeration);

— Узагальнення (деякі з них мають стереотип D2LevelBExtension);

— Пакет (стереотипи D2Package, D2Npace Space,

ExternalNamespace).

DATEX II визначає метадані для метакласів у профілі UML зі

стереотипами, яким призначено наведені вище метакласи.

Прості типи, які може бути віднесено до атрибутів, визначають як

типи даних або переліки.

Складні типи (структури даних) визначають як класи з потенційними

підструктурами, з'єднаними за допомогою поєднання.

Дозволено узагальнення між класами, але множинне успадкування

заборонено, тобто кожен клас повинен мати або нуль, або один надклас.

Класи, типи даних і переліки можуть бути структуровані в пакети

просторів назв, які визначають простір назв для класів, типів даних,

переліків та підпакетів,  які вони містять.  Вони також можуть бути просто

структуровані в пакети, які не мають подальшої семантики в DATEX II, вони
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просто слугують щоб структурувати моделі DATEX II та зробити їх

доступнішими.

Простори назв, класи та типи даних також мають можливість

звертатись до зовнішніх просторів назв, класів або типів даних.

Стереотипи, визначені з цією метою, містять лише метадані, необхідні для

посилання на зовнішній об’єкт. Специфікація елементів таких зовнішніх

моделей перебуває повністю поза сферою застосування цього стандарту.

Крім цього в Додатку А наведено додаткові властивості для

керування залежним від платформи відображенням у визначеннях схеми

XML. Для створення альтернативної залежної від платформи моделі може

бути долучено інші набори властивостей. Моделі, які вимагають

відповідності цій специфікації, можуть використовувати ці елементи UML,

але вони повинні відповідати всім умовам щодо використання цих

елементів.

Для користувачів, яких не ознайомлено з використанням UML або

його графічних позначок, щоб отримати загальне уявлення про UML

загалом є достатньо оглядових матеріалів, наприклад, до [1] або [2]. Слід

зазначити, що цей стандарт використовує лише графічне подання за

промовчуванням всіх використаних елементів UML.

Необхідно звернути увагу, що жодних положень щодо наявності та

використання інших елементів UML не передбачено. Отже, сумісні моделі

можуть використовувати інші елементи, але вони не мають визначеної

семантики в рамках DATEX II. Стереотипи профілю UML DATEX II,

пов'язані з незалежною від платформи моделлю, мають визначені

властивості, які використовують в наступних розділах для визначення

аспектів метамоделі. Розподіл, які властивості за допомогою яких

стереотипів використовують, наведено на діаграмах у розділі 7. Крім цього,

було визначено додаткові властивості для керування залежним від

платформи відображенням у визначення схеми XML (додаток А).
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Необхідно звернути увагу, що наведений перелік властивостей становить

список властивостей, який визначає цей стандарт. Можуть бути інші

властивості, але їх не визначено цим стандартом, і вони не мають

семантики в специфікаціях DATEX II.

6.2 Властивості стереотипу DATEX II

6.2.1 Властивостями незалежної від платформи моделі є:

— definition: чітке, зрозуміле та однозначне визначення модельованої

концепції;

— description: загальна текстова довідка та пояснення зовнішньої

специфікації, що входить до моделі DATEX II, використовуючи або класи зі

стереотипом "ExternalNamespace", "ExternalType" та/або "ExternalClass ";

— extensionName: назва розширення, якщо модель розширена;

— extensionVersion: версія розширення, якщо модель розширена;

— modelBaseVersion: номер основного компонента номера версії,

наприклад "n" у випадку номера версії "n.m";

— namespaceUri: універсальний ідентифікатор ресурсу, який

однозначно ідентифікував зовнішній простір імен;

— order: дозволяє визначити порядок, при якому в серіалізованій

структурі контейнера має виникнути множина мета класів;

— profileName: назва профілю, якщо модель є профілем;

— profileVersion: версія профілю, якщо модель є профілем;

— regulatoryContext: опис будь–якого відповідного регуляторного

контексту, який керує створенням або структурою метакласу, за потреби;

— version: повний номер версії пов'язаного мета класу.

6.2.2 Властивостями залежної від платформи моделі є:

— facets:  значення цієї властивості має бути дійсним вмістом для

обмежувального елемента визначення простого типу схеми XML для типу

обмеження схеми XML, на якій відображено метаклас DATEX II;
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— prefxix: префікс, який використовується для представлення

простору імен у відображенні схеми XML;

— rootElement: вказівка на створення елемента верхнього рівня в

схемі типу клас, використовуючи значення властивості як ім'я елемента;

— schemaAttribute: якщо ця властивість має значення "так",

атрибут простого типу (тип даних або перелік) від незалежної від

платформи моделі буде відображено як атрибут XML, якщо ця властивість

порожня або має будь–яке інше значення, він буде відображений як

елемент XML;

— schemaLocation: URL–адреса, яка вказує на зовнішню схему

XML, яка буде імпортована в схему DATEX II;

— schemaName: якщо ця властивість не порожня, її значення буде

використане для відображення метакласу замість власного «імені»

атрибуту метакласу або будь–якого імені, що відповідає будь–якій із

передбачених умов іменування у наступних розділах цього стандарту;

— schemaType: ця властивість використовується для іменування

простого типу схеми XML, на якій відображається тип даних DATEX II

(згідно з A.2.2.3);

— schemaTypeInclude: посилання на зовнішньо вказаний тип схеми

XML, який буде використовуватися як відображення для цього метакласу

(згідно з A.2.2.5);

— targetClass: для атрибутів, які посилаються на інші класи (тобто

класи зі стереотипом "D2Identifiable" або "D2VersionedIdentifiable"), цей

атрибут описує ім'я іншого класу і використовується для створення

типового посилання.

6.3 Правила надання імені

6.3.1 Усі імена,  які використовуються в моделях UML  DATEX  II,

повинні відповідати наведеному далі набору правил.
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6.3.2 Наведені нижче конструкції UML, використані в цьому стандарті,

можуть мати ім'я, яке використовує метамодель DATEX II: Атрибут, Клас,

Тип даних, Перелік, Пакет, Властивість. Ця назва визначається за

допомогою мета–атрибуту "name" з цього метакласу.

Якщо такий мета–атрибут імені надається, він повинен починатися з

літери, за якою можуть йти ще літери або цифри . Ім'я чутливе до регістру.

В загальних рисах ім'я DATEX II повинно відповідати наведеному

нижче визначенню із застосуванням Форми Extended Backus Naur згідно з

ISO/IEC 14977:1996.

name ::= letter , { letter | digit }

letter ::= “A” | “B” | “C” | “D” | “E” | “F” | “G” | “H” | “I” | “J”
| “K” | “L” | “M” | “N” | “O” | “P” | “Q” | “R” | “S” | “T” | “U”
| “V” | “W” | “X” | “Y” | “Z” | “a” | “b” | “c” | “d” | “e” | “f”
| “g” | “h” | “i” | “j” | “k” | “l” | “m” | “n” | “o” | “p” | “q”
| “r” | “s” | “t” | “u” | “v” | “w” | “x” | “y” | “z”

digit ::= “0” | “1” | “2” | “3” | “4” | “5” | “6” | “7” | “8” | “9”

6.3.3 Назви екземплярів наступних метакласів UML повинні бути у

Верхньому «верблюжому» регістрі, тобто вони повинні починатись з

великої літери (від "A" до "Z"), також вони повинні складатися з одного або

декількох логічних компонентів, і кожен компонент теж повинен починатися

з великої літери (наприклад, Component1Component2Component3):

Class, DataType, Enumeration, Package

6.3.4 Назви екземплярів наступних метакласів UML повинні бути у

Нижньому «верблюжому» регістрі, тобто вони повинні починатись з малої

літери (від 'a' до 'z'), також вони повинні складатися з одного або кількох

логічних компонентів, а кожен компонент, починаючи з другого, повинен

починатись з великої літери (наприклад, component1Component2

Component3):

Attribute, Property
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6.3.5 У всіх назвах DATEX II слід уникати абревіатур, але у разі їх

застосування пропис повинен бути скоригований згідно з 6.3.3 та 6.3.4.
Примітка. У деяких частинах цього стандарту імена за промовчуванням

визначаються переходом в іменах інших конструкцій з Верхнього «верблюжого»

регістру до Нижнього «верблюжого» регістру. Це перетворення строго визначене як

заміна першої літери з великої на малу. Наприклад, власне ім’я класу може бути

"ANameExample". За умови посилання на інший клас за допомогою композиції без імені

ролі та класифікатора схема XML кодування вкладеного класу буде містити атрибут,

який заочно буде названий "aNameExample".

6.3.6 Назви наступних конструкцій UML  DATEX  II  повинні бути

унікальними в своєму просторі імен:

Class, DataType, Enumeration, Package

7 ПРАВИЛА НЕЗАЛЕЖНОЇ ВІД ПЛАТФОРМИ МОДЕЛІ

7.1 Загальні положення

Методика моделювання DATEX II передбачає певну структуру моделі

UML, яка прагне претендувати на відповідність вимогам цього стандарту. У

цьому розділі наведено вимоги, яким повинні відповідати моделі UML з

огляду на обмеження щодо використання певних побудов UML. Необхідно

зауважити, що немає жодних заяв, зроблених стосовно інших побудов

UML,  тобто моделі,  що містять інші побудови UML,  все ще можуть

відповідати вимогам DATEX II доки всі вимоги до іменованих побудов UML

виконуються.

Більшість положень цього підпункту було виокремлено

безпосередньо з профілю UML для DATEX II, який було наведено в

розділі 6.1. Решту положень було навмисно вибрано для навчання

користувачів, покращення якості моделювання та уникання

неоднозначності.
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Положення цього розділу стосуються конкретних вимог до незалежної

від платформи моделі,  тобто вони не звертаються з  вимогами для

відображення моделей DATEX II в конкретному синтаксисі передавання

даних для обміну даними. Такі вимоги розглянуть в подальших розділах

цього стандарту.

Атрибути базових метакласів UML, наведені на рисунках 1–8, але не

описані у відповідних частинах, не мають семантики в цьому стандарті, оскільки

вони є інструментально пов'язаними вбудованими властивостями метакласу.

7.2 Вимоги до асоціацій

7.2.1 На рисунку 1 зображено стереотип “D2Relation”, визначений для

асоціацій DATEX II  (у цьому випадку асоціації з

Association.memberEnd.isComposite = істина; саме тому асоціації DATEX II

зображені як "Composition").

Рисунок 1 – Асоціації

7.2.2 Моделі DATEX II можуть містити UML

Core::Constructs::Association  з двома екземплярами memberEnd (тобто

бінарне об'єднання), де для одного атрибута memberEnd.isComposite

встановлено значення "true". Такі бінарні композиції можуть мати

стереотип "D2Relation" від призначеного йому "UML профілю
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для DATEX II". Бінарні композиції з таким стереотипом називають

"відносинами DATEX II" для стислості цього стандарту.

7.2.3 Моделі DATEX  II  можуть містити UML

Core::Constructs::Association, що не мають стереотипу "D2Relation" або

яким призначені інші стереотипи. Асоціації без призначеного стереотипу

“D2Relation” або з іншими стереотипами щодо асоціацій не регулюються

цим стандартом і не мають семантики в специфікаціях DATEX II.

7.2.4 Якщо мета–атрибут "name" відношення DATEX II порожній,

припущенням за промовчуванням є ім'я складене з імені підключеного

класу  UML memberEnd, в якому першу літеру замінено на малу.

7.2.5 Якщо кратність відносин memberEndDATEX II безпосередньо не

визначено, значенням за промовчуванням як для Multiplicity.lower, так і для

Multiplicity.upper є "1".

7.2.6 Значення властивості "order" зв’язку DATEX II повинно бути

невід'ємним цілим числом і відрізнятись від будь–якого іншого значення

будь–якого іншого зв’язку DATEX II, пов’язаного з цим класом UML (тобто

всі суміжні асоціації поєднаного класу повинні мати чіткі порядкові

значення).

7.2.7 Якщо дві або більше асоціацій UML з'єднують одні і ті ж класи

UML, вони повинні мати не порожні властивості "definition".

7.3 Вимоги до атрибутів

7.3.1 На рисунку 2 зображено стереотип "D2Attribute", визначений для

атрибутів DATEX II.
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Рисунок 2 – Атрибути

7.3.2 Атрибутам класів DATEX II може бути призначений стереотип

"D2Attribute". Далі в тексті цього стандарту такі атрибути називатимуться

"атрибутами DATEX II".

7.3.3 Моделі DATEX II можуть містити атрибути, які не мають

стереотипу "D2Attribute" або мають інші присвоєні стереотипи. Атрибути

без присвоєного стереотипу "D2Attribute" або з іншими стереотипами

атрибутів не регулюються цим стандартом, тобто вони не мають семантики

в контексті специфікації DATEX II

7.3.4 Тип атрибута DATEX  II  повинен бути типом даних UML  зі

стереотипом "D2Datatype" (зверніть увагу, що вбудовані типи UML не

дозволяються) або "ExternalType", або переліком UML з стереотипом

"D2Enumeration". Якщо призначений тип є "Reference" або

"VersionReference", то стереотип "D2Attribute" може мати не порожню

властивість "targetClass", яка повинна містити ім'я класу DATEX II, якому

призначений стереотип "D2Identifiable" або "D2VersionedIdentifiable"

відповідно.

7.3.5 Властивість "definition" атрибута DATEX II не повинна бути

порожньою і повинна містити чітке, зрозуміле і однозначне визначення

модельованої концепції.
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7.3.6 Будь–який атрибут DATEX II повинен мати не порожню

властивість "order". Ця властивість повинна бути невід’ємним цілим числом

і всі значення таких властивостей атрибутів DATEX II того самого класу

DATEX II повинні бути унікальними у цьому класі.

7.3.7 Атрибути DATEX  II  –  як і всі атрибути UML  –  успадковують

атрибут "нижній" та "верхній" від UML Core :: Basic :: MultiplicityElement.

Якщо атрибути кратності не надаються явно, використовується значення

за промовчуванням «1».
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7.4 Вимоги до класів

7.4.1 На рисунку 3 зображено стереотип "D2Class", визначений

загалом для класів DATEX II. Він також містить спеціальні стереотипи для

класів, які створюватимуть елемент верхнього рівня ("D2ModelRoot") і для

класів, які мають унікальну ідентичність ("D2Identifiable"), яка необов'язково

може також мати ітераційний життєвий цикл ("D2VersionedIdentifiable").

Останній стереотип "ExternalClass" використовується для опису класів,які

імпортуються з інших просторів імен і тому може бути використаний у моделі.

Рисунок 3 – Класи

7.4.2 Моделі DATEX II можуть використовувати UML

Core::Basic::Class. Такі класи можуть мати стереотипи "D2Class",

"D2ModelRoot", "D2Identifiable", "D2VersionedIdentifiable" або "ExternalClass"

з "профілю UML для DATEX II", присвоєного йому. Далі в тескті цього

стандарту класи з одним із цих стереотипів, крім "ExternalClass" для

стислості називатимуться "класами DATEX II".

7.4.3. Класи DATEX II не повинні присвоювати більше одного

стереотипу "D2Class", "D2ModelRoot", "D2Identifiable",

"D2VersionedIdentifiable" або "ExternalClass".
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7.4.4 Моделі DATEX II можуть містити UML Core::Basic::Classes, яким

не присвоєно жодного з перелічених стереотипів "D2Class", "D2ModelRoot",

"D2Identifiable", "D2VersionedIdentifiable" або "ExternalClass" або вони

можуть присвоювати інші стереотипи. Класи без присвоєних стереотипів

“D2Class”, “D2ModelRoot”, "D2Identifiable", "D2VersionedIdentifiable" або

"ExternalClass" або з іншими стереотипами класів не регулюються цим

стандартом, тобто вони не мають семантики в контексті специфікацій DATEX II.

7.4.5 Властивість "definition" класу DATEX II (окрім "ExternalClass") не

може бути порожньою і повинна містити чітке, зрозуміле та однозначне

визначення модельованого класу.

7.4.6 Модель UML, яка відповідність відповідає вимогам цього

стандарту, повинна містити щонайменше один клас із присвоєним

стереотипом "D2ModelRoot".

7.4.7 Клас DATEX II «D2ModelRoot», який відповідає вимогам цього

стандарту, повинен мати властивість “modelBaseVersion” зі значенням “3”,

а властивість “version” зі значенням “3.x”, де x – невід'ємне ціле число.

Вони можуть мати не порожні властивості "extensionName" та

"extensionVersion", якщо модель розширюється згідно з 8.

7.4.8 Класи DATEX II можуть бути оголошені абстрактними, тобто їх

атрибут "isAbstract" може мати значення "true".

7.4.9 Класи DATEX II (крім класів «ExternalClass») не можуть мати

більше ніж один суперклас.

7.4.10 Класи "ExternalClass" не повинні мати суперкласу, атрибутів та

асоціацій. Вони тільки служать посиланням на класи, імпортовані ззовні

схеми, згенерованої з моделі.

7.4.11 Для всіх класів DATEX II наступні побудови UML повинні бути

унікальними для кожного класу:

— атрибути UML "name";

— значення "name" віддалених властивостей UML
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Association.memberEnd, підключених до класу;

— значення "name" класів UML, з'єднаних через асоціацію UML з

порожнім UML Association.memberEnd.name на повя’заному закінченні, де

згідно з 7.2.4, це ім'я встановлюється як "name" їхнього підключеного класу

UML, при цьому перша літера регістри замінюється на малу.

7.5 Вимоги до типів даних

7.5.1 На рисунку 4 зображено стереотип "D2Datatype", що

використовується загалом для визначення типів даних DATEX II. Зовнішні

типи даних також можуть використовуватися шляхом їх оголошення за

допомогою стереотипу "ExternalType".

Рисунок 3 – Класи

7.5.2 Моделі DATEX II можуть використовувати UML

Core::Basic::DataType. Такі типи даних можуть мати "D2Datatype" або

стереотип "ExternalType" з присвоєного йому "UML профілю для DATEX II".

Далі в тескті цього стандарту типи даних з присвоєним стереотипом

"D2Datatype" будуть називатись "типи даних DATEX II".

7.5.3 Типам даних DATEX II не повинні присвоюватись обидва

стереотипи "D2Datatype" та "ExternalType" одночасно.

7.5.4 Моделі DATEX II можуть містити UML Core::Basic::DataType,

яким не присвоєний стереотип “D2Datatype” або “ExternalType”, або їм

можуть бути призначені інші стереотипи. Типи даних без присвоєного
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стереотипу "D2Datatype" або "ExternalType" або з іншимиі стереотипами

типів даних не регулюються цим стандартом, тобто вони не мають

семантики в контексті специфікацій DATEX II.

7.5.5 Типи даних DATEX II зі стереотипом "ExternalType" повинні

визначатися всередині пакетів, яким присвоєно стереотип

"ExternalNamespace" або має предка з цим стереотипом, тобто вони

визначаються безпосередньо в пакеті "ExternalNamespace" або в пакетах,

визначених далі у ієрархії такого пакету.

7.5.6 Властивість "definition" прототипу "D2Datatype" типу даних

DATEX II не повинна бути порожньою і повинна містити чітке, зрозуміле та

однозначне визначення модельованого типу даних. PIM DATEX II не

містить формальної специфікації типу даних (наприклад, лексичний

простір, діапазон значень, тощо). Вся необхідна інформація, необхідна для

належної реалізації концепції, призначеної для типу даних у будь–якій

конкретній синтаксичній моделі передачі, повинна бути чітко наведена у

цьому визначенні.

7.6 Вимоги до переліків

7.6.1 На рисунку 5 зображено стереотип "D2Enumeration", визначений

для переліку DATEX II.

Рисунок 5 – Переліки
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7.6.2 Моделі DATEX II можуть використовувати UML

Core::Basic::Enumeration. Такі переліки можуть мати стереотип

"D2Enumeration" з присвоєного йому "UML профілю для DATEX II". Далі в

тескті цього стандарту переліки з таким присвоєним стереотипом будуть

називатись «переліками DATEX II».

7.6.3 Моделі DATEX II можуть містити UML Core::Basic::Enumeration,

немає яким не присвоєний стереотип “D2Enumeration” або інші стереотипи.

Переліки без присвоєного стереотипу "D2Enumeration" або з іншими

стереотипами для переліків не регулюються цим стандартом, тобто вони

не мають семантики в контексті специфікацій DATEX II.

7.6.4 Властивість "definition" переліку DATEX II не повинна бути

порожньою та повинна містити чітке, зрозуміле та однозначне визначення

модельованого перерахування.

7.7 Вимоги до узагальнень

7.7.1 На рисунку 6 зображено стереотип "D2LevelBExtension",

визначений для розширень DATEX II. Цей тип узагальнення може бути

використаний для зображення розширень класів рівня B (узагальнення від

D2Class у просторі імен розширення рівня B до D2Class в основній моделі)

або переліків (узагальнення від перерахунку D2E в просторі імен

розширення рівня B до D2Enumeration основної моделі).

Не всі узагальнення повинні мати стереотип "D2LevelBExtension".

Рисунок 6 – Узагальнення
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7.7.2 Узагальненням DATEX II може присвоюватись стереотип

"D2LevelBExtension".

7.8 Вимоги до літералів

7.8.1 На рисунку 7 зображено стереотип "D2Literal", визначений для

постійних значень переліків DATEX II.

Рисунок 7 – Літерали

7.8.2 Літералам переліків DATEX II може присвоюватись стереотип

"D2Literal". Далі в тескті цього стандарту такі атрибути називаються

«літералами DATEX II».

7.8.3 Моделі DATEX II можуть містити літерали, яким не присвоєно

стереотип "D2Literal" або інші стереотипи. Літерали без присвоєного

стереотипу "D2Literal" або з іншими стереотипами для літералів не

регулюються цим стандартом, тобто вони не мають семантики в контексті

специфікацій DATEX II.

7.8.4 Властивість «definition» літералу DATEX II не повинна бути

порожньою і повинна містити чітке, зрозуміле та однозначне визначення

модельованого поняття.
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7.8.5 Будь–який літерал DATEX II повинен мати не порожню

властивість "order". Цей порядок є невідємним цілим числом, а всі

порядкові значення таких властивостей літералів DATEX II того ж переліку

DATEX II повинні бути унікальними для цього переліку.

7.9 Вимоги до пакетів

7.9.1 На рисунку 8 зображено стереотипи «D2Namespace» та

«D2Package», визначені для пакетів DATEX II (з або без визначення

простору імен для вкладених метакласів). Пакети "ExternalNamespace"

використовуються для оголошення класів або типів даних, які імпортуються

із зовнішнього простору імен.

Рисунок 8 – Пакети

7.9.2 Моделі DATEX II можуть використовувати UML Core :: Basic ::

Package. Таким пакетам можуть присвоюватись стереотипи "D2Npace",

"D2Package" або "ExternalNamespace" з присвоєного йому "UML профілю

для DATEX II". Далі в тескті цього стандарту пакети з присвоєних одним із

цих стереотипів називаються "пакетами DATEX II".

7.9.3 Пакетові DATEX II може бути присвоєно не більше одного

стереотипу "D2Namespace", "D2Package" або "ExternalNamespace".
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7.9.4 Моделі DATEX II можуть містити UML Core::Basic::Packageбез

присвоєного "D2Npace", "D2Package" або "ExternalNamespace" стереотипу

або з іншими присвоєними стереотипами. Пакети без присвоєного

стереотипу "D2Namespace", "D2Package" або "ExternalNamespace" або з

іншими стереотипами для пакетів не регулюються цим стандартом, тобто

вони не мають семантики в контекст специфікацій DATEX II.

7.9.5 Пакети "ExternalNamespace" можуть містити лише визначення

метакласу "ExternalClass" та "ExternalType".

8 ПРАВИЛА РОЗШИРЕННЯ

8.1 Загальні вимоги
Моделі DATEX II підтримують спеціалізовані розширення для

додатків. Ці розширення можуть впроваджувати інноваційні концепти, і

хоча вони можуть успішно повторно використовувати типи даних, переліки,

компоненти та навіть ідентифіковані суб'єкти з існуючої моделі, вони не

можуть досягти будь–якого типу сумісності на системному рівні з

системами, які реалізуються без поінформованості про це окреме

розширення. Такі розширення позначаються як розширення рівня С.

В інших сценаріях розширення можуть прагнути лише додати деяку

обмежену кількість бізнес–логіки програми, в той же час вимагаючи

зворотної сумісності з існуючою моделлю. "Compability" в цьому випадку

означає сумісність на системному рівні, наприклад, для систем, що

обмінюються повідомленнями XML, дійсний примірник розширеної моделі

завжди повинен бути також дійсним екземпляром для основної моделі. Цей

рівень сумісності в DATEX II позначається як розширення рівня B. Імена

рівнів фактично вказують на ієрархію сумісності, де верхній рівень

(максимальна сумісність) позначається як рівень А, де обидві взаємодіючі

системи використовують ідентичну модель, попередньо визначену в інших

частинах цього стандарту, без будь–яких розширень.
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8.2  Перелік вимог

8.2.1 Модель, яка відповідає цьому стандарту, може бути розширена.

Розширення можуть або досягати сумісності з існуючою моделлю (в

даному контексті "основна модель"), або вони можуть створювати нову

модель, несумісну з будь–якою попередньою моделлю, але, тим не менш,

використовуючи методологію, надану в рамках цього стандарту, і – можливо

– повторно використовувати класи, запозичені від інших, існуючих моделей.

Сумісне розширення позначається в специфікації DATEX II як

розширення рівня B.

Несумісні розширення позначаються як розширення рівня С.

8.2.2 Усі розширення повинні повністю відповідати всім іншим

правилам, наведеним у цьому стандарті.

8.2.3 Розширена модель повинна містити ім'я розширення та номер

версії у двох властивостях UML під назвою "extensionName" та

"extensionVersion" у UML стереотипі "D2ModelRoot" елемента кореневого

рівня, який може бути використаний у поєднанні з розширеними

елементами.

8.2.4 Розширення, що додають нові класи "D2ModelRoot", завжди є

розширеннями рівня C. Розширення, які не додають нові класи

"D2ModelRoot", можуть бути розширеннями рівня B або рівня C, залежно

від того, чи відповідають вони правилам рівня B, передбаченим цим

пунктом.

8.2.5 Класи DATEX II, що належать до розширень рівня B, не повинні

ставати надклассами класів у базовій моделі, тобто не додаються до

моделі узагальнення UML від класу DATEX II основної моделі до класу

DATEX II розширення.

8.2.6 Класи DATEX II, що належать до базової моделі, можуть стати

суперкласами класів DATEX II в розширеннях рівня B, тобто узагальнення

UML від класу DATEX II розширення рівня B до класу DATEX II базової
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моделі можуть бути додані до модель. Таким узагальненням повинен

присвоюватись стереотип "D2LevelBExtension" з "UML профілю для

DATEX II".

8.2.7 Поєднання "D2Relation" між класами DATEX II в розширенні та

класами DATEX II в основній моделі можуть бути додані до розширеної

моделі рівня B, якщо вони мають базовий клас моделі на стороні "елемента"

(тобто сторона без ромба на лінії поєднання) та клас розширення на з іншого

боку.  Таким чином,  існуючі класи з основної моделі можуть стати

компонентами контейнерів у моделі розширень рівня B (повторне

використання класів), але класи з розширеннями рівня B не повинні стати

компонентами існуючих контейнерів в базовій моделі.

8.2.8 Переліки DATEX II, що належать до розширень рівня B, не

повинні стати надкласовими переліками в основній моделі, тобто

узагальнення UML від переліку DATEX II від основної моделі до переліку

DATEX II у розширенні не можуть бути додані до моделі.

8.2.9 Переліки DATEX II, що належать до базової моделі, можуть

стати суперкласами переліків DATEX II з розширенням рівня B, тобто

узагальнення UML від переліку DATEX II від розширення рівня B до

переліку DATEX II основної моделі можуть бути додані до цієї моделі. Такі

узагальнення повинні мати стереотип "D2LevelBExtension"  присвоєного з

"UML профілю для DATEX II".

Може існувати декілька розширень рівня B переліків одноядерної

моделі.

8.2.10 Властивості "order" всіх літералів переліку та всіх його

розширень повинні бути унікальними.

8.2.11 Типи даних DATEX II, що належать до розширення рівня B, не

повинні ставати надкласами типів даних у базовій моделі, тобто

узагальнення UML від типу даних DATEX II основної моделі до типу даних

DATEX II  розширення не додаються до моделі.
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8.2.12 Типи даних DATEX II, що належать до базової моделі, можуть

стати надкласовими типами даних DATEX II у розширенні рівня B, тобто

узагальнення UML від типу даних DATEX II розширення рівня B до типу

даних DATEX II в базовій моделі можуть бути додані до цієї моделі.

8.2.13 Узагальнення UML з присвоєним стереотипом

"D2LevelBExtension" "UML профілю для DATEX II" не повинні

використовуватися в будь–якій випадках, окрім наведених в 8.2.6, 8.2.9

або 8.2.12.

8.2.14 Типи даних UML та переліки UML основної моделі можуть бути

повторно використані в розширеннях рівня B.
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ДОДАТОК A
(обов’язковий)

Відображення схеми визначення XML

A.1 Загальні положення
Концепції профілю UML для незалежної від платформи моделі,

наведені в основних розділах цього стандарту – доповнені додатковими

метаданими для залежної від платформи моделі – керують відображенням

моделей DATEX II у визначеннях XML схеми (XSD [3] та [4]). Цей додаток

описує, як фактичні схеми, які використовуються в усіх подальших

частинах цього стандарту, фактично створюються з моделі UML, що

відповідає розділам 6 – 8 цього стандарту.

Відображення XSD в основному охоплюється невеликим набором

загальних правил, які потім змінюються / розширюються подальшими

детальними механізмами, що розглядають конкретні випадки. Ці правила

описані далі в цьому додатку.

A.2 Правила залежної від платформи моделі для XML зі схемою
визначення XML

A.2.1 Загальні положення
Модель, яка повинна бути відображена на схемі визначення XML, повинна

відповідати додатковим вимогам згідно 6 – 8. Ці додаткові вимоги наведені

в цьому додатку. Моделі, що відповідають цим вимогам, можуть бути

відображені у відповідному визначенні XML–схеми відповідно до

відображення, описаного в наступних підпунктах.

A.2.2 Вимоги до відображення на схемі визначення XML
A.2.2.1 Типи даних UML з присвоєним стереотипом UML "D2Datatype"

або "ExternalType" можуть мати не порожній параметр"schemaType". Типи

даних "D2Datatype" можуть мати не порожню властивість "schemaTypeInclude"
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UML TaggedValue. Обидві властивості також можуть бути порожніми.

A.2.2.2 Типи даних "D2Datatype" не повинні мати одночасно порожні

властивості "schemaType" та "schemaTypeInclude".

A.2.2.3 Значення властивості "schemaType" повинно бути вбудованим

простим типом визначення XML–схеми, тобто воно повинне дотримуватися

наступного правила виведення:

schema–type ::= "duration", "dateTime", "time", "date",
"gYearMonth", "gYear", "gMonthDay", "gDay", "gMonth", "boolean",
"base64Binary", "hexBinary", "float", "double", "anyURI", "QName",
"NOTATION", "string", "decimal", "normalizedString", "token",
"language", "Name", "NMTOKEN", "NCName", "NMTOKENS", "ID", "IDREF",
"IDREFS", "ENTITY", "ENTITIES", "integer", "nonPositiveInteger",
"long", "nonNegativeInteger", "negativeInteger", "int",
"unsignedLong", "positiveInteger", "short", "unsignedInt", "byte",
"unsignedShort", "unsignedByte"

A.2.2.4 Типи даних “D2Datatype”, які мають обидві порожні

властивості “schemaType” та “schemaTypeInclude”, самі по собі повинні

мати клас попередник (тобто пряме UML узагальнення, UML узагальнення

власного UML узагальнення тощо), який мав– не порожнім один з двох

параметрів “schemaType” або “schemaTypeInclude”.

A.2.2.5 Значення параметра "schemaTypeInclude" повиино бути URI,

який однозначно позначає визначення типу схеми XML для типу з тим

самим іменем, що й клас UML, якому присвоюється UML TaggedValue

"schemaTypeInclude".

A.2.2.6 Класи, чий параметр "schemaTypeInclude" вказує на

визначення складеного типу для імені класу UML, не повинні мати спеціалізації.

A.2.2.7 Типи даних UML з присвоєним стереотипом UML “D2Datatype”

можуть мати параметр “facets”, але тільки в тому випадку якщо вони

відображені на XML–схемі простого типу. Значення цього параметра

повинно бути дійсним вмістом для обмежувального елементу визначення

схеми XML простого типу типового обмеження типу схеми XML,

відображеного класом UML.
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Тип відображення визначає, які межі дозволені відповідно до

специфікації XML–схеми.

A.2.2.8 Атрибути класів DATEX II можуть мати не порожню

властивість “schemaAttribute”, яка в свою чергу може набувати одного з

двох значень: “yes” або “no”, але лише якщо їхній тип відображений на

схемі XML простого типу та якщо їхня кратність буде або “0..1” , або “1..1”.

A.2.2.9 Атрибути класів DATEX II можуть мати не порожню

властивість “schemaName”.

A.2.2.10 Розширення підпункту 7.4.11 для всіх класів DATEX II та

наступні конструкти UML повинні бути унікальними для кожного класу:

— “name” UML атрибутів

— значення “name” дистанційних властивостей UML

Association.memberEnd , поєднаних з класом.

— значення "name" класів UML, поєднаних через асоціацію UML з

порожнім UML Association.memberEnd.name на підключеному кінці, де

згідно з 7.2.4 це ім'я повинно бути встановлене як "name" їх підключеного

класу UML, при цьому перша літера регістри стає малою. – plus

— Значення властивостей "schemaName" атрибутів цього класу UML

Це означає, що жодне із перелічених імен чи значень «schemaName»

не повинно бути лексично рівним.

A.2.2.11 Кожна модель DATEX II повинна мати щонайменше один UML–

пакет «D2NameSpace» під назвою “Common”.

A.3 Відображення PSM на схемі визначення XML

A.3.1 Загальні положення
Наступні класи описують,  як створюються сумісні з DATEX II  UML–моделі

(тобто модель UML згідно з 6, 7, A.2 та – для розширених моделей – 8

цього стандарту може бути відображена на схемі XML (XSD).
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A.3.2 Відображення типів “D2Datatype” та “ExternalType”

A.3.2.1 Типи "D2Datatype" принципово відображені у визначеннях

типу XSD з тою самою назвою, що й тип. Далі будуть наведені винятки,

тобто випадки, коли тип "D2Datatype" може бути відображеним іншим

чином. Значення мета–атрибута типу "definition" відображене на XML схемі

елемента "annotation", тобто принципова структура виглядає приблизно так:

<xs:simpleType name=TypeNameFromUMLModel>
<xs:annotation>

<xs:documentation>
ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=Namespace:RestrictionBase />

</xs:simpleType>

Елемент “annotation”  не є обов'язковим і схеми можуть бути створені

з анотаціями або без них.

Значення "RestrictionBase" визначають відповідно до наступного

алгоритму:

1. Якщо присвоєний стереотип "D2Datatype" має не порожню

параметр властивість "schemaType" (згідно з A.2.2.1), це значення має бути

заздалегідь визначеним простим типом XML–схеми згідно зі списом(згідно

з A.2.2.3). Значення "RestrictionBase" – це попередньо визначене ім'я типу

XML–схеми.

2. Якщо призначений стереотип "D2Datatype" має порожні

властивості "schemaType" та "schemaTypeInclude", то значенням

"RestrictionBase" буде ім'я супертипу цього типу. Варто зауважити, що

згідно A.2.2.4 гарантовано, що будь–який подібний тип має супертип.

A.3.2.2 Визначення типу XML–схеми, які створені цим правилом, можуть

бути змінені шляхом забезпечення змісту властивості "facets". У цьому

випадку елемент "xs:restriction" буде розширено, а зміст властивості
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"facets" стереотипу "D2Datatype" буде вставлено між відкривнимта

закривним елементом:

<xs:restriction base=Namespace:RestrictionBase>
  ContentOfFacetsPropertyHere
</xs:restriction>

Варто зауважити, що згідно з A.2.2.7 вміст цього параметру UML має

бути дійсною моделлю вмісту для елемента "xs:restriction".

A.3.2.3 Ці принципові правила відображення для типів "D2Datatype"

можуть бути перенаправлені шляхом надання користувачеві відображення

типу XML схеми за допомогою підсхеми, що забезпечується за допомогою

властивості UML "schemaTypeInclude" – це корисно у випадках, коли

визначені типи не входять до описаної вище схеми. Зміст визначення типу,

наданого користувачем, не вводиться в саму позначену величину, а

фіксується в іншому місці, яке позначається URI, та міститься у позначених

величинах. Така ситуація може виникнути під час розгляду позначеної

величини як URL–адреси – намагаючись завантажити вміст звідти – або

іншим способом, що дозволяє надавати зовнішні визначення типу XML–

схеми (наприклад, як файл з локального диску).

A.3.2.4 Типи "ExternalType" не відображаються у визначеннях типів

XSD. Відповідний тип даних передбачається доступним через зовнішню

схему XML у просторі імен, у якому вони визначені.

A.3.3 Відображення “D2Enumeration” та “D2Literal”
Класи "D2Enumeration" – та їх відповідні класи "D2Literal" – завжди

відображаються у простому типі визначення XML–схеми із наступною

структурою:

<xs:simpleType name=EnumerationNameFromUMLModel>
<xs:annotation>

<xs:documentation>
ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
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<xs:enumeration value=EnumerationLiteralNameFromUMLModel>
<xs:annotation>

<xs:documentation>
ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel

</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs:enumeration>
...
<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Постійні дані відображаються в порядку збільшення значень  їх

властивостей "order".

Генеровані схеми можуть бути профільовані в тому сенсі, що типи

можуть бути обмежені до тих пір, поки кожен дійсний екземпляр

обмеженого профілю також дійсний для повного відображення. Для класів

переліків це означає, що профільовані схеми можуть не містити літкрали.

Останнє значення переліку "_extended" автоматично генерується для

всіх класів "D2Enumeration" для підтримки сумісних розширень.

Другий комплексний тип генерується для всіх класів

«D2Enumeration»:
<xs:complexType name="_"EnumerationNameFromUMLModel>

<xs:simpleContent>
<xs:extension base=Namespace:EnumerationNameFromUMLModel>

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
</xs:extension>

</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

Де б не був заданий "D2Enumeration" як тип "D2Attribute" (згідно з

7.3.4), XML–елемент, створений для цього атрибута, використовує цей тип

"_", що дозволяє встановити вміст елемента на "_extended" – у випадку,

якщо не застосовується жоден з оригінальних літералів – і надає

розширене значення за допомогою атрибута "_extendedValue".

<xs:complexType name=ClassNameFromUMLModel
…

<xs:sequence>
…
<xs:element name=AttributeNameFromUMLModel
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type=Namespace:_EnumerationNameFromUMLModel
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

…
</xs:sequence>

…
</xs:complexType>

Якщо у моделі рівня B для переліку DATEX II існує одне або більше
розширень рівня B, збираються постійні дані, наведені у всіх цих
розширеннях, і до відповідної схеми додається третій тип переліку:

<xs:simpleType name="_"EnumerationNameFromUMLModel"ExtensionType">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value=NameOfLiteralFromExtension />
…

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

У такому випадку тип атрибута XML "_extendedValue" змінюється

з "xs: string" на нове ім'я типу розширення = "_"

+ EnumerationNameFromUMLModel + "ExtensionType".

A.3.4 Відображення “D2Class”

A.3.4.1 Відображення класів “D2Class”, які не мають суперкласів
A.3.4.1.1 Ті класи "D2Class", які не мають надкласу, принципово

відображаються у такій структурі:

<xs:complexType name=ClassNameFromUMLModel>
<xs:annotation>

<xs:documentation>
ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>

<xs:element name=NameFromUMLModel
type=Namespace:TypeFromUMLModel

minOccurs=LowerBound maxOccurs=UpperBound>
<xs:annotation>

<xs:documentation>
ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel

</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
…

</xs:sequence>
</xs:complexType>

Назва згенерованого типу схеми XML взята з мета–атрибута класу

UML, вміст елемента «xs:documentation» взято із обов’язкової (згідно

з 7.4.5) властивості «definition» параметра стереотипу, призначеного з

профілю UML DATEX II.

A.3.4.1.2 Записи "xs: element" у послідовності генеруються з:
1. Властивостей UML “ownedAttribute”, вказаних в класі UML, які

з’являються в порядку параметрів “order”, призначених їм стереотипів

“D2Attribute”. TypeFromUMLModel – ім’я типів даних DATEX II чи типів

даних “ExternalType”, або ім’я попереднього переліку DATEX II з “_” (згідно

з A.3.3).

2. Асоціацій UML, які підключені до класу UML тазнову з’являються

в порядку  UML властивостей «order» і асоціацій «D2Relation», підключених

до класу «D2Class».

3. Елемента з одним розширенням в самому кінці.

A.3.4.1.3 Приклади класів «D2Attribute» та «D2Relation»
відображаються у такій структурі:

<xs:element name=NameFromUMLModel type=Namespace:TypeFromUMLModel
minOccurs=LowerBound maxOccurs=UpperBound>

<xs:annotation>
<xs:documentation>

ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel
</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

Якщо нижня або верхня межі не задані, за промовчуванням

присвоюється значення "1". Варто зауважити, що елементи “xs:annotation”

можуть бути пропущені у випадках, коли вони не вимагаються правилами
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та не передбачені моделлю (наприклад, у випадку єдиної асоціації між

двома класами "D2Class").

Генеровані схеми можуть бути профільовані в тому сенсі, що

діапазони кратності можуть бути обмежені до тих пір, поки кожен дійсний

екземпляр обмеженого профілю дійсний для повного відображення. Якщо

верхня межа зменшена до нуля, визначення елемента може бути

пропущено. Якщо таке пропущення елемента робить декларацію класу

застарілою – тобто на клас більше нема посилань в моделі – декларація

класу може бути також пропущена. Тобто вона може бути виключена зі

створеної схеми.

A.3.4.1.4 “NameFromUMLModel” створюється для “D2Attributes”

відповідно до наступної ієрархії:

1. Величина властивості UML “schemaName” асоційованого

стереотипу UML “D2Attribute”, якщо не порожня.

2. Значення метаатрибуту “name” класу “D2Attribute”.

A.3.4.1.5 "NameFromUMLModel" створюється для "D2Relations"

відповідно до наступної ієрархії:

1. “name” властивості UML “memberEnd”, що представляє

пов’язаний клас UML, якщо він пристуній.

2. “name” пов’язаного з UML класу, перетворене у нижній регістр

(шляхом перетворення першого символо на нижній регістр).

A.3.4.1.6 "TypeFromUMLModel" – це " name" будь якого з пов'язаних

"D2Enumeration", або "D2Datatype" для "D2Attributes".

A.3.4.1.7 Генеровані схеми можуть бути профільовані в тому

розумінні, що реалізація цієї методології DATEX II може дозволяти

визначення обмежувальних аспектів для "D2Attributes", таким чином

зменшуючи допустимий простір значень, а також, відповідно, лексичний

простір, але тільки якщо вони відображаються на схемі XML простого типу.
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Застосовувані аспекти повинні бути дійсним вмістом для обмежувального

елемента визначення відповідної XML–схеми простого типу .

У такому випадку відображення «D2Attribute» статтею згідно з

A.3.4.1.3 змінюється на:
<xs:element name=NameFromUMLModel minOccurs=LowerBound

maxOccurs=UpperBound>
<xs:annotation>

<xs:documentation>
ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel

</xs:documentation>
</xs:annotation>

<xs:simpleType>
<xs:restriction base=Namespace:TypeFromUMLModel>

Facets
</xs:restriction>

</xs:simpleType>
</xs:element>

A.3.4.1.8 Для "D2Relations" "name" асоційованого класу, з єдиним

відхиленням від цього правила, якщо метаклас асоціації UML,

безпосередньо підключений до класу UML, за промовчуванням має

властивість UML "qualifier". Варто зауважити, що в цьому конкретному

випадку нижнім обмеженням "LowerBound" примусово призначається"0", а

верхнє обмеження "UpperBound" примусово призначається "unbounded"!

У цьому випадку ім'я типу створюється як "_ <name>", де <name>

визначається відповідно до наступної ієрархії:

1. “name” віддаленої властивості UML “memberEnd”, поєднаної з

класом – перетворене на UCC – у разі наявності.

2. Поєднання "name" класу UML, "name" атрибута UML "qualifier"

(перетвореного на UCC) та "name" класу UML, підключеного з іншого боку

асоціації UML.

Визначення для цього типу також додається до схеми як:

<xs:complexType name="_"Name>
<xs:sequence>
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<xs:element name=Name1 type=Name2 minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name=NameFromUMLQualifier type="xs:int"

use="required"/>
</xs:complexType>

де Name2 – це "name" класу UML, підключеного з іншого боку асоціації

UML, тоді як Name1 – це те саме ім'я, перетворене на LCC.
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A.3.4.1.9 Структура кінцевого елемента розширення "D2Class"
наступна:
<xs:element name="_"ClassNameToLCC"Extension" type=Namespace: "_"ExtensionType

minOccurs="0" />

Знову ж таки, ім'я цього елемента генерується шляхом перетворення

імені класу у нижній «верблюжий» регістр (змінюючи перший символ у

нижній регістр), його додавання префікса «_» (для позначення створеного

імені) та подальшого додавання постійного рядка "Extension".

A.3.4.1.10 Приклади "D2Attribute" можуть бути відображені на заміну

атрибута XML шляхом встановлення властивості UML "schemaAttribute" на

"yes". У цьому випадку структура розширюється шляхом додавання

елементів «xs: attribute» до моделі вмісту.

<xs:complexType name=ClassNameFromUMLModel>
<xs:annotation>

...
</xs:annotation>
<xs:sequence>

...
</xs:sequence>
<xs:attribute name=AttributeNameFromUMLModel

type=TypeFromUMLModel use=”required”/>
...

</xs:complexType>

'use = ”required”' встановлюється, якщо кратність дорівнює 1.. 1, та

пропускається у випадку значення кратності 0..1 . Зверніть увагу, щоінші

значення кратності не дозволяються, а відображений тип атрибута повинен

бути XML–схемою простого типу згідно з A.2.2.8.

A.3.4.2 Відображення класів "D2Class" з надкласом
Ці класи "D2Class" із надкласом відображаються аналогічно, тільки

вони відображаються в розширеннях свого суперкласу:

<xs:complexType name=ClassNameFromUMLModel>
<xs:annotation>

<xs:documentation>
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ContentOfDefinitionPropertyFromUMLModel
</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:complexContent>

<xs:extension base=Namespace:NameOfSuperclassFromUMLModel>
<xs:sequence>
...
</xs:sequence>

</xs:extension>
</xs:complexContent>

</xs:complexType>

A.3.5 Відображення класів “D2Identifiable” та
“D2VersionedIdentifiable”

A.3.5.1 Класи "D2Identifiable" відображаються так само, як і класи

"D2Class", тільки вони мають наступне додаткове визначення атрибута.
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />

Для класів "D2VersionedIdentifiable" для номера версії створюється

другий атрибут.
<xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />

A.3.5.2 Крім самого типу, буде створено визначення умови

достовірності, що забезпечує унікальність примірників типу, залежно від

"id" або "id" + "version" відповідно. Це визначення умови має наступну

структуру (приклад для варіанту з врахуванням версії, включаючи атрибут

"version").

<xs:unique name="_"Element+TargetClass"Constraint">
<xs:selector xpath=".//"TargetClass} />
<xs:field xpath="@id" />
<xs:field xpath="@version" />

</xs:unique>

A.3.5.3 Крім того, створюються відповідні типи посилань, які

дозволяють посилатися на елементи цих типів на основі загальних

стандартних типів посилань («Reference» та «VersionedReference»).
<xs:complexType name="Reference">

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
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</xs:complexType>

та

<xs:complexType name="VersionedReference">
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="version" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

Залежно від того, враховується версія цільового типу класу

TargetClass чи ні, відповідний тип посилання виглядає приблизно так:
<xs:complexType name=”_”TargetClass"Reference">

<xs:complexContent>
<xs:extension base=Namespace:Reference>

<xs:attribute name="targetClass" use="required"
fixed=TargetClass/>
</xs:extension>

</xs:complexContent>
</xs:complexType>

або так

<xs:complexType name=”_”TargetClass"VersionedReference">
<xs:complexContent>

<xs:extension base=Namespace: VersionedReference>
<xs:attribute name="targetClass" use="required"

fixed=TargetClass/>
</xs:extension>

</xs:complexContent>
</xs:complexType>

Примітка 1. Атрибут "version" типу "VersionedReference" не є обов'язковим. Тобто

можна посилатися на певну версію такої цілі або необов'язково посилатися лише на

ціль, залишаючи вибір версії на розсуд клієнта, який отримує дані.
Примітка 2. Цей стандарт не визначає мінімальну структуру моделі. Тобто

модель, яка відповідає вимогам цього стандарту і хоче використати відображення для

типізованих посилань, наведених у цьому пункті, сама повинна забезпечити доступність

базових класів «Reference» та «VersionedReference», вказавши відповідні класи DATEX

II цього імені у просторі імен "Common" "http://datex2.eu/schema/3/Common".

A.3.5.4 TargetClass визначається встановленням значення

властивості UML «targetClass» у стереотипі UML «D2Attribute» для
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атрибута, що реалізує посилання. Це значення надається за допомогою

відповідного префіксу простору імен, визначеного у властивості "prefix" у

відповідному пакеті "D2Namespace", де знаходиться цільовий клас. Якщо

"targetClass" залишити порожнім, використовується відповідний загальний

тип посилання ("Reference" або "VersionedReference").

A.3.6 Елементи XML

A.3.6.1 Принаймні один клас в моделі повинен мати стереотип

"D2ModelRoot". Для кожного такого класу формується декларація

елементів XML верхнього рівня, яка має таку структуру:

<xs:element name=NameFromRootELementProperty type=Namespace:ClassName />

Вміст властивостей UML "rootElement" використовується для

атрибута "name", а саме ім'я класу використовується для атрибута "type".

A.3.6.2 Для “D2ModelRoot” створюється наступна структура:

<xs:attribute name="modelBaseVersion" type="xs:string" use="required" fixed="3"
/>
<xs:attribute name="extensionName" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="extensionVersion" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="profileName" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="profileVersion" type="xs:string" use="required"/>

A.3.7  Відображення розширення

A.3.7.1 Існує спеціальне відхилення від представленого на сьогодні

відображення для відображення розширеної моделі рівня B в схемі XML.

Єдина відмінність у відображенні полягає у спеціалізаціях, які перетинають

межу розширення, тобто спеціалізації, де надклас знаходиться в основній

моделі, а підклас – у розширенні. Ця ситуація описується парою суперклас

/ підклас, поєднаною за допомогою узагальнюючого зв'язку зі стереотипом

UML "D2LevelBExtension".

A.3.7.2 У випадку розширених класів DATEX II, спеціалізація не

відображається в розширенні XML, але елемент розширення надкласу
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замінюється на одноіменний XML–елемент, який має внутрішній

комплексний тип, що складається з послідовності XML елементів, які –

потенційно – представляють кілька класів, що розширюють цей надклас у

розширеннях.

Це значить що
<xs:element name="_"SomeClassExtension type=Namespace":_ExtensionType"

minOccurs="0" />

замінений на

<xs:element name="_"SomeClassExtension
type=Namespace":_"SomeClassExtensionType minOccurs="0" />

Де “_”SomeClassExtensionType” визначається як:

<xs:complexType name="_"SomeClassExtensionType>
<xs:sequence>

<xs:element name=classA type=Namespace:ClassA minOccurs=”0” />
<xs:element name=classB type=Namespace:ClassB minOccurs=”0” />
...
<xs:any namespace="##other" processContents="lax"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

A.3.7.3 У випадку розширення переліків DATEX II створюється новий

простий тип _ExtendedEnumerationName–ExtensionType, який точно

відповідає нормальному відображенню переліку згідно з A.3.3 і містить

тільки щойно визначені.літерали.

Крім того, створюється наступний тип:
<xs:complexType name="_"ExtendedEnumerationName>

<xs:simpleContent>
<xs:extension base=Namespace:ExtendedEnumerationName>

<xs:attribute name="_extendedValue"
type=Namespace":_"EnumerationNameExtensionType />

</xs:extension>
</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

Правила використання цього нового типу полягають в тому, що якщо

значення атрибуту цього типу є літералом з супертипу, то літерал просто

використовується як вміст елементів XML:
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<ext:foo>OldLiteralFromSupertype</ext:foo>

Якщо величина літерала , нового розширеного переліку, вміст

елемента також встановлюється як відповідний літерал із супертипу (який

може бути "_extended"), а атрибуту XML "_extendedValue" встановлюється

значення як новий літерал:

<ext:foo _extendedValue=NewLiteralFromSubtype>LiteralFromSupertype</ext:foo>

A.3.7.4 Розширені типи даних відображаються в побудовах XSD так

само, як нерозширені типи даних згідно з A.3.2.

A.3.8 Загальна структура документу та простори імен
Весь набір визначень типів та елементів, наданих у цьому

підпункті, остаточно поміщаєтьсяу декілька файлів визначення схеми

XML, кожен із яких має наступну структуру XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF–8" standalone="no"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified"

xmlns:Prefix=NamespaceURL version=Version
targetNamespace=NamespaceURL
… {further namespace declarations where required}
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

…
</xs:schema>

Повна специфікація v3 рівня А DATEX II складається з наступних

пакетів, які визначені в подальших частинах цього стандарту:

— Один пакет загальних елементів DATEX II який має назву

«Common», використовується багатьма змістовними публікаціями.

Примітка. Цей пакет також містить визначення типів “Reference” та

“VersionedReference” згідно з A.3.5.3.

— Один пакет елементів DATEX II, що стосується  координатної

прив’язки та називається “LocationReferencing”.

— Один порожній пакет розширення, який підготовлений для

розміщення розширень DATEX II.
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— Один пакет PayloadPublication, який містить декілька пакетів,

кожен з яких містить усі класи, що належать до набору пов’язаних

змістовних публікацій і які ще не містяться в пакеті “Common”.

Кожен з цих пакетів має власний простір імен і відображається у

власному файлі визначення схеми XML ({Namespaces}.xsd, з прийнятним

оператором “import” за потреби (наприклад, всі змістовні пакети імпортують

Common)

До цільового простору імен кожної схеми можна перейти за

посиланням: http://datex2.eu/schema/3/Package.

Схеми пакетів рівня А (“Common”, “LocationReferencing” також разом з

усіма змістовними пакетами публікацій) додатково містять XML–елемент

“version”, що містить модель DATEX версії  3.[n] (“n” – спрощена версія),

запозичена з властивості UML “version”  стереотипу UML “D2ModelRoot”.
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