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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт розроблений у вигляді тотожного перекладу CEN/TS 

16157-4:2014 Intelligent transport systems – DATEX II data exchange 

specifications for traffic management and information – Part 4: Variable Message 

Sign (VMS) Publications (Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації 

обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про 

дорожній рух. Частина 4. Публікування на знаках зі змінною інформацією).  

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт – ТК 20 «Інформаційні 

технології». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни:  

— відредаговано заголовки розділів стандарту й окремі речення в 

тексті з погляду представлення в національному мовному середовищі;  

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

технічний опис» замінено на «цей стандарт»;  

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульний аркуш», 

«Національну передмову», «Терміни та визначення понять» та 

«Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

— змінено назви окремих структурних елементів з метою надання 

більш чіткої уяви про їх зміст; 

— крапку як вказівник десяткових знаків замінено комою; 

— слово «слід» замінено словами «необхідно» або «потрібно», 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; 
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— з передмови та вступу до CEN/TS 16157-4:2014  взято те, що 

безпосередньо стосується цього стандарту. 

До цього стандарту долучено пояснення та примітки, які викладено 

безпосередньо після пунктів, яких вони стосуються, та позначено іншим 

шрифтом, рамкою та заголовком «Національне пояснення» або 

«Національна примітка». 

Копії документів 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 4. Публікування на знаках зі змінною інформацією  

 

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS   

DATEX II data exchange specifications  

for traffic management and information.  

Part 4: Variable Message Sign (VMS) Publications  
 

 

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт (CEN/TS 16157-4:2014) встановлює та визначає аспекти 

компонентів, для забезпечення обміну та спільного використання даних та 

інформації у сфері дорожнього руху та поїздок. 

Аспекти компонентів охоплюють платформу та контекст для обміну, 

моделювання підходу, змісту даних, структуру даних та взаємозв’язки між 

даними. 

Цей стандарт застосовується до: 

— інформації про дорожній рух та подорожі, яка стосується дорожніх 

мереж (позаміських та міських); 

— Інформація про громадський транспорт, яка має пряме відношення 

для використання дорожньої мережі (наприклад, дорожнє сполучення через 

потяг чи поромна служба). 

Цей стандарт встановлює специфікації для обміну даними між будь-

якими двома з наведених суб’єктів: 
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— Інформаційні центри дорожнього руху (TICs), 

— Центри керування дорожнім рухом (TCCs), 

— Постачальники послуг (SPs), 

Цей стандарт може бути використаний іншими суб'єктами. 

Цей стандарт містить наступні типи інформаційного вмісту: 

— інформація про події дорожнього руху – планові та позапланові події 

як у дорожній мережі, так і в навколишньому середовищі; 

— заходи, ініційовані оператором; 

— дані про дорожній рух, дані про стан та дані про час у дорозі; 

— інформація про поїздки, що стосується учасників дорожнього руху, 

зокрема інформація про погоду та навколишнє середовище; 

— Інформація щодо керування дорожнім рухом та інструкції щодо 

використання дорожньої мережі. 

Ця частина серії стандартів CEN/TS 16157 визначає інформаційні 

структури, взаємозв'язки, ролі, ознаки та асоційовані типи даних, необхідні 

для публікування інформації на знаках зі змінною інформацією у межах 

платформи Datex II. Це визначено у двох частинах: DATEX II підмодель 

публікацій на VMS та підмодель публікацій на VMS панелях. 

Публікування на VMS підтримує обмін графічним та текстовим вмістом 

одного або декількох VMS, а також будь-яку інформацію про стан 

конфігурації пристрою, яка допомагає зрозуміти інформаційний вміст. Цей 

вміст потенційно може зазнати швидких змін. Публікування на VMS панелях 

підтримує випадковий обмін панелей, що містять, як правило, статичну 

довідкову інформацію про розміщений VMS, яка дозволяє подальші 

ефективні посилання на попередньо визначену статичну інформацію, що 

стосується цих VMS. Ці публікації не призначені для забезпечення 

керування або конфігурування обладнання VMS. Кожен є частиною 

незалежної від платформи моделі DATEX II. 

1.1 Відповідність 
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Описані в цій частині, незалежні від платформи підмоделі визначають 

DATEX II публікації на VMS та DATEX ІІ публікації на VMS панелях, за 

винятком тих елементів, які відносяться до інформації про місце 

розташуваня, що вказана в CEN/TS 16157-2. Незалежна від платформи 

модель даних DATEX II, частиною якої є ці дві підмоделі, відповідає моделі 

рівня А згідно з CEN/TS 16157-1. 

Відповідність цьому стандарту вимагає наявності незалежних від 

платформи моделей, з яких генеруються моделі, що відповідають правилам 

моделювання UML згідно з CEN/TS 16157-1 та наведеним нижче вимогам 

до підмоделей, які визначені цим стандартом: 

— відповідати всім передбаченим вимогам щодо мінімальної та 

максимальної кратності для елементів UML та взаємозв’язків; 

— дотримуватися всіх визначень, типів та впорядкування; 

— використовувати необов'язкові елементи відповідно до вимог; 

— дотримуватися всіх виражених обмежень. 

Слід зазначити, що відповідність служби публікації всім структурним 

вимогам, наведеним вище не обов'язково гарантує, що інформаційний зміст 

цієї послуги буде семантично зрозумілим. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Посилання на наступні документи в цьому тексті виконані таким чином, 

що певний або весь їх зміст становить вимоги цього документа. Для 

датованих посилань застосовують тільки цитовані видання. Для не 

датованих посилань застосовують останню редакцію згаданого документа 

(включаючи будь-які поправки). 

CEN/TS 16157-1 , Intelligent transport systems - DATEX II data exchange 

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

framework 
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CEN/TS 16157-2, Intelligent transport systems - DATEX II data exchange 

specifications for traffic management and information - Part 2: Location 

referencing 

CEN/TS 16157-3, Intelligent transport systems - DATEX II data exchange 

specifications for traffic management and information - Part 3: Situation 

Publication 

ISO 639-2:1998, Codes for the representation of names of languages — 

Part 2: Alpha-3 code ISO/IEC 19501 :2005, Information technology — Open 

Distributed Processing — Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2 

Національне пояснення 

CEN/TS 16157-1 Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації 

обміну даними  DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про 

дорожній рух. Частина 1. Контекст та платформа 

CEN/TS 16157-2 Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації 

обміну даними  DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про 

дорожній рух. Частина 2. Визначення розташування 

CEN/TS 16157-3 Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації 

обміну даними  DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про 

дорожній рух. Частина 3. Публікування поточної ситуації 

ISO 639-2:1998 Коди представлення назв мов. Частина 2. Код Альфа-

3 

ISO/IEC 19501:2005 Інформаційні технології. Відкрита розподілена 

обробка. Єдина мова моделювання (UML) Версія 1.4.2 

  

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті застосовують наведені нижче терміни та визначення 

позначених ними понять, а також  терміни та визначення позначених ними 

понять згідно з CEN/TS 16157-1. 
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3.1 Легенда (legend)  

Послідовність букв та/або символів, які відображено на знакові зі 

змінною інформацією. 

3.2 Місце розташуваня (location) 

Географічно визначене місце 

 

[EN ISO 19112:2005] 

Примітка. Мається на увазі або місце на дорожній мережі (як точка або лінійна 

прив’язка) або область. Воно може бути передбачено в одній або в декількох 

референтних системах. 

3.3 Піктограма (pictogram) 

Зображення графічного символу, відображеного на знаку зі змінною 

інформацією, за допомогою (як правило різнокольорової) матриці або 

світлодіодної панелі дисплею  

3.4 Додаткова панель (supplementary panel) 

Фізично відокремлена або інтегрована з основною панеллю дисплею 

додаткова панель дисплею, яка може відображати інформацію або 

нормативні інструкції, які використовують з метою доповнення відповідної 

піктограми та можуть складатися з додаткового текстового рядка або з 

піктограми, або обох цих елементів. 

3.5 Знак зі змінною інформацією (variable message sign) 

Панель знаку/дисплею VMS, яку використовують для відображення 

одного або декількох повідомлень (які в свою чергу можуть містити будь-

яку комбінацію тексту, символів або піктограм), що їх можливо змінювати, 

вмикати та вимикати за потреби. 

3.6 контролер знаків зі змінною інформацією (variable message 

sign unit) 
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Контролер в придорожній шафі, який може керувати одним або 

декількома знаками зі змінною інформацією, встановленими на окремому 

порталі/опорі або на поєднаних окремих порталах/опорах. 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому стандарті застосовують наведені нижче познаки та 

скорочення, а також  познаки та скорочення згідно з CEN/TS 16157-1. 

HTML - Мова гіпертекстової розмітки Hyper Text Mark-up Language 

IP - Інтернет протокол Internet Protocol 

RSS - Дуже просте розповсюдження Really Simple Syndication 

Примітка. Містисть формат веб-канала, який використовують для публікування 

частооновлюваних джерел інформації 

UML - Уніфікована мова моделювання Unified Modelling Language 

URL - Уніфікований покажчик 

інформаційного ресурсу 

Uniform Resource Locator 

VMS - Знак зі змінною інформацією Variable Message Sign 

 

5 UML ПОЗНАЧЕННЯ  

 

UML позначення, які використовують в цьому стандарті повинні бути 

згідно з ISO/IEC 19501. Короткий опис позначень, використаних в цьому 

стандарті, зазначено в Додатку A стандарту CEN/TS 16157-1. 

 

6 МОДЕЛЬ ПУБЛІКУВАННЯ VMS 

 

6.1 Огляд моделі публікування VMS 

Модель публікування VMS повинна складатися з пакету найвищого 

рівня “VmsPublication” та декількох підпакетів пакету “ReusableClasses”. 

Пакет найвищого рівня “VmsPublication” повинен бути одним з багатьох, які 



прДСТУ CEN/TS 16157-4:20ХХ  

7 
 

повинні негайно підпорядковуватись пакету “PayloadPublication” і, таким 

чином ,формувати вершину ієрархії в підмоделі публікування VMS. 

Пакет “VmsPublication” повинен використовувати підпорядковані 

пакети “VmsUnit” та “VmsMessage” які разом моделюють статус знаків зі 

змінною інформацією та деталі тієї інформації, що наразі відображена на 

них. 

Пакети “VmsUnit” та “VmsMessage” повинні бути вмістом пакету 

“VmsRelated”, який, в свою чергу, знаходиться в рамках пакету 

“ReusableClasses”, оскільки їх також використовують в пакеті 

“SituationPublication”. 

Кожен примірник “VmsPublication” повинен містити деталі ряду 

індивідуально розміщених блоків VMS, кожен з яких може контролювати 

один або декілька VMS. 

Деякі з індивідуальних класів, використовуваних в рамках пакету 

“VmsPublication”, переважно ті які беруть участь у моделюванні 

характеристик VMS, також перебувають в пакеті “VmsRelated” який в свою 

чергу знаходиться в рамках пакету “ReusableClasses” оскільки їх також 

використовують в пакеті “SituationPublication”. 

6.2 Пакет Fault  

6.2.1 Огляд пакету “VmsPublication”  

Пакет “Fault Package” введено для управління класами багаторазового 

використання з метою надання інформації, що пов’язана з несправністю 

обладання та пристроїв. Класи Fault VmsFault та VmsUnitFault мають пряме 

відношення до знаків зі змінною інформацією. 
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Рисунок 1 — Класова модель пакету “Fault”  

 

6.2.2 Семантика пакету “Fault”  

6.2.2.1 Клас “Fault”  

Клас Fault визначено в пакеті Fault та використано з метою надання 

інформації про несправність певної частини обладнання або процесу. Він 

надає інформацію про час на момент виявлення несправності, 

ідентифікатор несправності, її опис та тяжкість. Оскільки несправність може 

видозмінюватися, час оновлення використовують для встановлення 

періоду, протягом якого несправність не змінюється. Клас Fault 

спеціалізований для контролерів VMS та VMS. 

Атрибут “faultCreationTime” може бути використано для надання 

інформації про час коли було зафіксовано несправність або було 

повідомлено про її виявлення  

Атрибут “faultDescription” може бути використаний для надання 

опису несправності звичною мовою 

Атрибут “faultIdentifier” може бути використано для надання 

унікального ідентифікатора несправності 
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Атрибут “faultLastUpdateTime” може бути використано для 

встановлення часу, коли було зафіксовано несправність або повідомлено 

що вона оновлена  

Атрибут “faultSeverity” може бути використано для надання 

інформації про ступінь тяжкості несправності  

6.2.2.2 Клас “VmsUnitFault”  

Клас VmsUnitFault використовують для надання інформації про 

виявлення несправності контролера VMS  

Атрибут “VmsFault” необхідно використовувати з метою надання 

подробиць про несправність  

6.2.2.3 Клас “VmsFault”  

Клас VmsFault використовують для надання інформації про 

несправності, які стосуються VMS  

Атрибут “VmsFault” необхідно використовувати з метою надання 

подробиць про несправність  

6.3 Пакет “VmsPublication”  

6.3.1 Огляд пакету “VmsPublication”  

Пакет“VmsPublication” повинен бути негайно підпорядкований пакету 

“PayloadPublication” та повинен містити підмодель для визначення 

публікації, що ідентифікує візуальний та текстовий вміст, який відображено 

на окремих VMS, а також стан та налаштування цих VMS, де кожен VMS 

керується пов’язаним з ним контролером VMS (див. Рисунок 2). Інформація 

повинна бути опублікована комплектами, де кожен комплект має 

відношення до конкретного контролера VMS, який може керувати одним або 

декількома VMS. 
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Рисунок 2 — Модель класу пакету “VmsPublication”  

 

6.3.2 Семантика пакету “VmsPublication”  

6.3.2.1 Семантика пакету “VmsPublication” – загальні положення  

Клас “VmsPublication” повинен бути особливим реалізованим випадком 

“PayloadPublication”. Кожен “VmsPublication” може містити будь-яку кількість 

окремих наборів інформації, кожен з яких має пряме відношення до 

комплекту VMS, які повинні керуватись тим самим контролером VMS. 

Інформація щодо кожного VMS у «VmsPublication» повинна 

встановлювати повідомлення, яке/які вже були виведені на VMS в 

зазначений час1. 

6.3.2.2 Клас “VmsPublication”  

Клас “VmsPublication” повинен бути базовим класом для того щоб 

містити опубліковану інформацію VMS.  

6.3.2.3 Клас “HeaderInformation”  

Кожен екземпляр «VmsPublication» повинен мати асоційовані 

метадані, які містяться в екземплярі класу «HeaderInformation», що повинно 

дозволити постачальнику публікації вказати, яким чином отримувач 
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“VmsPublication” повинен використовувати наведену в ньому інформацію. 

Клас “HeaderInformation” згідно з CEN/TS 16157-3. 

6.4 Пакет “VmsUnit”  

6.4.1 Огляд пакету “VmsUnit”  

Пакет “VmsUnit” повинен містити підмодель для визначення інформації 

про налаштування, стан та характеристики контролерів VMS та керованих 

ними VMS, які встановлені на дорожній мережі (див. Рисунок 3 — Класова 

модель пакету “VmsUnit”). 

Кожен контролер2 VMS керує одним або декількома VMS, а VMS може 

відтворювати одне повідомлення або послідовність повідомлень кожне з 

яких складається з комбінації тексту, символів чи піктограм. 

VMS може відтворювати лише одне повідомлення в той час, коли 

кожне окреме повідомлення повинно містити нуль або більше піктограм 

(див. розділ 6.5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 
1) Інформація в “VmsPublication” повинна відповідати поточному стану VMS, які 
встановлені на дорожній мережі і не повинна відповідати будь-якій інформації про стан 
обладнання в ценрі керування, наприклад, «в очікуванні» або «в черзі», або будь-якому 
пріоритетному переліку повідомлень, які можуть відображатись в певній точці в 
майбутньому. 
2) Контролери знаків зі змінною інформацією (VMS) є переважно капітальними 
спорудами, але у деяких випадках вони можуть бути пересувними для періодичної зміни 
розташування. Матричні знаки, використовувані в деяких країнах класифікуються DATEX 
II як VMS простого типу з обмеженими можливостями відображення. 
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Рисунок 3 — Модель класу пакету «VmsUntil»
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6.4.2 Семантика пакету “VmsUnit”  

6.4.2.1 Семантика пакету “VmsUnit” – загальні положення  

Пакет “VmsUnit” повинен містити клас “VmsUnit” який має один або 

декілька індексованих компонентів де кожне компонент повинен 

моделювати деталі індивідуального VMS який знаходиться під контролем 

блоку VMS.  

Статистичні характеристики кожного VMS повинні бути ідентифіковані 

використовуючи індексоване посилання у вказаний запис “VmsUnitTable” 

опублікований в “VmsTablePublication” (див. розділ 7). В якості альтернативи 

де характеристики VMS більш динамічні вони можуть бути надані 

безпосередньо в цій публікації яка, якщо передбачено, повинна відмінити 

будь які статичні характеристики зазначені у відповідному записі 

“VmsUnitTable”. Клас “VmsUnit” повинен бути спеціалізацією класу 

“VmsSetting” який може бути використано в публікуванні ситуації з метою 

надання деталей про знаки VMS які встановлені в якості безпосереднього 

результату ситуації який визначено в “SituationPublication” (див. CEN/TS 

16157-3, 7.23).  

6.4.2.2 Клас “VmsUnit”  

Екземпляр класу “VmsUnit” повинен бути представлений єдиним VMS 

контролюючим придорожнім блокоом який може контролювати один або 

декілька VMS. З кожним екземпляром класу “VmsUnit” можна пов’язати 

інформацію про несправності використовуючи клас “VmsFault”.  

Кваліфікатор “vmsIndex” посилається на кожен VMS, який знаходиться 

під контролем блоку VMS. Кваліфікатор “vmsIndex” забезпечує індексом в 

конкретний “VmsRecord” в рамках відповідного “VmsUnitRecord” (див. 

VmsTablePublication в Розділі 7) звідки можуть бути отримані статичні 

характеристики VMS які мають відношення до VMS. Ці записи 

VmsUnitRecords містяться у відповідній таблиці VmsUnitTable яка 

опублікована в VmsTablePublication.  
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— Атрибут “vmsUnitTableReference” повинен бути використаний з 

метою надання посилання на екземпляр “VmsUnitTable” який опубліковано 

в “VmsTablePublication” що в свою чергу містить набір записів блоків VMS де 

кожний запис має детальну інформацію щодо характеристик а також дані 

про конфігурацію що до блоку VMS та знаходяться під контролем знаків 

VMS. Це посилання повинно вказувати на відповідну таблицю в якій 

зберігається запис що містить детальні дані блоку VMS.  

— Атрибут “vmsUnitReference” повинен бути використаний з метою 

надання посилання на екземпляр “VmsUnitRecord” в межах зазначеного 

“VmsUnitTable” який опубліковано в “VmsTablePublication”. Запис 

“VmsUnitRecord” повинен містити відповідні характеристики та конфігурації 

деталей що відносяться до цих блоків VMS та знаходяться під контролем 

VMS.  

6.4.2.3 Клас “VmsUnitFault”  

Екземпляр класу “VmsUnitFault” повинен дозволяти постачальнику 

інформації через інтерфейс DATEX II надавати інформацію про 

несправності пов’язані з блоками контролю знаків зі змінною інформацією. 

Одночасно може може виникати більше ніж один тип несправності. Кожен 

екземпляр “VmsUnitFault” може успадкувати деталі несправності з класу 

“Fault” який, як мінімум, повинен містити дані про час коли востаннє була 

оновлена інформація про несправність.  

6.4.2.4 Клас “Vms”  

Екземпляр класу «Vms» повинен представляти єдиний VMS і 

дозволяти постачальнику інформації через інтерфейс DATEX II визначати, 

яка текстова легенда та піктограми відображаються, її динамічні 

характеристики/конфігурацію та будь-який поточний стан несправності VMS.  

VMS може бути встановлений для відображення послідовності 

повідомлень у визначеному порядку, де кожне повідомлення містить 

комбінацію текстових сторінок та піктограм. У цьому випадку для 
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розрізнення окремих повідомлень та порядку їх відображення 

використовується класифікатор "messageIndex". 

Кожен знак VMS має своє місце розташуваня яке зазвичай визначено 

у відповідному записі конкретної “VmsUnitTable”. Необхідно звернути увагу 

на те що повинно бути надано саме місце розташуваня окремих знаків VMS, 

а не місце розташуваня блоку VMS який ними керує. 

У разі якщо місце розташуваня знаку VMS динамічне або було 

нещодавно змінено, нинішнє місце розташуваня повинно бути надано в 

узагальненому вигляді (“vmsLocationOverride”) до екземпляру класу “Vms” 

який повинен скасувати будь яке місце розташуваня надане за посиланням 

“VmsUnitTable”. Аналогічно будь яке місце розташуваня VMS 

використовуване для керування такими об’єктами як автомобільна парковка 

чи транспортна розв’язка, які нещодавно були змінені, може бути 

узагальнено надане через “managedLogicalLocationOverride”, знову ж таки 

яке повинно скасувати будь яке кероване місце розташуваня надане у 

відповідному записі “VmsUnitTable”. 

6.4.2.5 Клас “VmsFault”  

Екзампляр класу “VmsFault” повинен дозволяти постачальнику 

надавати інформацію про несправності що стосуються VMS. Одночасно 

може може виникати більше ніж один тип несправності. Кожен екземпляр 

класу “VmsFault” може успадкувати деталі несправності з класу “Fault” який, 

як мінімум, повинен містити дані про час коли востаннє була оновлена 

інформація про несправність.  

6.4.2.6 Клас “VmsDynamicCharacteristics”  

Екземпляр класу “VmsDynamicCharacteristics” повинен дозволяти 

постачальнику асоціювати динамічні характеристики з VMS що в свою чергу 

повинно скасувати будь які характеристики надані у відповідному записі 

“VmsUnitTable”. Характеристики для кожної області відображення 

піктограми на VMS повинні позначатися зоною “pictogramDisplayAreaIndex” 
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кваліфікатор який надає умовний позник важливості області відображення 

піктограми (“1” показник найвищої “важливості”) на думку постачальника 

інформації. Примітка. «Важливість» в попередньому реченні відноситься до 

традиційної семантичної логіки яка пов’язана з інтерпритацією та 

розумінням інформації що пов’язана з повідомленнями які містять 

піктограми та текст, і т.п. у разі необхідності відображення двох піктограм які 

стосуються текстової області, обидві піктограми можуть бути розташовані на 

одній стороні знаку VMS або одна зліва а інша справа від області 

відображення тексту, найвище значення для окцидентного написання – це 

ліворуч до області відображення тексту, все інше менш важливо, зазвичай 

його використовують для відображення додаткової інформації такої як 

причина або додаткові дані.  

6.4.2.7 Клас “VmsTextDisplayCharacteristics”  

Екземпляр класу “VmsTextDisplayCharacteristics” повинен дозволяти 

постачальнику ідентифікувати характеристики області відображення тексту 

на момент використання її на VMS який, якщо таке передбачено, повинен 

скасувати ті, що визначені відповідним записом в “VmsUnitTable”.  

Характеристики для області відображення тексту додатково містять 

розміри області (в пікселях та метричних вимірах), розмір шрифту, кількість 

символів та рядків, деталі позиціонування області відображення тексту на 

панелі VMS та максимальний рівень яскравості.  

— Атрибут “textPageSequencingCapable” може бути використано 

для позначення того чи здатен  VMS відображати декілька текстових 

сторінок в автоматичному режимі з відповідною послідовністю та 

відповідною швидкістю.  

— Атрибут “legendCodeListIdentifier” може бути використано для 

позначення який саме текстовий список або список легенд використовують 

знаки VMS. Зазвичай в конкретному випадку розгортання знаку VMS на 

дорожній мережі або її частині використовують визначені набори легенд або 

тексту, та сумісні з можливостями відображення конкретного VMS, 
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призначені дорожнім органом/оператором. Зазначений атрибут дозволяє 

ідентифікатору з цього списку бути оприлюдненим.  

6.4.2.8 Клас “VmsPictogramDisplayCharacteristics”  

Екземпляр класу “VmsPictogramDisplayCharacteristics” повинен 

дозволяти постачальнику ідентифікувати характеристики відображення 

піктограм які наразі використовують на VMS в межах визначеної області 

відображення та які, якщо вони перебачені, повинні скасувати ті, що 

визначені у відповідному записі “VmsUnitTable”. 

Характеристики області відображення піктограм містять розміри 

області (в пік селях та метричній розмірності), деталі розташування області 

на панелі знаку VMS та максимальний рівень яскравості.  

— Атрибут “pictogramSequencingCapable” може бути використано 

для висвітлення інформації щодо спроможності VMS відображення ряду 

окремих піктограм в конкретній області відображення піктограм 

відображення яких відбувається автоматично у визначеній послідовності і з 

заданою швидкістю.  

— Атрибут “pictogramCodeListIdentifier” може бути використано для 

висвітлення інформації щодо використання знаком VMS ряду піктограм. 

Зазвичай в конкретному випадку розгортання знаку VMS на дорожній мережі 

або її частині використовують визначені набори піктограм, сумісні з 

можливостями відображення конкретного VMS, що призначені дорожним 

органом/оператором. Зазначений атрибут дозволяє ідентифікатору з цього 

списку бути оприлюдненим.  

6.4.2.9 Клас “VmsSupplementaryPanelCharacteristics”  

Кожна область відображення піктограм може бути пов’язана максимум 

з однією додатковою панеллю з метою надання додаткової інформації чи 

нормативних положень які визначають що буде зазначено в конкретній 

області відображення піктограм. Додаткові панелі підлягають керуванню як 

частина області відображення піктограм яку вони підтримують.  
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Екземпляр класу “VmsSupplementaryPanelCharacteristics” повинен 

дозволяти постачальнику ідентифікувати характеристики додаткової панелі 

відображення яку наразі використовує VMS та яка, якщо передбачено, 

повинна скасувати ті що зазначені у відповідному записі “VmsUnitTable”.  

Характеристики додаткової панелі містять інформацію про розміри 

області (в пікселях та метричній розмірності) деталі розташування області 

на панелі знаку VMS.  

6.4.2.10 Клас “TextDisplayAreaSettings”  

Екземпляр класу “TextDisplayAreaSettings” повинен дозволяти 

постачальнику ідентифікувати поточні налаштування застосовані до чітко 

вираженої області відображення тексту. Такі як рівень яскравості та чи 

взагалі присутні ліхтарі, що зазвичай не залежить від поточного 

відображення текстового повдомлення.  

6.4.2.11 Клас “PictogramDisplayAreaSettings”  

Екземпляр класу “PictogramDisplayAreaSettings” який визначено 

кваліфікатором “pictogramDisplayAreaIndex” повинен дозволяти 

постачальнику ідентифікувати поточні налаштування застосовані до 

окремої області відображення піктограм. Такі як рівень яскравості та чи 

присутні взагалі ліхтарі що зазвичай не залежить від поточного 

відображення піктограми в цій області.  

6.5 Пакет “VmsMessage”  

6.5.1 Оглад пакету “VmsMessage”  

Пакет, “VmsMessage”, повинен містити підмодель для визначення 

інформації що до індивідуальних повідомлень відображених на VMS. 

Індивідуальні повідомлення відображені в заданий час змодельовані як такі 

що містять нуль або один текстовий компонент та нуль або декілька 

піктограмних компонентів де кожен компонент відображено в конкретній 

обласі відображенні на VMS.  
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Кожен текстовий компонент повинен містити один або декілька 

тектових сторінок, якщо сторінок декілька вони повинні бути впорядковані. 

Кожний піктограмний компонент повинен містити одну або декілька 

послідовних піктограм кожна з яких має можливість надання додаткової 

інформації чи нормативних положень що кваліфікують відображену 

піктограму. Якщо текстових сторінок чи піктограм декілька то вони повинні 

бути розташовані в визначеному порядку та із зазначеним інтервалом. 

 
 

Рисунок 4 — Модель класу пакету “VmsMessage”  
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6.5.2 Семантика пакету “VmsMessage”  

6.5.2.1 Семантика пакету “VmsMessage” – загальні положення 

Пакет“VmsMessage” повинен містити клас “VmsMessage” який має ряд 

індексованих компонентів які моделюють або сторінки з текстовим 

відображенням в єдиній області відображення тексту або ряд піктограм та 

додаткової інформації відображеної в одній або декілької піктограмах 

включаючи можливість додаткової області відображення на VMS. 

Якщо для відображення області відображення тексту вказано декілька 

текстових сторінок, порядок їх відображення визначають за допомогою 

класифікатора “pageNumber”. 

Для кожної області відображення піктограм, які використовуються у 

повідомленні VMS, послідовність відображення окремих піктограм може 

бути задана як така що відображена в цій області. Область відображення 

піктограм яка визначена як відображення послідовності піктограм може бути 

зазначена в якості синхронної послідовності піктограм з набором текстових 

сторінок (пункт 6.5.2.5).  

6.5.2.2 Клас “VmsMessage”  

Екземпляр класу “VmsMessage” на який посилаються за допомогою 

класифікатора “messageIndex” повинен дозволяти постачальнику 

інформації через інтерфейс DATEX II ідентифікувати деталі повідомлення 

яке наразі відображено на області відображення тексту VMS, варіації 

областей відображення піктограм та додаткові панелі областей 

відображення які можуть можуть бути влаштовані з метою підтримки 

областей відображення піктограм.  

Класифікатор “messageIndex” в асоціації з класом “Vms” повинен 

показувати порядок відображення повідомлень у разі якщо їх декілька, 

послідовність безперервних циклів. У разі відображення лише одного 

повідомлення “messageIndex” повинен мати значення “1”.  
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6.5.2.3 Клас “VmsText”  

Екземпляр класу “VmsText” повинен дозволяти постачальнику 

інформації через інтерфейс DATEX II ідентифікувати який текст 

відображено в області відображення тексту та який вигляд це має на знаку 

VMS.  

— Атрибут “vmsLegendCode” повинен ідентифікувати код 

легенди/тексту з переліку кодів легенд зазначеного в класі 

“VmsTextDisplayCharacteristics” (пункт 6.4.2.7). Зазвичай він використовує 

індивідуальну схему кодування дорожніх органів/операторів для різних 

текстових повідомлень. Зазначений атрибут не вказує на розриви рядків у 

відображеному тексті. Деталізація переносу рядка задається наданням 

індексованої послідовності екземплярів класу “VmsTextLine” яка формує 

фактичні текстові рядки для кожної лінії.  

Класифікатор “pageNumber” необхідно використовувати для 

вираження порядку послідовності сторінок тексту, значення “1” виражає 

першу сторінку тексту. Послідовність, якщо її використовують, повинна 

передбачати безперервний цикл через упорядковані сторінки тексту зі 

сталою швидкістю (інтервал послідовності може бути зазначено в класі 

“VmsMessage”).  

6.5.2.4 Клас “VmsTextLine”  

Екземпляр класу “VmsTextLine” повинен дозволяти постачальнику 

ідентифікувати який текст відображено в одиночній лінії в області 

відображення тексту, чи в області додаткової панелі. Він також дозволяє 

задавати мову та колір текстового рядка, а також чи миготітиме він і чи 

матиме ясь спеціальне додаткове форматування. Кожен рядок тексту може 

бути потенційно виражений різними мовами що передбачає використання 

багатомовних дисплеїв.  

Класифікатор “lineIndex” необхідно використовувати для вираження 

порядку текстових ліній, значення “1” виражає вершину або перший рядок 

тексту.  
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6.5.2.5 Клас “VmsPictogramDisplayArea”  

Екземпляр класу “VmsPictogramDisplayArea” повинен дозволяти 

постачальнику пов’язати піктограму або послідовність піктограм які 

відображаються з конкретною областю відображення піктограм на знаку 

VMS.  

— Атрибут “synchronizedSequencingWithTextPages” необхідно 

використовувати щоб показати що послідовність піктограм визначених для 

відображення на цій області відображення піктограм є синхронною 

послідовністю з послідовністю текстових сторінок на області відображення 

тексту. Якщо буде виявлено невідповідність в кількості текстових сторінок та 

піктограм, припускається, що послідовність повинна бути ресинхронізована 

ще на початку кожної з послідовностей.  

Класифікатор “pictogramDisplayAreaIndex” необхідно використовувати 

для позначення яку область відображення піктограм посилатися, значення 

“1” умовно позначає найбільш важливу область відображення піктограм. 

(значення важливості виражене в примітці до п. 6.3.2.6) 

6.5.2.6 Клас “VmsPictogram”  

Екземпляр класу “VmsPictogram” повинен дозволяти постачальнику 

ідентифікувати піктограму яка наразі відображена або яка входить до скаду 

послідовності піктограм які наразі відображені в конкретній області 

відображення піктограм на знаку VMS.  

— Атрибут “viennaConventionCompliant” потрібно використовувати 

для того щоб показати яка піктограма відповідає одному визначенню у 

Венській конвенції про дорожні знаки та сигнали (Vienna Convention on road 

signs and signals) яка модифікована Об’єднанням резолюції UNECE про 

дорожні знаки та сигнали “UNECE Consolidated Resolution on Road Signs and 

Signals”.  

Класифікатор “pictogramSequencingIndex” потрібно використовувати 

щоб показати порядок послідовності піктограм, значення “1” позначає першу 

піктограму в послідовності. Послідовність, якщо її використовують, повинна 
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передбачати безперервний цикл через упорядковану послідовність 

піктограм з постійною швидкістю (the sequencing interval can be specified in 

the “VmsMessage” class).  

6.5.2.7 Клас “VmsSupplementaryPanel”  

Екземпляр класу “VmsSupplementaryPanel” повинен дозволяти 

постачальнику ідентифікувати що відображено на додатковій до області 

відображення піктограм панелі (зазвичай розташована під нею). Додаткова 

панель може відображати одну лінію тексту та/або одиночну додаткову 

піктограму. В цьому класі може бути надано текстовий опис того, що 

відображено на додатковій панелі.  

6.5.2.8 Клас “VmsSupplementaryPictogram”  

Екземпляр класу “VmsSupplementaryPictogram” повинен дозволяти 

постачальнику визначити яка піктограма відображена на додатковій панелі. 

Зазвичай це одна з лімітованого набору.  

 

7 МОДЕЛЬ ТАБЛИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ VMS  

 

7.1 Огляд моделі табличних публікацій VMS  

Модель табличних публікацій VMS повинна містити пакет найвищого 

рівня, “VmsTablePublication” який використовує деякі класи з пакету 

“ReusableClasses”. Цей пакет є одним з небагатьох які безпосередньо 

підпорядковані пакету “PayloadPublication” і отже формують найвищу 

частину ієрархії в підмоделі VMS.  

Пакет “VmsTablePublication” повинна моделювати статичні 

характеристики блоків VMS та контрольованих ними знаків VMS.  

Кожен екземпляр “VmsTablePublication”  повинен містити один або 

декілька екземплярів “VmsUnitTable”, кожна таблиця містить ряд записів 

“VmsUnitRecords” які мають відношення до розгорнутих блоків VMS. Кожен 

блок записів “VmsUnitRecord” повинен містити один або декілька 
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“VmsRecords” кожен з яких відноситься до конкретного VMS який 

знаходиться під контролем блоку VMS.  

Хоч і характеристики знаків VMS та блоків VMS змодельованих в цій 

публікації зазвичай статичні, деколи ці характеристики все ж змінюються за 

деякий період часу. Для прикладу зміни відбуваються в місце розташуванні 

знаків VMS якщо вони мобільного типу або в кількості рядків тексту якщо 

оснащений підтримкою змінного розміру шрифту. У цих випадках, деякі з 

характеристик визначених в цій публікації можуть бути перекриті 

актуальнішою інформацією що опублікована в “VmsPublication”. Інформацію 

про характеристики VMS наведена в “VmsPublication” повинна завжди 

перекривати будь яку інформацію щодо характеристик представлену в 

записах “VmsTablePublication”.  

7.2 Пакет “VmsTablePublication”  

7.2.1 Огляд пакету “VmsTablePublication”  

Пакет “VmsTablePublication” повинен безпосередньо 

підпорядковуватися пакету “PayloadPublication” та повинен містити 

підмодель для визначення спроможних до публікування табличних блоків 

VMS які містять записи в складі яких є звичайна статистична інформація яка 

стосується розгорнутих блоків VMS  та знаків якими вони керують VMS (див. 

Рисунок 5). Публікування може містити один або декілька таблиць, які 

дозволяють логічно розділити статичну інформацію про VMS яка вважається 

найбільш підходящою для отримання постачальником інформації про VMS 

(наприклад за позначенням дороги або іншим географічним критеріям або 

за типом обладнання VMS і т.п). 
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Рисунок 5 — Модель класу пакету “VmsTablePublication”  
 

7.2.2 Семанитика пакету “VmsTablePublication”  

7.2.2.1 Семантика пакету “VmsTablePublication” – загальні 

положення 

Клас “VmsTablePublication” повинен бути конкретним реалізовуваним 

випадком “PayloadPublication”. Кожний “VmsTablePublication” може 

складатися з будь якої кількості окремих табличних блоків VMS.  
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Інформація в “VmsTablePublication” повинна стосуватись блоків VMS 

та контрольованих нами знаків VMS наразі розгорнутих на дорозі, та 

повинен містити нормальну статичну характеристику цих приладів в 

конкретний момент часу. Проте, характеристики будь якого VMS надані в 

“VmsTablePublication” повинні бути відмінені будь якими відповідними 

характеристиками які наведені в “VmsPublication” для цього ж знаку VMS.  

7.2.2.2 Клас “VmsTablePublication”  

Клас “VmsTablePublication” повинен бути басозив класом для 

розміщення опібулікованих табличних блоків VMS.  

7.2.2.3 Клас “HeaderInformation”  

Кожен екземпляр “VmsTablePublication” повинен мати відповідні 

метадані до тих що містяться в екземплярі класу “HeaderInformation” який 

повинен дозволяти постачальнику “VmsTablePublication” уточнити як 

отримувач повинен ставитись до інформації яка міститься в ньому. Клас 

“HeaderInformation” розглянуто в стандарті CEN/TS 16157-3.  

7.2.2.4 Клас “VmsUnitTable”  

Ідентифікований версифікований екземпляр класу “VmsUnitTable” 

повинене мати будь який логічний зв'язок з “VmsUnitRecords”. Постачальник 

може вирішити надати текстовий ідентифікатор для конкретного 

“VmsUnitTable” для уточнення логічного збору записів “VmsUnitRecords”.  

7.2.2.5 Клас “VmsUnitRecord”  

Ідентифікований версифікований екземпляр класу “VmsUnitRecord” 

повинен містити інформацію щодо характеристик які стосуються 

конкретного блоку VMS. Кожен запис повинен мати один або декілька 

індексованих підзаписів “VmsRecord” для розміщення в них характеристик 

окремих знаків VMS які знаходяться під контролем блоку VMS. Класифікатор 

“vmsIndex” класифікує кожен окремий знак VMS який знаходиться під 

контролем блоку VMS.  
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7.2.2.6 Клас “VmsRecord”  

Примірник класу “VmsRecord” повинен дозволяти постачальнику 

ідентифікувати нормальні статичні характеристики знаку VMS. Місце 

розташуваня VMS може бути визначено через агрегацію “vmsLocation” та 

кожне місцезнакождення яким керує VMS таке як автомобільна стоянка або 

розв’язка може бути визначене через агрегацію з класом 

“VmsManagedLogicalLocation” class.  

Якщо знак VMS має тип «зафарбованого» фонового зображення на 

якому розміщують змінні інформаційні повідомлення, то можна вказати 

агрегацію “backgroundImageUrl” в якій посилання на URL авати детальну 

інформацію про фонове зображення.  

7.2.2.7 Клас “VmsTextDisplayCharacteristics”  

Екземпляр класу “VmsTextDisplayCharacteristics” повинен дозволяти 

постачальнику ідентифікувати нормальні статичні характеристики щодо 

області відображення тексту на VMS. Більш детальна інформація щодо 

цього класу приведена в п. 6.4.2.7.  

7.2.2.8 Клас “VmsPictogramDisplayCharacteristics”  

Екземпляр класу “VmsPictogramDisplayCharacteristics” повинен 

дозволяти постачальнику ідентифікувати нормальні статичні 

характеристики які мають відношення до конкретної області відображення 

піктограм VMS. Класифікатор “pictogramDisplayAreaIndex” необхідно 

використовувати щоб виявити на яку область відображення піктограм 

посилаються. Більш детальна інформація щодо цього класу приведена в п. 

6.4.2.8. 

7.2.2.9 Клас “VmsSupplementaryPanelCharacteristics”  

Екземпляр класу “VmsSupplementaryPanelCharacteristics” повинен 

дозволяти постачальнику ідентифікувати нормальні статичні 

характеристики які мають відношення до додаткової панелі відображення 
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яка пов’язана з конкретною областю відображення піктограм на VMS. Більш 

детальна інформація щодо цього класу приведена в п. 6.4.2.9. 
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий) 

Словник данних 

А.1 Огляд 

Цей словник даних ідентифікує визначення та характеристики різних 

класів, атрибутів, асоційованих ролей, типів даних та переліків які фігурують 

в моделі даних визначених в розділах 6 та 7. Словник даних складається з 

трьох частин для кожної з двох публікацій, одна для пакетів, одна для типів 

даних << datatypes >> одна для переліків << enumerations >>, кожна з яких 

упорядкована за алфавітом.  

Загальні типи даних які використані у всіх публікуваннях зазначені в 

розділі Е5 Додатку Е стандарту CEN/TS 16157-1.  

Перша частина словника даних для кожної публікації розділена на 

підрозділи які стосуються кожного з пакетів моделі UML та кожного 

підрозділу який визначає класи які є у його складі, їхні атрибути та будь які 

ролі визначені для асоціації між класами в межах цього пакету.  

В таблиця словника даних використані наведені нижче стовпці:  

1) Назва класу: В стовпці «Назва класу» вказано символічну назву 

(верхній горбатий регістр), що надається відповідному класу.  

2) Назва ролі: В стовпці «Назва ролі» вказано символічну назву 

(нижній горбатий регістр), надану відповідної ролі асоціації. 

3)  Назва атрибута: В стовпці «Назва атрибута» вказано символічну 

назву (нижній горбатий регістр), надану відповідному атрибуту класу.  

4) Назва значення у складі переліку: В стовпці «Назва значення у 

складі переліку» вказано символічну назву (нижній горбатий регістр), надану 

відповідному переліченому значенню.  
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5) Позначення: В стовпці «Позначення» вказано відповідну назву на 

природній мові відповідного класу, атрибута, ролі або значення 

перерахування. 

6) Визначення: В стовпці «Визначення» вказано вичерпне визначення 

з деталізацією класу, атрибуту чи ролі. 

7) Стереотип: В стовпці «Стереотип» вказано твердження про 

стереотип, присвоєний класу, якщо такий є – див. розділ С.3 Додатку А 

стандарту CEN/TS 16157-1 для подальшої інформації.  

8) Анотація: В стовпці «Анотація» вказано твердження про те, чи клас 

абстрактний (нереалізований) чи конкретний (зрозумілий) 

9) Множинність: В стовпці «Множинність» вказано твердження 

дозволеної кратності для атрибута чи ролі. 

10) Ціль: В стовпці «Ціль» вказано назву класу, який знаходиться в 

кінці асоціації, до якої належить роль. 

11) Тип: В стовпці «Тип» вказано назву класу, який використовується 

для визначення типу даних, що стосуються атрибута класу. 
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A.2 Словник даних для «VMS Publication» 

A.2.1 Пакет «Fault»  

A.2.1.1 Класи пакету «Fault» 

 

Таблиця A.1 — Класи пакету «Fault» 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
Fault  Fault  Інформація про несправність, що стосується 

конкретного обладнання або процесу. 
 no 

VmsFault  VMS fault  Деталі несправності, про яку повідомляється на 
зазначеній панелі знаків зі змінною інформацією. 

 no 

VmsUnitFault  VMS unit fault  Деталі несправності, про яку повідомляється для 
зазначеного блоку управління знаком змінної 
повідомлення. 

 no 

 

A.2.1.2 2 Асоціативні ролі пакету «Fault» 

В пакеті «Fault» зазначені невизначені асоціативні ролі.   
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A.2.1.3 Атрибути пакету «Fault» 

 

Таблиця A.2 — Атрибути пакету «Fault» 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
Fault  faultCreationTime  Fault creation time  Дата та час, коли було 

зафіксовано/повідомлено про 
несправність. 

0..1 DateTime 

 faultDescription  Fault description  Текстовий опис несправності. 0..1 String 
 faultIdentifier  Fault identifier  Унікальний ідентифікатор 

несправності. 
0..1 String 

 faultLastUpdateTim
e  

Fault last update 
time  

Дата та час, коли інформація про 
несправності, визначена в цьому 
випадку, востаннє оновлена. 

1..1 DateTime 

 faultSeverity  Fault severity  Тяжкість несправності з точки зору 
того, як це впливає на зручність 
використання обладнання або на 
надійність даних, що створюються 
обладнанням. 

0..1 FaultSeverityEnum 

VmsFault  vmsFault  VMS fault  Тип несправності зазначеної 
панелі знака зі змінною 
інформацією, про яку наразі 
повідомляється. 

1..1 VmsFaultEnum 

VmsUnitFault  vmsUnitFault  VMS unit fault  Тип несправності блоку VMS, про 
яку наразі повідомляється. 

1..1 VmsFaultEnum 
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A.2.2 Пакет «VmsMessage» 

A.2.2.1 Класи пакету «VmsMessage» 
 

Таблиця A.3 — Класи пакету «VmsMessage» 
Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

VmsMessage  VMS message  Повідомлення, що відображається на VMS, яке може 
містити одну або більше послідовно відображених 
текстових сторінок та/або піктограм з додатковими 
деталями. Коли в послідовності відображення 
повідомлень послідовності сторінок тексту і піктограм у 
складі повідомлення будуть заборонені. 

 no 

VmsPictogram  VMS pictogram  Основна піктограма, що відображається на панелі VMS. 
Зауважте, що основна піктограма може мати пов'язану 
додаткову панель, яка сама може містити додаткову 
піктограму та рядок тексту. 

 no 

VmsPictogramDisplayArea VMS pictogram 
display area 

Область на VMS, що використовується для відображення 
піктограм та відповідної додаткової інформації чи 
інструкцій. 

 no 

VmsSupplementaryPanel VMS 
supplementary 
panel 

Панель, яка може відображати інформацію або 
нормативні положення, які є доповненням до 
асоційованої піктограми, яка містить або додатковий 
рядок тексту або піктограму або і те і інше. 

 no 

VmsSupplementaryPictogram VMS 
supplementary 
pictogram 

Додаткова піктограма відображена на панелі яка є 
додатковою до асоційованого екрану піктограм. 

 no 

VmsText  VMS text  Сторінка тексту (що містить один або більше 
впорядкованих рядків), які одночасно відображаються на 
VMS. Якщо визначено більше однієї сторінки, вони 
послідовно відображаються відповідно до їх номеру 
сторінки «pageNumber». 

 no 

VmsTextLine  VMS text line  Один рядок тексту на області відображення тексту або на 
додатковій панелі. 

 no 
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A.2.2.2 Асоціативні ролі пакету «VmsMessage» 
 

Таблиця A.4 — Асоціації пакету «VmsMessage» 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
VmsMessage  textPage  Text page  

 
1..1 VmsText 

VmsSupplementaryPanel vmsSupplementaryText  VMS 
supplementary 
text 

Один рядок тексту відображеного 
на панелі, яка є доповненням 
відображення піктограм. 

0..1 VmsTextLine 

 

A.2.2.3 Атрибути пакету «VmsMessage» 
 

Таблиця A.5 — Атрибути пакету «VmsMessage» 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
VmsMessage  associatedManage 

mentOrDiversion 
Plan 

Associated 
management or 
diversion plan 

Ідентифікація плану управління трафіком або 
плану переадресації, з яким пов’язане 
повідомлення. 

0..1 String 

 codedReasonFor 
Setting 

Coded reason 
for setting 

Причина, з точки зору кодованої класифікації 
високого рівня, по якій встановлено знак. 

0..1 CodedReason 
ForSetting 
MessageEnum 

 distanceFrom 
SituationRecord 

Distance from 
situation record 

Відстань від VMS до місця розташування 
відповідного запису/елемента ситуації. Якщо 
VMS знаходиться в межах діапазону дії 
запису/елемента ситуації, значення відстані 
повинно бути «0». 

0..1 MetresAsFloat 

 mareNostrum 
Compliant  

Mare nostrum 
compliant 

Ознака того, що відображається у повідомленні 
(текст і піктограма) узгоджено з формулюванням 
рекомендованим проектом Mare Nostrum. 

0..1 Boolean 

 messageSetBy  Message set by  Організація або орган, який встановив 
повідомлення, що відображається в даний час. 

0..1 MultilingualString 

  



прДСТУ CEN/TS 16157-4:20ХХ  

35 
 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 primarySetting  Primary setting  Визначає, чи налаштування повідомлення є 

первинним (явний запит) або вторинним 
(отримане відповідно до алгоритму в результаті 
встановлення інших знаків). Істина = первинна 
установка. 

0..1 Boolean 

 reasonForSetting  Reason for 
setting  

Причина встановлення знаку. 0..1 MultilingualString 

 requestedBy  Requested by  Орган, організація чи система, яка подала запит 
на налаштування повідомлення. Він може бути 
відмінний від того, що фактично встановлює 
повідомлення від імені того ргану що подав 
заявку. 

0..1 MultilingualString 

 setBySystem  Set by system  Вказує, чи повідомлення було встановлено 
автоматично системою. Істина = автоматично 
встановлене. 

0..1 Boolean 

 situationRecordTo
WhichMessageIsR
elated 

Situation record 
to which 
message is 
related 

Посилання на запис/елемент ситуації в 
керованій ситуації, до якої відноситься 
встановлене повідомлення. 

0..1 VersionedRefere
nce 

 situationToWhichM
essageIsRelated 

Situation to 
which message 
is related 

Посилання на керовану ситуацію, якої 
стосується встановлене повідомлення. 

0..1 VersionedRefere
nce 

 textPictogramSequ
encingInterval 

Text pictogram 
sequencing 
interval 

Тривалість часу, протягом якого кожна текстова 
сторінка або піктограма в межах повідомлення 
відображається до того, як VMS відобразить 
наступну текстову сторінку та/або піктограму в 
повідомленні. 

0..1 Seconds 

 timeLastSet  Time last set  Дата/час останнього встановлення знаку. 1..1 DateTime 
 vmsMessageInfor

mationType 
VMS message 
information type 

Тип відображеної інформації. 0..* VmsMessageInf
ormationTypeEn
um 

VmsPictogra
m  

additionalPictogra
mDescription 

Additional 
pictogram 
description 

Додатковий опис піктограми. 0..1 MultilingualString 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 distanceAttribute  Distance 

attribute  
Значення відстані, що відображається як частина 
піктограми (наприклад, для збереження 
мінімальної безпечної відстані). 

0..1 MetresAsNonNe
gativeInteger 

 heightAttribute  Height attribute  Значення висоти, яка відображається як частина 
піктограми (наприклад, для обмеження висоти 
транспортного засобу). 

0..1 MetresAsFloat 

 lengthAttribute  Length attribute  Значення довжини, яка відображається як 
частина піктограми (наприклад, для обмеження 
довжини транспортного засобу). 

0..1 MetresAsFloat 

 pictogramCode  Pictogram code  Код піктограми зі списку кодів піктограм, на який 
посилається VmsPictogramDisplayCharacteristics 
для знаку VMS, ідентифікований у відповідній 
таблиці VMS Unit. 

0..1 String 

 pictogramDescripti
on  

Pictogram 
description  

Опис (основної) відображеної піктограми. 0..* VmsDatexPictog
ramEnum 

 pictogramFlashing  Pictogram 
flashing  

Індикація того, чи піктограма блимає. 0..1 Boolean 

 pictogramInInverse
Colour 

Pictogram in 
inverse colour 

Піктограма відображається у інверсії кольорі 
(тобто кольори в інверсії до оригіналу). 

0..1 Boolean 

 pictogramUrl  Pictogram url  Посилання на URL, з якого зображення 
відображеної піктограми може бути отримано. 

0..1 Url 

 presenceOfRedTri
angle  

Presence of red 
triangle  

Вказівка на наявність червоного трикутника 
навколо піктограми, який часто використовується 
для вказівки на небезпеку, яка, як правило, 
знаходиться за 2 км, від сигналу повідомлення 
про неї. 

1..1 Boolean 

 speedAttribute  Speed attribute  Значення швидкості, яка відображається як 
частина піктограми (наприклад, для 
максимального обмеження швидкості ). 

0..1 KilometresPerHo
ur 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 viennaConvention

Compliant 
Vienna 
convention 
compliant 

Вказує, що відображені піктограми узгоджені зі 
списоком піктограм визначених Віденською 
конвенцією, який модифіковано обєднаною 
резолюцією про дорожні знаки і сигнали «UNECE 
Consolidated Resolution on Road Signs and 
Signals». 

0..1 Boolean 

 weightAttribute  Weight attribute  Значення ваги, що відображається як частина 
піктограми (наприклад, для максимального 
обмеження ваги). 

0..1 Tonnes 

 weightPerAxleAttri
bute  

Weight per axle 
attribute 

Значення ваги на вісь, що відображається як 
частина піктограми (наприклад, для обмеження 
максимальної ваги на вісь). 

0..1 Tonnes 

 widthAttribute  Width attribute  Значення ширини, яка відображається як 
частина піктограми (наприклад, для обмеження 
ширини транспортного засобу). 

0..1 MetresAsFloat 

VmsPictogra
mDisplayAre
a 

synchronizedSequ
encingWithTextPag
es 

Synchronized 
sequencing with 
text pages 

Вказує, чи послідовність піктограм послідовно 
синхронізована із текстовими сторінками. Якщо є 
невідповідність в кількості послідовних сторінок 
тексту і послідовних піктограм, то послідовності 
необхідно буде ресинхронізувати з початку 
кожної послідовності. 

0..1 Boolean 

VmsSupplem
entaryPanel 

supplementaryMes
sageDescription 

Supplementary 
message 
description 

Вільний текстовий опис повідомлення, 
відображено на панелі, яка є доповненням до 
основного відображення піктограм. 

0..1 MultilingualStrin
g 

VmsSupplem
entaryPictogr
am 

additionalSupplem
entaryPictogramDe
scription 

Additional 
supplementary 
pictogram 
description 

Додатковий вільний текстовий опис до  
додаткової піктограми. 

0..1 MultilingualStrin
g 

 
pictogramFlashing Pictogram 

flashing 
Вказує на те, чи піктограма блимає. 0..1 Boolean 

  



прДСТУ CEN/TS 16157-4:20ХХ  

38 
 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 supplementaryPict

ogramCode 
Supplementary 
pictogram code 

Код додаткової піктограми, зі списку кодів 
додаткових піктограм, який знаходиться за 
посиланням 
VmsSupplementarPanelCharacteristics для VMS, 
який ідентифікований у відповідній таблиці блоку 
VMS. 

0..1 String 

 supplementaryPict
ogramDescription 

Supplementary 
pictogram 
description 

Опис додаткової відображеної піктограми. 0..1 VmsDatexSuppl
ementalPictogra
mEnum 

 supplementaryPict
ogramUrl 

Supplementary 
pictogram url 

Посилання на URL, з якого може бути отримано 
додатково відображене зображення піктограми. 

0..1 Url 

VmsText  vmsLegendCode  VMS legend 
code  

Код легенди/тексту зі списку кодів легенд, який 
знаходиться за посиланням 
VmsTextDisplayCharacteristics. 

0..1 String 

 
vmsTextImageUrl VMS text image 

url 
Посилання на URL, за яким можна отримати 
зображення відображеного тексту легенди 

0..1 Url 

VmsTextLine  vmsTextLine  VMS text line  Рядок вільного тексту, який відображається в 
одну лінію в області відображення тексту. 

1..1 String 

 vmsTextLineColour  VMS text line 
colour  

Колір відображеного текстового рядка. 0..1 ColourEnum 

 vmsTextLineFlashi
ng  

VMS text line 
flashing  

Вказівка на те, чи відображений рядок тексту 
блимає. 

0..1 Boolean 

 vmsTextLineHtml  VMS text line 
html  

Відображений рядок тексту, визначений рядком 
HTML, що показує теги форматування тексту. 

0..1 String 

 vmsTextLineLangu
age  

VMS text line 
language  

Мова відображуваного рядка тексту, визначена 
3-альфа-кодом ISO 639-2. 

0..1 Language 
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A.2.3 Пакет «VmsPublication» 
A.2.3.1 Класи пакету «VmsPublication» 

 

Таблиця A.6 — Класи пакету «VmsPublication» 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
VmsPublication  VMS publication  Публікація, що містить дані про поточний стан та параметри 

одного або декількох блоків VMS, кожен блок керує одним або 
декількома окремими знаками зі змінною інформацією. 

 
no 

 

A.2.3.2 Асоціативні ролі пакету «VmsPublication» 
В пакеті «VmsPublication» не визначено асоціативних ролей 

A.2.3.3 Атрибути пакету «VmsPublication» 
В пакеті «VmsPublication» атрибутів не визначено 

A.2.4 Пакет «VmsRelated» 
A.2.4.1 Класи пакету «VmsRelated» 

Таблиця A.7 — Класи пакету «VmsRelated» 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
VmsManagedLogica
lLocation 

VMS managed 
logical location 

Логічне розташування (наприклад, автостоянка, ділянка 
дороги, перехрестя тощо), керуванню якими сприяє VMS. 

 no 

VmsPictogramDispla
yCharacteristics 

VMS pictogram 
display 
characteristics 

Характеристики які стосуються області(ей) відображення 
піктограми на VMS, де pictogramDisplayAreaIndex вказує, які 
області піктограм до нього відноситься. 

 no 

VmsSupplementary
PanelCharacteristics 

VMS supplementary 
panel characteristics 

Характеристики панелі, що відображає деталі (іноді 
регулюючого характеру), які доповнюють основну піктограму, 
у вигляді додаткового рядка тексту та/або піктограми. 

 no 

VmsTextDisplayCha
racteristics 

VMS text display 
characteristics 

Характеристики, які стосуються області відображення тексту 
VMS. 

 no 
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A.2.4.2 Ролі асоціацій пакунків «Vms Пов'язані» 
 

Таблиця A.8 — Асоціації пакету «Vms Пов'язані» 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
VmsManagedL
ogicalLocation 

managedLocation  Managed 
location  

Місце, яке управляється 
знаком змінних повідомлень, такі як 
розташування на перехресті або на 
автостоянку. 

0..1 Location 

 

A.2.4.3 Атрибути пакету «Vms Пов'язані» 
 
Таблиця A.9 — Атрибути пакету «Vms Пов'язані» 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
VmsManagedL
ogicalLocation 

distanceFromLogic
alLocation 

Distance from 
logical location 

Відстань у метрах від VMS до логічного місця, 
управлінню яким цей знак сприяє. 

0..1 MetresAsNonN
egativeInteger  

managedLogicalLo
cation 

Managed 
logical location 

Визначення логічного місця (наприклад, 
автостоянка, ділянка дороги, перехрестя 
тощо), управлінню яким цей знак сприяє. 

0..1 MultilingualStrin
g 

VmsPictogramD
isplayCharacteri
stics 

maxNumberOfSeq
uentialPictograms 

Max number of 
sequential 
pictograms 

Максимальна кількість піктограм, які можна 
прослідкувати на області відображення 
піктограми. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 maxPictogramLum
inanceLevel 

Max pictogram 
luminance level 

Максимальний цілочисельний рівень 
яскравості, який доступний у зоні відображення 
піктограми VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 pictogramCodeList
Identifier 

Pictogram code 
list identifier 

Вказує, на який код посилається піктограма. 0..1 String 

 pictogramDisplayH
eight  

Pictogram 
display height 

Вертикальна висота вимірюється в метрах від 
області відображення конкретних піктограм. 

0..1 MetresAsFloat 

 pictogramDisplay
Width  

Pictogram 
display width  

Горизонтальна ширина вимірюється в метрах 
від області відображення конкретних піктограм. 

0..1 MetresAsFloat 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 pictogramLantern

sPresent 
Pictogram 
lanterns 
present 

Вказує, чи VMS обладнаний миготливими 
ліхтарями, пов'язаними із зоною відображення 
піктограми. 

0..1 Boolean 

 pictogramNumber
OfColours 

Pictogram 
number of 
colours 

Кількість кольорів, які може відображати 
область відображення піктограми. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 pictogramPixelsA
cross  

Pictogram 
pixels across  

Кількість пікселів по горизонталі по всій області 
відображення піктограми VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 pictogramPixelsD
own  

Pictogram 
pixels down  

Кількість пікселів вертикально вниз по області 
відображення піктограми VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 pictogramPosition
Absolute 

Pictogram 
position 
absolute 

Положення області, в якій відображається 
піктограма, тобто на лівій, правій верхній або 
нижній частині дисплея VMS. 

0..1 PositionAbsolut
eEnum 

 pictogramPosition
RelativeToText 

Pictogram 
position 
relative to text 

Положення області, в якій відображено 
піктограму, відносно текстової області VMS 
(наприклад, зліва, праворуч ....). 

0..1 PositionRelativ
eEnum 

 pictogramPosition
X  

Pictogram 
position x  

Х-координатне (горизонтальне) положення 
області, в якій відображено піктограму, 
вимірюють від нижньої лівої частини загальної 
області відображення знака до нижньої лівої 
частини конкретної області відображення 
піктограми. 

0..1 MetresAsFloat 

 pictogramPosition
Y  

Pictogram 
position y  

Y-координатне (вертикальне) положення 
області, в якій відображено піктограму, 
вимірюють від нижньої лівої частини загальної 
області відображення знака до нижньої лівої 
частини конкретної області відображення 
піктограми. 

0..1 MetresAsFloat 

 
pictogramSequen
cingCapable 

Pictogram 
sequencing 
capable 

Вказує, чи здатна область відображення 
піктограми на VMS здійснювати послідовне 
відтворення кількох піктограм. Істина = здатна. 

0..1 Boolean 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
VmsSuppleme
ntaryPanelChar
acteristics 

relativePositionTo
PictogramArea 

Relative 
position to 
pictogram area 

Положення панелі, в якій відображають 
додаткові деталі, відносно положення області 
відображення піктограми, яку вона 
використовує для уточнення (наприклад, 
нижче). 

0..1 PositionRelative
Enum 

 supplementaryPan
elDisplayHeight 

Supplementary 
panel display 
height 

Вертикальна висота вимірюється в метрах від 
площі додаткового дисплея панелі. 

0..1 MetresAsFloat 

 supplementaryPan
elDisplayWidth 

Supplementary 
panel display 
width 

Горизонтальна ширина вимірюється в метрах 
від площі додаткового дисплея панелі. 

0..1 MetresAsFloat 

 supplementaryPan
elPixelsAcross 

Supplementary 
panel pixels 
across 

Кількість пікселів по горизонталі по всій області 
відображення додаткової панелі. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 supplementaryPan
elPixelsDown 

Supplementary 
panel pixels 
down 

Кількість пікселів вертикально вниз по 
додатковій площі відображення панелі. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 supplementaryPan
elPositionX 

Supplementary 
panel position x 

Х-координатне (горизонтальне) положення 
додаткової панелі вимірюється від нижньої лівої 
частини загальної області відображення знака 
до нижньої лівої частини додаткової панелі. 

0..1 MetresAsFloat 

 supplementaryPan
elPositionY 

Supplementary 
panel position y 

Y-координатне (вертикальне) положення 
додаткової панелі вимірюється від нижньої лівої 
частини загальної області відображення знака 
до нижньої лівої частини додаткової панелі. 

0..1 MetresAsFloat 

 
supplementaryPict
ogramCodeListIde
ntifier 

Supplementary 
pictogram code 
list identifier 

Вказує на який додатковий список кодів 
піктограми посилається. 

0..1 String 

VmsTextDisplay
Characteristics 

legendCodeListIde
ntifier 

Legend code 
list identifier 

Вказує на список легенд/текстових кодів. Може 
бути характерною для типу VMS, визначеного 
vmsTypeCode. 

0..1 String 

 
maxFontHeight Max font height Максимальна висота шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInte

ger 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 maxFontSpacing  Max font 

spacing  
Максимальний інтервал шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInt

eger 
 maxFontWidth  Max font width  Максимальна ширина шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInt

eger 
 maxNumberOfCh

aracters 
Max number of 
characters 

Максимальна кількість символів, які 
відображено в одному рядку області 
відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 maxNumberOfRo
ws  

Max number of 
rows  

Максимальна кількість рядків відображуваних 
символів у області відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 maxNumberOfSeq
uentialPages 

Max number of 
sequential 
pages 

Максимальна кількість текстових сторінок, які 
VMS здатна прокручувати послідовно, (2 до n). 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 maxTextLuminanc
eLevel 

Max text 
luminance level 

Максимальний цілочисельний рівень 
освітленості, який доступний у області 
відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 minFontHeight  Min font height  Мінімальна висота шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInt
eger 

 minFontSpacing  Min font spacing  Мінімальний інтервал шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInt
eger 

 minFontWidth  Min font width  Мінімальна ширина шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInt
eger 

 textDisplayHeight  Text display 
height  

Вертикальна висота вимірюється в метрах від 
конкретної області відображення тексту. 

0..1 MetresAsFloat 

 textDisplayWidth  Text display 
width  

Горизонтальна ширина вимірюється в метрах 
від конкретної області відображення тексту. 

0..1 MetresAsFloat 

 textLanternsPrese
nt  

Text lanterns 
present  

Вказує, чи VMS обладнаний миготливими 
ліхтарями, пов’язаними з областю 
відображення тексту. 

0..1 Boolean 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 textPageSequenci

ngCapable 
Text page 
sequencing 
capable 

Вказує, чи здатний текстовий дисплей у VMS 
послідовно відображати кілька сторінок тексту. 
Істина  = здатний. 

0..1 Boolean 

 textPixelsAcross  Text pixels 
across  

Кількість пікселів по горизонталі по всій області 
відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 textPixelsDown  Text pixels down  Кількість пікселів вертикально вниз по області 
відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 textPositionAbsolu
te  

Text position 
absolute  

Положення області, в якій відображено текст, 
наприклад, зліва, справа, вгорі або внизу 
дисплея VMS. 

0..1 PositionAbsolut
eEnum 

 textPositionX  Text position x  Х-координатне (горизонтальне) положення 
області, в якій відображено текст, вимірюють 
від нижньої лівої частини загальної області 
відображення знака до нижньої лівої частини 
конкретної області відображення тексту. 

0..1 MetresAsFloat 

 textPositionY  Text position y  Y-координатне (вертикальне) положення 
області, в якій відображено текст, вимірюють 
від нижньої лівої частини загальної області 
відображення знака до нижньої лівої частини 
конкретної області відображення тексту. 

0..1 MetresAsFloat 
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A.2.5  Пакет «VmsUnit» 
 

Таблиця A.10— Класи пакету «VmsUnit» 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
PictogramDisplayAreaSettings Pictogram display 

area settings 
Налаштування, характерні для окремої області 
відображення піктограми на VMS (де 
pictogramIndex вказує, до якої області піктограми 
її відносить, якщо на VMS є більше однієї області 
відображення піктограм). 

 no 

TextDisplayAreaSettings Text display area 
settings 

Налаштування, характерні для окремої області 
відображення тексту на VMS. 

 no 

Vms  Vms  Забезпечує поточний стан та налаштування 
VMS та інформацію, що відображається в даний 
час. Якщо VMS відображає послідовність або 
чергується набір повідомлень, вони 
упорядковуються відповідно до класифікатора 
messageIndex. 

 no 

VmsDynamicCharacteristics VMS dynamic 
characteristics 

Надає поточні характерні параметри для VMS, 
які можна динамічно налаштувати і, отже, 
переосмислювати будь-які відповідні 
характеристики, встановлені для VMS у 
відповідній VmsUnitPublication. 

 no 

VmsSetting  VMS setting  Надає інформацію про знаки змінних 
повідомлень та інформацію, що відображається 
в даний час. 

 yes 

VmsUnit  VMS unit  Стан блоку VMS, який може керувати одним або 
декількома знаками зі змінною інфориацією на 
одному порталі або на різних порталах. 

 no 
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A.2.5.1 Асоціативні ролі пакету «VmsUnit» 

Таблиця A.11 — Асоціації пакету «VmsUnit» 
 

Назва класу 
Назва 
ролі 

Позначення Визначення Множинність Ціль 

Vms  managedL
ogicalLoca
tionOverri
de 

Managed 
logical 
location 
override 

Поточне місце, яким управляють за допомогою VMS, яка 
перекриває будь який вказаний записи в відповідному 
VMSTable. Зазвичай він використовується для надання 
оновленого керованого місця розташування мобільного VMS, 
який нещодавно переміщено. 

0..1 VmsMa
nagedL
ogicalL
ocation 

 
vmsLocati
onOverrid
e 

VMS location 
override 

Поточне місце розташування VMS, яке перекриває місце 
вказане у відповідному записі VMSTable. Зазвичай цей запис 
використовують для надання оновленого місця розташування 
мобільного VMS, який нещодавно переміщено. 

0..1 Locatio
n 

 

A.2.5.2 Атрибути пакету «VmsUnit» 

Таблиця A.12 — Атрибути пакету «VmsUnit» 
 

Назва класу 
Назва 

атрибута 
Позначення Визначення Множинність Тип 

PictogramDispl
ayAreaSettings 

pictogramL
anternsOn  

Pictogram 
lanternson  

Вказує, увімкнено чи вимкнено ліхтарі для області відображення 
піктограм. 

0..1 Boolean 

 pictogramL
uminanceL
evel 

Pictogram 
luminance 
level 

Рівень освітленості, виражений у вигляді цілого числа, що 
встановлюється для області відображення піктограм в VMS. Він 
може бути встановлений автоматично в VMS або інсталяцією 
або оператором. 

0..1 NonNegat
iveInteger 

 pictogramL
uminanceL
evelName 

Pictogram 
luminance 
level name 

Рівень яскравості, виражений символічною назвою, 
встановлений для області відображення піктограми VMS. Він 
може бути встановлений автоматично з допомогою VMS або 
інсталяцією або оператором. 

0..1 VmsLumi
nanceLev
elEnum 

 pictogramL
uminanceO
verride 

Pictogram 
luminance 
override 

Вказує, чи перевизначений автоматичний рівень яскравості VMS 
для області відображення піктограми (тобто перевизначений 
встановленням рівня, інсталюванням або діями оператора). 

0..1 Boolean 
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Назва класу Назва 
атрибута 

Позначення Визначення Множинність Тип 

TextDisplayAre
aSettings 

textLantern
sOn  

Text lanterns 
on  

Вказує, увімкнено чи вимкнено ліхтарі для області відображення 
тексту. 

0..1 Boolean 

 textLumina
nceLevel  

Text 
luminance 
level  

Рівень освітленості, виражений у вигляді цілого числа, 
встановлений для області відображення тексту на VMS. Його 
можна встановити автоматично з допомогою VMS або з 
допомогою інсталювання або його встановлює оператор. 

0..1 NonNegati
veInteger 

 textLumina
nceLevelNa
me 

Text 
luminance 
level name 

Рівень яскравості, виражений символічною назвою, 
встановлений для області відображення тексту VMS. Його 
можна встановити автоматично на VMS або за допомогою 
інсталювання або його встановлює оператор. 

0..1 VmsLumin
anceLevel
Enum 

 textLumina
nceOverrid
e  

Text 
luminance 
override 

Вказує, чи перевизначений рівень автоматичної яскравості VMS 
для області відображення тексту (тобто перевизначений 
встановленням рівня, інсталюванням або діями оператора). 

0..1 Boolean 

Vms  vmsMessag
eSequencin
gInterval 

VMS message 
sequencing 
interval 

Тривалість часу, протягом якого відображається кожне 
повідомлення до того як на VMS буде відображено наступне 
повідомлення послідовності. 

0..1 Seconds 

 
vmsWorkin
g 

VMS working Вказує, чи можна використовувати VMS. Зверніть увагу на те, чи 
його ще можна використовувати незважаючи на незначні 
несправності. 

1..1 Boolean 

VmsDynamicCh
aracteristics 

numberOfPi
ctogramDis
playAreas 

Number of 
pictogram 
display areas 

Кількість областей відображення піктограми, які містить VMS. 0..1 NonNegati
veInteger 

VmsUnit  vmsUnitRef
erence  

VMS unit 
reference  

Посилання на запис версії блоку VMS в таблиці блоків VMS, який 
визначає характеристики блоку VMS. 

1..1 Versioned
Reference  

vmsUnitTab
leReferenc
e 

VMS unit table 
reference 

Посилання на таблицю з модулем VMS. 1..1 Versioned
Reference 
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A.3 Словник даних << datatypes>> для «VMS Publication» 

Цей розділ містить визначення всіх типів даних, використаних у «VMS Publication». 

A.3.1. << datatype>> «KilometresPerHour». 

Визначення зазначені в CEN/TS 16157-3 

A.3.2. <<datatype>> «MetresAsFloat». 

Для визначення див. CEN/TS 16157-3. 

А.3.3. <<datatype>> «MetresAsNonNegativeInteger»  

Для визначення см CEN / TS 16157-3. 

A.3.4. <<datatype>> «Seconds».  

Для визначення див. CEN / TS 16157-3.  

А.3.5. <<datatype>> «Tonnes»  

Для визначення см CEN / TS 16157-3.  

A.4 Словник даних << enumerations >> для «VMS Publication» 

Цей пункт містить визначення всіх перелічень, які використовуються у «VMS Publication» 
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A.4.1 << enumeration >> «CodedReasonForSettingMessageEnum»  

 
Зашифровані причини, через які було обрано повідомлення для відображення на знаку. 

Таблиця A.13 — Значення, у складі переліку «CodedReasonForSettingMessageEnum» 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

campaign  Campaign  Обраний VMS для поточного відображення повідомлення про 
кампанію. 

default  Default  Обраний VMS для поточного відображення інформації за 
замовчуванням (наприклад, час, дата, температура). 

operatorCreated  Operator created  Повідомлення, обране оператором в результаті некерованої 
події або ситуації. 

situation  Situation  Повідомлення, обране в результаті ситуації, що виникає на 
дорозі або поза нею, яка може вплинути на учасників 
дорожнього руху 

trafficManagement  Traffic management  Повідомлення, обране як частина реалізації дії з управління 
трафіком. Воно може бути або не бути частиною конкретного 
плану управління або переадресації руху. 

travelTime  Travel time  Обраний VMS для поточного відображення часу подорожі. 
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A.4.2 <<enumeration>> «ColourEnum» 

 
Кольори. 

Таблиця A.14 — Значення, у складі переліку «ColourEnum» 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

amber  Amber  Колір бурштину. 
blue  Blue  Колір синій. 
green  Green  Колір зелений. 
red  Red  Колір червоний. 
white  White  Колір білий. 
whiteYellow  White yellow  Колір біло-жовтий. 

 
 

A.4.3 <<enumeration>> «PositionAbsoluteEnum» 

Абсолютні позиції предмета у відведеному просторі. 

Таблиця A.15 — Значення, у складі переліку “ PositionAbsoluteEnum ” 
Назва значення  

у складі переліку 
Позначення Визначення 

atBottom  At bottom  Внизу відведений простір. 
atTop  At top  Угорі відведений простір. 
onLeft  On left  Зліва від відведеного простору. 
onRight  On right  Праворуч від відведеного місця. 
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A.4.4 << enumeration >> «PositionRelativeEnum» 

Позиції одного предмета відносно іншого. 

Таблиця A.16 — Значення, у складі переліку “ PositionRelativeEnum ” 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

above  Above  Розташований над відносним предметом. 
below  Below  Розташований нижче відносного елемента. 
toTheLeft  To the left  Розташований зліва від відносного предмета. 
toTheRight  To the right  Розташований праворуч від відносного предмета. 

 

A.4.5 << enumeration >> «VmsDatexPictogramEnum» 

Типи основних піктограм. 

Таблиця A.17 — Значення, у складі переліку «VmsDatexPictogramEnum» 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

accident  Accident  ДТП 
advisorySpeed  Advisory speed  Рекомендована швидкість. 
animalsOnRoad  Animals on road  Тварина (и) на дорозі. 
blankVoid  Blank void  Порожня ділянка. 
bridgeClosed  Bridge closed  Міст закритий. 
bridgeSwingInOperation  Bridge swing in operation  Відбувається хитання мосту 
carParkFull  Car park full  Автостоянка повна. 
carParkSpacesAvailable  Car park spaces available  На автостоянці доступні вільні місця. 
carriagewayNarrows  Carriageway narrows  Проїжджа частина звужується вперед. 
carriagewayNarrowsOnTheLeft  Carriageway narrows on the left  Проїжджа частина звужується вперед ліворуч. 
carriagewayNarrowsOnTheRight  Carriageway narrows on the right  Проїжджа частина звужується вперед праворуч. 
carriagewayReducedToOneLane  Carriageway reduced to one lane  Проїжджу частину скоротили до однієї смуги. 

  



прДСТУ CEN/TS 16157-4:20ХХ  

52 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

carriagewayReducedToThreeLan
es  

Carriageway reduced to three 
lanes  

Проїжджу частину скоротили до трьох смуг. 

carriagewayReducedToTwoLane
s  

Carriageway reduced to two lanes  Проїжджу частину скоротили до двох смуг. 

chainsOrSnowTyresRecommend
ed  

Chains or snow tyres 
recommended  

Рекомендовано використання ланцюгів або снігових шин. 

compulsoryMinimumSpeed  Compulsory minimum speed  Обов’язкове обмеження мінімальної швидкості. 
crossWind  Cross wind  Попутний вітер. 
dangerOfFire  Danger of fire  Пожежна небезпека  
drivingOfVehiclesLessThanXMetr
esApartProhibited 

Driving of vehicles less than x 
metres apart 
prohibited 

Дистанція між транспортними засобами менш ніж Х метрів 
заборонено. 

endOfAdvisorySpeed  End of advisory speed  Зняття обмеження щодо рекомендованої швидкості. 
endOfCompulsoryMinimumSpeed  End of compulsory minimum 

speed  
Зняття обмеження щодо обов'язкової мінімальної швидкості. 

endOfProhibitionOfOvertaking  End of prohibition of overtaking  Зняття обмеження  щодо заборони обгону. 
endOfProhibitionOfOvertakingFor
GoodsVehicles 

End of prohibition of overtaking 
for goods vehicles 

Зняття обмеження  щодо заборони обгону для вантажних 
транспортних засобів. 

endOfSpeedLimit  End of speed limit  Зняття обмеження допустимої швидкості. 
exitClosed  Exit closed  Вихід закритий. 
fallingRocks  Falling rocks  Небезпека падіння скелі або зсуву. 
fastenChildrensSeatBelts  Fasten children's seat belts  Застебніть ремені безпеки дітей. 
fastenYourSeatBelt  Fasten your seat belt  Застебніть ремінь безпеки. 
fire  Fire  Вогонь. 
floodingOrFlashFloods  Flooding or flash floods  Затоплення чи спалах повені. 
fog  Fog  Туман. 
footballMatch  Football match  Футбольний матч (поточний або очікуваний зрив через 

футбольний матч). 
hardShoulderNotRunning  Hard shoulder not running  Укріплене узбіччя не експлуатується 
hardShoulderRunning  Hard shoulder running  Укріплене узбіччя експлуатується 
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Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

keepASafeDistance  Keep a safe distance  Тримайтеся безпечної відстані. 
keepLeft  Keep left  Тримайтеся ліворуч. 
keepRight  Keep right  Тримайся праворуч. 
lane1ClosedOf2  Lane1 closed of2  Смуга 1, двосмугової проїзної частини, закрита для проїзду. 

Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із укріпленим 
узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної смуги. 

lane1ClosedOf3  Lane1 closed of3  Смуга 1, трьохсмугової проїзної частини, закрита для проїзду. 
Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із укріпленим 
узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної смуги. 

lane1ClosedOf4  Lane1 closed of4  Смуга 1, чотирисмугової проїзної частини, закрита для проїзду. 
Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із укріпленим 
узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної смуги. 

lane2ClosedOf2  Lane2 closed of2  Смуга 2, двосмугової проїзної частини, закрита для проїзду. 
Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із укріпленим 
узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної смуги. 

lane3ClosedOf3  Lane3 closed of3  Смуга 3, трьохсмугової проїзної частини, закрита для проїзду. 
Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із укріпленим 
узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної смуги. 

lane4ClosedOf4  Lane4 closed of4  Смуга 4, чотирисмугової проїзної частини, закрита для проїзду. 
Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із укріпленим 
узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної смуги. 

laneClosed  Lane closed  Смуга руху закритий. 
laneDeviationToLeft  Lane deviation to left  Смуга руху відхиляється ліворуч. 
laneDeviationToRight  Lane deviation to right  Смуга руху відхиляється праворуч. 
laneOpen  Lane open  Смуга руху відкритий. 
lanes1And2And3ClosedOf4  Lanes1 and2 and3 closed of4  Смуги руху 1, 2 та 3, чотирисмугової проїзної частини закриті для 

проїзду. Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із 
укріпленим узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної 
смуги. 
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Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

lanes1And2ClosedOf3  Lanes1 and2 closed of3  Смуги руху 1, 2, трьохсмугової проїзної частини закриті для 
проїзду. Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із 
укріпленим узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної 
смуги. 

lanes1And2ClosedOf4  Lanes1 and2 closed of4  Смуги руху 1, 2, чотирисмугової проїзної частини закриті для 
проїзду. Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із 
укріпленим узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної 
смуги. 

lanes2And3And4ClosedOf4  Lanes2 and3 and4 closed of4  Смуги руху 2, 3 та 4, чотирисмугової проїзної частини закриті для 
проїзду. Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із 
укріпленим узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної 
смуги. 

lanes2And3ClosedOf3  Lanes2 and3 closed of3  Смуги руху 2 та 3, трьохсмугової проїзної частини закриті для 
проїзду. Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із 
укріпленим узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної 
смуги. 

lanes3And4ClosedOf4  Lanes3 and4 closed of4  Смуги руху 3 та 4, чотирисмугової проїзної частини закриті для 
проїзду. Смуги руху пронумеровані від крайньої лівої (поруч із 
укріпленим узбіччям на автомобільній дорозі) до розділювальної 
смуги. 

leftHandLaneClosed  Left hand lane closed  Лва смуга руху закрита. 
lightSignals  Light signals  Попереду світлофор. 
looseGravel  Loose gravel  Сипучий гравій. 
maintenanceVehicleInAction  Maintenance vehicle in action  Автомобіль техобслуговування в дії. 
maximumSpeedLimitedToTheFigure
Indicated 

Maximum speed limited to the 
figure indicated  

Обов’язкове обмеження максимальної швидкості, відображене 
як обмеження швидкості всередині червоного кола. 

narrowLanesAead  Narrow lanes ahead  Попереду звуження смуги руху. 
noEntry  No entry  В'їзд заборонено. 
noEntryForAnyPowerDrivenVehicle
DrawingATrailer 

No entry for any power driven 
vehicle drawing a trailer 

В’їзд заборонено для будь якого транспортного засобу з 
механічним приводом який тягне причіп. 
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Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

noEntryForAnyPowerDrivenVehicleD
rawingATrailerOtherThanASemiTrail
erOrASingleAxleTrailer 

No entry for any power driven 
vehicle drawing a trailer other 
than a semi-trailer or a single 
axle trailer 

В'їзд заборонено для автомобіля, керованого 
електроприводом, який тягне 
причіп, окрім напівпричепа чи причепа на одну вісь. 
Напівпричеп – це пристрій, який може бути з'єднаний з 
транспортом засобом, таким чином щоб частина його ваги та 
ваги його вантажу була перенаправлена на транспортний засіб. 

noEntryForGoodsVehicles  No entry for goods vehicles  Проїзд вантажних транспортних засобів заборонено. 
noEntryForVehiclesCarryingDangero
usGoods 

No entry for vehicles carrying 
dangerous goods  

Проїзд транспортних засобів, що перевозять небезпечні 
вантажі заборонено. 

noEntryForVehiclesExceedingXTonn
esLadenMass 

No entry for vehicles exceeding x 
tonnes laden mass 

Проїзд транспортних засобів, з вантажем маса якого 
перевищують X тонн, заборонено. 

noEntryForVehiclesHavingAMassEx
ceedingXTonnesOnOneAxle 

No entry for vehicles having a 
mass exceeding x tonnes on one 
axle 

Проїзд транспортних засобів, маса якмх перевищує X тонну на 
одну вісь заборонено. 

noEntryForVehiclesHavingAnOverall
HeightExceedingXMetres 

No entry for vehicles having an 
overall height exceeding x metres 

Проїзд транспортних засобів, загальна висота яких перевищує 
X метрів, заборонено. 

noEntryForVehiclesHavingAnOverall
LengthExceedingXMetres 

No entry for vehicles having an 
overall length exceeding x metres 

Проїзд транспортних засобів, загальна довжина яких 
перевищує X метрів, заборонено. 

noEntryForVehiclesHavingAnOverall
WidthExceedingXMetres 

No entry for vehicles having an 
overall width exceeding x metres 

Проїзд транспортних засобів, загальна ширина яких перевищує 
X метрів, заборонено. 

other  Other  Інше, ніж визначено в цьому переліку. 
otherDangers  Other dangers  Попереду небезпека невизначеного характеру. 
overtakingByGoodsVehiclesProhibit
ed 

Overtaking by goods vehicles 
prohibited  

Для вантажних транспортних засобів обгін заборонено. 

overtakingProhibited  Overtaking prohibited  Обгони заборонені. 
pollutionOrSmogAlert  Pollution or smog alert  Сповіщення про забруднення або смог. 
queue  Queue  Попереду черга. 
rain  Rain  Дощ. 
rightHandLaneClosed  Right hand lane closed  Права смуга руху закрита 
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Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

roadClosedAhead  Road closed ahead  Попереду закрита дорога. 
roadworks  Roadworks  Дорожні роботи. 
slipperyRoad  Slippery road  Слизька дорога. 
smoke  Smoke  Дим. 
snow  Snow  Сніг. 
snowChainsCompulsory  Snow chains compulsory  Використання снігових ланцюгів є обов'язковим. 
snowPloughInAction  Snow plough in action  Працює снігоочисник. 
snowTyresCompulsory  Snow tyres compulsory  Використання снігових шин є обов’язковим. 
speedCamerasInAction  Speed cameras in action  Працюють камери фіксування швидкості. 
trafficCongestion  Traffic congestion  Затори руху та можливі черги. 
trafficDeviatedToOppositeCarriage
wayAhead 

Traffic deviated to opposite 
carriageway ahead  

Ввесь рух перенаправляють на протилежну проїжджу частину 
вперед за схемою зустрічного руху. 

trafficPartiallyDeviatedToOppositeC
arriagewayAhead 

Traffic partially deviated to 
opposite carriagewayahead 

Рух частково перенаправляють на протилежну проїжджу 
частину вперед за схемою зустрічного руху. 

tunnelClosed  Tunnel closed  Тунель закритий. 
turnLeft  Turn left  Обов’язковий поворот ліворуч. 
turnRight  Turn right  Обов’язковий поворот праворуч. 
twoWayTraffic  Two way traffic  Двосторонній рух (на одній проїжджій частині). 
unevenRoad  Uneven road  Нерівність дорожнє покриття. 
vehicleFire  Vehicle fire  Пожежа автомобіля. 

 

A.4.6 <<enumeration>> «VmsDatexSupplementalPictogramEnum» 

Види піктограм, відображених на додаткових панелях (як правило, під основним дисплеєм піктограм, 

який вони доповнюють) 
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Таблиця A.18 — Значення у складі переліку «VmsDatexSupplementalPictogramEnum» 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

distanceToTheBeginningofTheAppl
icationZone 

Distance to the beginningof the 
application zone  

Відстань до початку зони застосування. 

exceptAnyPowerDrivenVehicleDrawi
ngTrailer 

Except any power driven vehicle 
drawing trailer  

За винятком будь-якого транспортного засобу, керованого 
електроприводом, який тягне причеп. 

exceptBus  Except bus  За винятком автобусів. 
exceptGoodsVehicles  Except goods vehicles  За винятком товарних транспортних засобів. 
exceptSemiTrailer  Except semi-trailer  За винятком напівпричепів (тобто будь-якого причепа, 

призначеного для з'єднання з транспортним засобом таким 
чином, що частина його ваги та ваги його вантажу пере 
направлена на транспортний засіб). 

exceptVehiclesCarryingDangerous
Goods 

Except vehicles carrying 
dangerous goods  

Для транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі 
(тобто, для яких передбачено знаки зі спеціальним покриттям). 

inCaseOfIceOrSnow  In case of ice or snow  У разі ожеледиці чи снігу. 
lengthOfTheApplicationZone  Length of the application zone  Довжина зони, що застосовується. 
maintenanceVehicles  Maintenance vehicles  Автомобілі для техобслуговування. 
other  Other  Інше, ніж визначено в цьому перерахунку. 
restricetdToBus  Restricted to bus  Обмеження на автобуси. 
restrictedToAnyPowerDrivenVehicl
eDrawingTrailer 

Restricted to any power driven 
vehicle drawing trailer 

Обмеження на будь-які тягові транспортні засоби, які тягнуть 
причеп. 

restrictedToGoodsVehicles  Restricted to goods vehicles  Обмеження лише для вантажних транспортних засобів. 
restrictedToSemiTrailer  Restricted to semi-trailer  Обмеження до напівпричепів (тобто будь-яких причепів, 

призначених для з'єднання з транспортним засобом таким 
чином, що 
частина його ваги та ваги його вантажу пере направлена на 
транспортний засіб). 

restrictedToVehiclesCarryingDang
erousGoods 

Restricted to vehicles carrying 
dangerous goods  

Тільки для транспортних засобів, що перевозять небезпечні 
вантажі (тобто, для яких передбачено знаки зі спеціальним 
покриттям). 

snowPloughs  Snow ploughs  Снігоочисники. 
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A.4.7 <<enumeration>> «VmsLuminanceLevelEnum» 

Рівні яскравості, які можливо застосувати до VMS. 

 

Таблиця A.19 — Значення, у складі переліку «VmsLuminanceLevelEnum» 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

broadDaylight  Broad daylight  Яскравість встановлюють на рівні, визначеному для умов нормального 
світлого дня. 

foggyDay  Foggy day  Яскравість встановлюють на рівні, визначеному для умов туманного дня. 
foggyNight  Foggy night  Яскравість встановлюють на рівні, визначеному для умов туманної ночі. 
night  Night  Яскравість встановлюють на рівні, визначеному для умов нічного часу. 
overcast  Overcast  Яскравість встановлюють на рівні, визначеному для умов хмарного або 

похмурого дня. 
sunInEyes  Sun in eyes  Яскравість встановлюють на рівні, визначеному для умов, 

коли сонце світить водіям в очі. 
sunOnBack  Sun on back  Яскравість встановлюють на рівні, визначеному для умов, 

коли сонце світить водіям в спину. 
switchedOff  Switched off  Рівень освітленості дорівнює нулю, як вимкнене джерело світла. 
testing  Testing  Яскравість встановлюють на рівні тестування. 
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A.4.8 <<enumeration>> «VmsMessageInformationTypeEnum» 

Види інформації, що відображається у VMS. 

Таблиця A.20 — Значення, у складі переліку «VmsMessageInformationTypeEnum» 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

campaignMessage  Campaign message  Інформація про тип кампанії, яка не  
стосується часу, вона може вимагати певних дій (наприклад, «не 
сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння») або яка має на меті 
впливати на поведінку водіїв. 

dateTime  Date time  Інформація про поточну дату та/або час. 
futureInformation  Future information  Інформація, яка може інформувати учасників дорожнього руху про 

майбутні ситуації, які потенційно можуть спричинити затори або 
вплинути на майбутні плани подорожей (наприклад, майбутні 
дорожні роботи, закриття, спортивні змагання, публічні концерти, 
призупинення руху поїздів чи пором) 

instructionOrMessage  Instruction or message  Інструкції або повідомлення учасникам дорожнього руху, які є 
актуальними в поточний час (наприклад, "не викидайте жодних 
палаючих предметів" або повідомлення з попередженням про 
аварію). 

situationWarning  Situation warning  Інформаційне попередження, на випередження, про поточну 
ситуацію, яка може вплинути на рух на дорозі. 

temperature  Temperature  Інформація про температуру. 
trafficManagement  Traffic management  Інформація, що містить інструкції з управління трафіком. 
travelTime  Travel time  Інформація про час подорожі. 
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A.5 Словник даних для «VMS Table Publication» 

 

A.5.1 Пакет «VmsRelated» 

A.5.1.1 Класи пакету «VmsRelated» 

Таблиця A.21 — Класи пакету «VmsRelated» 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

VmsManagedLogical
Location 

VMS managed 
logical location 

Логічне місцезнахоодженння (наприклад, автостоянка, 
ділянка дороги, перехрестя тощо), управлінню яким сприяє 
VMS. 

 no 

VmsPictogramDisplay
Characteristics 

VMS pictogram 
display 
characteristics 

Характеристики, що стосуються області(ей) відображення 
піктограм на VMS, де pictogramDisplayAreaIndex вказує, якої 
саме області піктограм вони стосуються. 

 no 

VmsSupplementaryP
anelCharacteristics 

VMS supplementary 
panel characteristics 

Характеристики панелі, яка може відображати деталі (іноді 
регуляторного характеру), які доповнюють основну 
піктограму, що містять додатковий рядок тексту та/або 
піктограму. 

 no 

VmsTextDisplayChar
acteristics 

VMS text display 
characteristics 

Характеристики області відображення тексту VMS.  no 

 

A.5.1.2 Ролі асоціації пакетів «VmsRelated» 

Таблиця A.22 — Асоціації пакету «VmsRelated» 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
VmsManagedLogicalL
ocation 

managedLocation  Managed location  Місце, яким управляють використовуючи 
знак зі змінною інформацією, такі як 
місцерозташування перехрестя або на 
автостоянки. 

0..1 Location 
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A.5.1.3 Атрибути пакету «VmsRelated» 

Таблиця A.23 — Атрибути пакету «VmsRelated» 
 

Назва 
класу 

Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 

VmsManage
dLogicalLoca
tion 

distanceFromLog
icalLocation 

Distance from 
logical location 

Відстань в метрах між знаком VMS та логічним 
місцерозташуванням управлінню яким цей знак 
сприяє. 

0..1 MetresAsNonNeg
ativeInteger 

 
managedLogicalL
ocation 

Managed logical 
location 

Визначення логічного місцерозташування 
(наприклад, автостоянка, ділянка дороги, 
перехрестя тощо), управлінню яким цей знак 
сприяє. 

0..1 MultilingualString 

VmsPictogra
mDisplayCha
racteristics 

maxNumberOfSe
quentialPictogra
ms 

Max number of 
sequential 
pictograms 

Максимальна кількість піктограм, які можна 
прослідкувати на області відображення 
піктограми. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 maxPictogramLu
minanceLevel 

Max pictogram 
luminance level 

Максимальний цілочисельний рівень 
яскравості, який доступний у зоні відображення 
піктограми VMS. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 pictogramCodeLi
stIdentifier 

Pictogram code list 
identifier 

Вказує, на який код посилається піктограма. 0..1 String 

 pictogramDisplay
Height  

Pictogram display 
height 

Вертикальна висота вимірюється в метрах від 
області відображення конкретних піктограм. 

0..1 MetresAsFloat 

 pictogramDisplay
Width  

Pictogram display 
width  

Горизонтальна ширина вимірюється в метрах 
від області відображення конкретних піктограм. 

0..1 MetresAsFloat 

 pictogramLantern
sPresent 

Pictogram lanterns 
present 

Вказує, чи VMS обладнаний миготливими 
ліхтарями, пов'язаними із зоною відображення 
піктограми. 

0..1 Boolean 

 pictogramNumbe
rOfColours 

Pictogram number 
of colours 

Кількість кольорів, які може відображати 
область відображення піктограми. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 pictogramPixelsA
cross  

Pictogram pixels 
across  

Кількість пікселів по горизонталі по всій області 
відображення піктограми VMS. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 pictogramPixelsD
own  

Pictogram pixels 
down 

Кількість пікселів вертикально вниз по області 
відображення піктограми VMS. 

0..1 NonNegativeInte
ger 
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Назва 
класу 

Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 

 pictogramPositio
nAbsolute 

Pictogram position 
absolute 

Положення області, в якій відображено 
піктограму, тобто на лівій, правій, верхній або 
нижній частині дисплея VMS. 

0..1 PositionAbsolute
Enum 

 pictogramPositio
nRelativeToText 

Pictogram position 
relative to text 

Положення області, відносно текстової області 
VMS в якій відображено піктограму (наприклад, 
зліва, праворуч ....). 

0..1 PositionRelativeE
num 

 pictogramPositio
nX  

Pictogram 
positionx  

Х-координатне (горизонтальне) положення 
області, в якій відображено піктограму, 
вимірюється від нижньої лівої частини загальної 
області відображення знака до нижньої лівої 
частини конкретної області відображення 
піктограми. 

0..1 MetresAsFloat 

 pictogramPositio
nY  

Pictogram 
positiony  

Y-координатне (вертикальне) положення 
області, в якій відображено піктограму, 
вимірюється від нижньої лівої частини загальної 
області відображення знака до нижньої лівої 
частини конкретної області відображення 
піктограми. 

0..1 MetresAsFloat 

 pictogramSequen
cingCapable 

Pictogram 
sequencing 
capable 

Вказує, чи здатна область відображення 
піктограми на VMS здійснювати послідовне 
відображення кількох піктограм. Істина = 
здатна. 

0..1 Boolean 

VmsSupplem
entaryPanel
Characteristi
cs 

relativePositionT
oPictogramArea 

Relative position to 
pictogram area 

Положення панелі, в якій відображено 
додаткові деталі відносно положення області 
відображення піктограми, яку вона доповнює 
(наприклад, нижче). 

0..1 PositionRelativeE
num 

 supplementaryPa
nelDisplayHeight 

Supplementary 
panel display 
height 

Вертикальна висота додаткового панелі  
області відображення виміряна в метрах. 

0..1 MetresAsFloat 

 supplementaryPa
nelDisplayWidth 

Supplementary 
panel display width 

Горизонтальна ширина додаткової панелі 
області відображення виміряна в метрах. 

0..1 MetresAsFloat 

 supplementaryPa
nelPixelsAcross 

Supplementary 
panel pixels across 

Кількість пікселів по горизонталі по всій 
додатковій панелі області відображення. 

0..1 NonNegativeInte
ger 
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Назва 
класу 

Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 

 supplementaryPa
nelPixelsDown 

Supplementary 
panel pixels down 

Кількість пікселів вертикально вниз по 
додатковій панелі області відображення. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 supplementaryPa
nelPositionX 

Supplementary 
panel position x 

Х-координатне (горизонтальне) положення 
додаткової панелі вимірюється від нижньої лівої 
частини загальної області відображення знака 
до нижньої лівої частини додаткової панелі. 

0..1 MetresAsFloat 

 supplementaryPa
nelPositionY 

Supplementary 
panel position y 

Y-координатне (вертикальне) положення 
додаткової панелі вимірюється від нижньої лівої 
частини загальної області відображення знака 
до нижньої лівої частини додаткової панелі. 

0..1 MetresAsFloat 

 supplementaryPi
ctogramCodeListI
dentifier 

Supplementary 
pictogram code list 
identifier 

Вказує на який додатковий список кодів 
піктограм посилаються. 

0..1 String 

VmsTextDisp
layCharacteri
stics 

legendCodeListId
entifier 

Legend code list 
identifier 

Вказує на список легенд/текстових кодів. Вони 
можуть бути характерними для типу VMS, 
визначеного vmsTypeCode. 

0..1 String 

 maxFontHeight  Max font height  Максимальна висота шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInte
ger 

 maxFontSpacing  Max font spacing  Максимальний інтервал шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInte
ger 

 maxFontWidth  Max font width  Максимальна ширина шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInte
ger 

 maxNumberOfCh
aracters 

Max number of 
characters 

Максимальна кількість символів, що 
відображаються в одному рядку в області 
текстового відображення VMS. 

0..1 NonNegativeInte
ger 

 
maxNumberOfRo
ws 

Max number of 
rows 

Максимальна кількість рядків відображуваних 
символів у текстовій області відображення 
VMS. 

0..1 NonNegativeInte
ger 
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Назва 
класу 

Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 

 maxNumberOfSe
quentialPages 

Max number of 
sequential pages 

Максимальна кількість текстових сторінок, які 
VMS здатна прокручувати послідовно, (2 до n). 

0..1 NonNegativeInte 
ger 

 maxTextLuminan
ceLevel 

Max text 
luminance level 

Максимальний цілочисельний рівень 
освітленості, який доступний у області 
відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInte 
ger 

 minFontHeight  Min font height  Мінімальна висота шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInte 
ger 

 minFontSpacing  Min font spacing  Мінімальний інтервал між шрифтами у пікселях. 0..1 NonNegativeInte 
ger 

 minFontWidth  Min font width  Мінімальна ширина шрифту в пікселях. 0..1 NonNegativeInte 
ger 

 textDisplayHeight  Text display height  Вертикальна висота, певної області 
відображення тексту, виміряна в метрах. 

0..1 MetresAsFloat 

 textDisplayWidth  Text display width  Горизонтальна ширина, певної області 
відображення тексту, виміряна в метрах. 

0..1 MetresAsFloat 

 textLanternsPres
ent  

Text lanterns 
present  

Вказує, чи VMS обладнаний миготливими 
ліхтарями, пов’язаними з областю 
текстуального відображення. 

0..1 Boolean 

 textPageSequenc
ingCapable 

Text page 
sequencing 
capable 

Вказує, чи здатний текстовий дисплей у VMS 
послідовно відображувати кілька сторінок 
тексту. Істина = здатний. 

0..1 Boolean 

 textPixelsAcross  Text pixels across  Кількість пікселів по горизонталі по всій області 
відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInte 
ger 

 textPixelsDown  Text pixels down  Кількість пікселів вертикально вниз по області 
відображення тексту VMS. 

0..1 NonNegativeInte 
ger  

textPositionAbsol
ute 

Text position 
absolute 

Положення області, в якій відображено текст, 
наприклад, зліва, справа, вгорі або внизу 
дисплея VMS. 

0..1 PositionAbsolute 
Enum 
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Назва 
класу 

Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 

 textPositionX  Text position x  Х-координатне (горизонтальне) положення 
області, в якій відображено текст, вимірюють 
внизу зліва від загальної області відображення 
знака в нижній лівій частині конкретної області 
відображення тексту. 

0..1 MetresAsFloat 

 textPositionY  Text position y  Y-координатне (вертикальне) положення 
області, в якій відображено текст, вимірюються 
від нижньої лівої частини загальної області 
відображення знака до нижньої лівої частини 
конкретної області відображення тексту. 

0..1 MetresAsFloat 

 

 

A.5.2 Пакети «VmsTablePublication»  

A.5.2.1 Класи пакетів «VmsTablePublication» 

Таблиця A.24 — Класи пакету «VmsTablePublication» 
 

Назва 
класу 

Позначення Визначення Стереотип Анотація 

VmsRecord VMS record  Підзапис у табличному блоку VMS, що визначає характеристики 
єдиного знаку зі змінною інформацією, який знаходиться під 
керівництвом певного блоку VMS. Місцеположення знаходяться в 
межах дорожної мережі або примикає до неї, але може бути 
оновлено з часом, у разі застосування мобільного VMS-пристрою. 

 no 

VmsTablePu
blication 

VMS table 
publication  

Публікація, що містить одну або кілька таблиць VMS, кожна з яких 
містить набір записів, що містять деталі блоків VMS. 

 no 

VmsUnitRec
ord 

VMS unit record  Узагальнений вхід/запис єдиного блоку VMS в таблиці блоку VMS, 
який визначає характеристики блоку VMS. 

versionedIdentifiable no 

VmsUnitTabl
e  

VMS unit table  Таблиця модулів VMS, що складається з декількох записів даних, 
кожен запис визначає характеристики конкретного розгорнутого 
блоку знаків зі змінною інформацією. 

versionedIdentifiable no 
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A.5.2.2 Асоціації пакетів «VmsTablePublication» 

Таблиця A.25 — Асоціації пакету «VmsTablePublication» 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
VmsRecord  backgroundI

mageUrl 
Background 
image url  

Посилання URL – адреса, звідки зображення з «покриттям» 
статичного фону на VMS може бути отримано. 

0..1 UrlLink 

 
vmsLocation VMS location Місце розташування знака змінної повідомлення. Для 

мобільних VMS, які регулярно пересуваються, це не 
передбачається. Натомість розташування VMS повинно 
бути вказане у VmsPublication разом із поточними 
налаштуваннями. 

0..1 Location 

 

A.5.2.3 Атрибути пакету «VmsTablePublication» 

Таблиця A.26 — Атрибути пакету «VmsTablePublication» 
 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
VmsRecord dynamicallyConfigur

ableDisplayAreas 
Dynamically 
configurable display 
areas 

Позначає (коли це істина), що VMS має 
область відображення, яка може бути 
динамічно налаштована для відображення 
різних комбінацій областей тексту та 
піктограми. Поточна конфігурація, як правило, 
задається з кожним опублікованим поточним 
параметром VMS. 

0..1 Boolean 

 numberOfPictogram
DisplayAreas 

Number of pictogram 
display areas 

Кількість областей відображення піктограми, 
яку містить VMS. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 vmsDescription  VMS description  Опис VMS (може надавати, опис його 
місцезнаходження або опис його нормального 
використання). 

0..1 MultilingualStrin
g 

 vmsDisplayHeight  VMS display height  Висота в метрах від загальної площі 
відображення знака. 

0..1 MetresAsFloat 

 
vmsDisplayWidth VMS display width Ширина в метрах від загальної площі 

відображення знака. 
0..1 MetresAsFloat 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
 vmsHeightAboveRo

adway 
VMS height above 
roadway 

Висота в метрах встановленого знаку над 
проїжджою частиною, виміряна в нижній 
частині області відображення. 

0..1 MetresAsFloat 

 vmsOwner  VMS owner  Власник (орган чи організація) VMS. Це не 
обов'язково може бути збігатися з органом чи 
організацією, яка на даний момент контролює 
систему віртуального управління. 

0..1 MultilingualStrin
g 

 vmsPhysicalMountin
g  

VMS physical 
mounting  

Опис того, як фізично встановлений або 
розгорнутий VMS на дорозі. 

0..1 PhysicalMounti
n 
gEnum 

 vmsType  VMS type  Широка класифікація типу знака змінної 
повідомлення. 

0..1 VmsTypeEnum 

 vmsTypeCode  VMS type code  Специфікація типу VMS, визначеного кодом, як 
правило, країною або навіть конкретним 
виробником (наприклад, MS4). 

0..1 String 

VmsUnitRecor
d  

numberOfVms  Number of VMS  Кількість знаків з умов, що змінюються 
повідомленням 
contolled блоком. 

0..1 NonNegativeInt
e 
ger 

 vmsUnitElectronicA
ddress 

VMS unit electronic 
address 

Електронна адреса блоку VMS (якщо не IP-
адреса). 

0..1 String 

 vmsUnitIdentifier  VMS unit identifier  Ідентифікація блоку VMS, який 
використовується постачальником або 
споживчою системою. 

0..1 String 

 vmsUnitIPAddress  VMS unit i p address  IP мережева адреса блоку VMS. 0..1 String 
VmsUnitTable  vmsUnitTableIdentifi

cation 
VMS unit table 
identification 

Буквено-цифровий ідентифікатор таблиці VMS 
Unit, можливо, читабельний для людей. 

0..1 String 

 

A.6 Словник даних << datatypes>> для «VMS Table Publication» 

Цей розділ містить визначення всіх типів даних, які використовують у “VMS Table Publication”  
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A.6.1 << datatype>> «MetresAsFloat» 

Міра відстані, визначена в метрах у форматі з плаваючою комою. 

А.6.2 Елемент << datatype>> «MetresAsNonNegativeInteger» 

Міра відстані визначається в метрах в форматі невід'ємного числа. 

A.7 Словник даних << enumerations >> для «VMS Table Publication» 

Цей розділ містить визначення всіх переліків, які використовують у «VMS Table Publication». 

A.7.1 <<enumerations>> «PhysicalMountingEnum» 

Спосіб встановлення або розгортання на дорозі обладнання, такого як VMS. 

Таблиця A.27 — Значення, у складі переліку «PhysicalMountingEnum» 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

centralReservationMounted  Central reservation mounted  Обладнання, встановлене в центральній резервації. 
gantryMounted  Gantry mounted  Обладнання, встановлене на верхньому порталі через проїжджу 

частину. 
overheadBridgeMounted  Overhead bridge mounted  Обладнання, встановлене над проїздом на конструкції моста 
roadsideCantileverMounted  Roadside cantilever mounted  Обладнання, встановлене на консолі на узбіччі. 
roadsideMounted  Roadside mounted  Обладнання, встановлене на узбіччі дороги. 
trailerMounted  Trailer mounted  Обладнання, встановлене на пересувному причепі. 
tunnelEntranceMounted  Tunnel entrance mounted  Обладнання, встановлене на вході в тунель. 
vehicleMounted  Vehicle mounted  Обладнання, встановлене на транспортному засобі. 
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A.7.2 << enumeration>> «PositionAbsoluteEnum» 

Абсолютне положення предмета у відведеному просторі. 

 

Таблиця A.28 — Значення, у складі переліку «PositionAbsoluteEnum» 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

atBottom  At bottom  Знизу від відведеного простору. 
atTop  At top  Зверху від  відведений простору. 
onLeft  On left  Зліва від відведеного простору. 
onRight  On right  Праворуч від відведеного місця. 

 

 

A.7.3 Елемент << enumeration>> «PositionRelativeEnum» 

Розташування одного елемента відносно іншого. 

 

Таблиця A.29 — Значення у складі переліку «PositionRelativeEnum» 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

above  Above  Розташований над відносним предметом. 
below  Below  Розташований нижче відносного 

елемента. 
toTheLeft  To the left  Розташований зліва від відносного 

предмета. 
toTheRight  To the right  Розташований праворуч від відносного 

предмета. 
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A.7.4 Тип <<enumeration>> «VmsTypeEnum» 

Тип знака зі змінною інформацією. 

Таблиця A.30 — Значення, у складі переліку «VmsTypeEnum» 
 

Назва значення  
у складі переліку 

Позначення Визначення 

colourGraphic  Colour graphic  Кольоровий графічний дисплей. 
continuousSign  Continuous sign  Знак, що реалізує фіксовані повідомлення, вибрані електромеханічними 

засобами. 
matrixSign  Matrix sign  Простий дисплей, що складається з фіксованої матриці пікселів 

(наприклад, наборів світлодіодів або вогнів), здатних відображати 
обмежений набір аспектів (або матричних зображень). У DATEX II область 
відображення розглядається як піктограма. 

monochromeGraphic  Monochrome graphic  Монохромний графічний дисплей. 
other  Other  Інше, ніж визначено в цьому перерахунку. 



прДСТУ CEN/TS 16157-4:20ХХ  

71 
 

ДОДАТОК B 

(обов’язковий) 

Відображення XML схеми для “VmsPublication” 

 
B.1 Огляд 

Цей додаток використовують при використанні кодування XML. 

Як вказано в CEN/TS 16157-1, ця схема може бути розширена за допомогою Extensions. Таке розширення 

потрібно використовувати з дотриманням вимог, що вказані в п.9 та Додотку D CEN/TS 16157-1. 

 Представлені дані, що підтверджують відповідність цієї частини і, зокрема, цього Додатка, повинні мати 

позитивну реакцію на схему, зазначену в цьому Додатку, включаючи будь-які допустимі розширення. 

 
B.2 Схема XML  

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8" standalone = "no"?> 
<xs:schema xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" elementFormDefault = "qualified" 
attributeFormDefault = "unqualified" version = "2.0"> 
    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:any namespace="##any" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_TextPage"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsText" type = "D2LogicalModel:VmsText"/> 
        </xs:sequence> 
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        <xs:attribute name="pageNumber" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsDynamicCharacteristicsPictogramDisplayAreaIndexVmsPictogramDisplayCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsPictogramDisplayCharacteristics" type = "D2LogicalModel:VmsPictogramDisplayCharacteristics"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="pictogramDisplayAreaIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsMessageIndexVmsMessage"> 
        <xs:sequence> 
             <xs:element name="vmsMessage" type = "D2LogicalModel:VmsMessage"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="messageIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsMessagePictogramDisplayAreaIndexVmsPictogramDisplayArea"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsPictogramDisplayArea" type = "D2LogicalModel:VmsPictogramDisplayArea"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="pictogramDisplayAreaIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsPictogramDisplayAreaIndexPictogramDisplayAreaSettings"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="pictogramDisplayAreaSettings" type = "D2LogicalModel:PictogramDisplayAreaSettings"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="pictogramDisplayAreaIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsPictogramDisplayAreaPictogramSequencingIndexVmsPictogram"> 
         <xs:sequence> 
             <xs:element name="vmsPictogram" type = "D2LogicalModel:VmsPictogram"/> 
         </xs:sequence> 
         <xs:attribute name="pictogramSequencingIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsTextLineIndexVmsTextLine"> 
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        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsTextLine" type = "D2LogicalModel:VmsTextLine"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="lineIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsUnitRecordVersionedReference"> 
         <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
                <xs:attribute name="targetClass" use = "required" fixed = "VmsUnitRecord"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsUnitTableVersionedReference"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
                <xs:attribute name="targetClass" use = "required" fixed = "VmsUnitTable"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsUnitVmsIndexVms"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vms" type = "D2LogicalModel:Vms"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="vmsIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="continentWide"/> 
            <xs:enumeration value="national"/> 
            <xs:enumeration value="neighbouringCountries"/> 
            <xs:enumeration value="notSpecified"/> 
            <xs:enumeration value="regional"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Boolean"> 
        <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="CodedReasonForSettingMessageEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="situation"/> 
            <xs:enumeration value="operatorCreated"/> 
            <xs:enumeration value="trafficManagement"/> 
            <xs:enumeration value="travelTime"/> 
            <xs:enumeration value="campaign"/> 
            <xs:enumeration value="default"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ColourEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="amber"/> 
            <xs:enumeration value="blue"/> 
            <xs:enumeration value="green"/> 
            <xs:enumeration value="red"/> 
            <xs:enumeration value="white"/> 
            <xs:enumeration value="whiteYellow"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="internalUse"/> 
            <xs:enumeration value="noRestriction"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="DateTime"> 
        <xs:restriction base="xs:dateTime"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ExternalReferencing"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="externalLocationCode" type = "D2LogicalModel:String"/> 
            <xs:element name="externalReferencingSystem" type = "D2LogicalModel:String"/> 
            <xs:element name="externalReferencingExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
     <xs:complexType name="Fault"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="faultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Float"> 
        <xs:restriction base="xs:float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="areaOfInterest" type = "D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="confidentiality" type = "D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"/> 
            <xs:element name="informationStatus" type = "D2LogicalModel:InformationStatusEnum"/> 
            <xs:element name="urgency" type = "D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="headerInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
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    <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="real"/> 
            <xs:enumeration value="securityExercise"/> 
            <xs:enumeration value="technicalExercise"/> 
            <xs:enumeration value="test"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="KilometresPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Language"> 
        <xs:restriction base="xs:language"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Location" abstract = "true"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="externalReferencing" type = "D2LogicalModel:ExternalReferencing" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
                    <xs:element name="locationForDisplay" type = "D2LogicalModel:PointCoordinates" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="locationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsFloat"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MultilingualString"> 
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        <xs:sequence> 
            <xs:element name="values"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="value" type = "D2LogicalModel:MultilingualStringValue" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType"> 
                <xs:attribute name="lang" type = "xs:language"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="NonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="payloadPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PictogramDisplayAreaSettings"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="pictogramLanternsOn" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="pictogramLuminanceOverride" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramLuminanceLevel" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramLuminanceLevelName" type = "D2LogicalModel:VmsLuminanceLevelEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramDisplayAreaSettingsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PointCoordinates"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="latitude" type = "D2LogicalModel:Float"/> 
            <xs:element name="longitude" type = "D2LogicalModel:Float"/> 
            <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PositionAbsoluteEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="onLeft"/> 
            <xs:enumeration value="onRight"/> 
            <xs:enumeration value="atTop"/> 
            <xs:enumeration value="atBottom"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="PositionRelativeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="above"/> 
            <xs:enumeration value="below"/> 
            <xs:enumeration value="toTheLeft"/> 
            <xs:enumeration value="toTheRight"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Seconds"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="String"> 
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        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
        <xs:complexType name="TextDisplayAreaSettings"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="textLanternsOn" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textLuminanceOverride" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textLuminanceLevel" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textLuminanceLevelName" type = "D2LogicalModel:VmsLuminanceLevelEnum" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textDisplayAreaSettingsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:simpleType name="Tonnes"> 
            <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:simpleType name="UrgencyEnum"> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
                <xs:enumeration value="extremelyUrgent"/> 
                <xs:enumeration value="urgent"/> 
                <xs:enumeration value="normalUrgency"/> 
            </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:simpleType name="Url" > 
            <xs:restriction base="xs:anyURI"/> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:complexType name="VersionedReference" > 
            <xs:attribute name="id" type = "xs:string" use = "required"/> 
            <xs:attribute name="version" type = "xs:string" use = "required"/> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="Vms"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="vmsWorking" type = "D2LogicalModel:Boolean"/> 
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                <xs:element name="vmsMessageSequencingInterval" type = "D2LogicalModel:Seconds" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsMessage" type = "D2LogicalModel:_VmsMessageIndexVmsMessage" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
                <xs:element name="textDisplayAreaSettings" type = "D2LogicalModel:TextDisplayAreaSettings" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramDisplayAreaSettings" type = 
"D2LogicalModel:_VmsPictogramDisplayAreaIndexPictogramDisplayAreaSettings" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                <xs:element name="vmsLocationOverride" type = "D2LogicalModel:Location" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="managedLogicalLocationOverride" type = "D2LogicalModel:VmsManagedLogicalLocation" minOccurs = 
"0"/> 
                <xs:element name="vmsDynamicCharacteristics" type = "D2LogicalModel:VmsDynamicCharacteristics" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsFault" type = "D2LogicalModel:VmsFault" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                <xs:element name="vmsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:simpleType name="VmsDatexPictogramEnum"> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
                <xs:enumeration value="accident"/> 
                <xs:enumeration value="advisorySpeed"/> 
                <xs:enumeration value="animalsOnRoad"/> 
                <xs:enumeration value="blankVoid"/> 
                <xs:enumeration value="bridgeClosed"/> 
                <xs:enumeration value="bridgeSwingInOperation"/> 
                <xs:enumeration value="carParkFull"/> 
                <xs:enumeration value="carParkSpacesAvailable"/> 
                <xs:enumeration value="carriagewayNarrows"/> 
                <xs:enumeration value="carriagewayNarrowsOnTheLeft"/> 
                <xs:enumeration value="carriagewayNarrowsOnTheRight"/> 
                <xs:enumeration value="carriagewayReducedToOneLane"/> 
                <xs:enumeration value="carriagewayReducedToTwoLanes"/> 
                <xs:enumeration value="carriagewayReducedToThreeLanes"/> 
                <xs:enumeration value="chainsOrSnowTyresRecommended"/> 
                <xs:enumeration value="compulsoryMinimumSpeed"/> 
                <xs:enumeration value="crossWind"/> 
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                <xs:enumeration value="dangerOfFire"/> 
                <xs:enumeration value="drivingOfVehiclesLessThanXMetresApartProhibited"/> 
                <xs:enumeration value="endOfAdvisorySpeed"/> 
                <xs:enumeration value="endOfCompulsoryMinimumSpeed"/> 
                <xs:enumeration value="endOfProhibitionOfOvertaking"/> 
                <xs:enumeration value="endOfProhibitionOfOvertakingForGoodsVehicles"/> 
                <xs:enumeration value="endOfSpeedLimit"/> 
                <xs:enumeration value="exitClosed"/> 
                <xs:enumeration value="fallingRocks"/> 
                <xs:enumeration value="fastenChildrensSeatBelts"/> 
                <xs:enumeration value="fastenYourSeatBelt"/> 
                <xs:enumeration value="fire"/> 
                <xs:enumeration value="floodingOrFlashFloods"/> 
                <xs:enumeration value="fog"/> 
                <xs:enumeration value="footballMatch"/> 
                <xs:enumeration value="hardShoulderNotRunning"/> 
                <xs:enumeration value="hardShoulderRunning"/> 
                <xs:enumeration value="keepASafeDistance"/> 
                <xs:enumeration value="keepLeft"/> 
                <xs:enumeration value="keepRight"/> 
                <xs:enumeration value="lane1ClosedOf2"/> 
                <xs:enumeration value="lane2ClosedOf2"/> 
                <xs:enumeration value="lane1ClosedOf3"/> 
                <xs:enumeration value="lane3ClosedOf3"/> 
                <xs:enumeration value="lanes1And2ClosedOf3"/> 
                <xs:enumeration value="lanes2And3ClosedOf3"/> 
                <xs:enumeration value="lane1ClosedOf4"/> 
                <xs:enumeration value="lane4ClosedOf4"/> 
                <xs:enumeration value="lanes1And2ClosedOf4"/> 
                <xs:enumeration value="lanes3And4ClosedOf4"/> 
                <xs:enumeration value="lanes1And2And3ClosedOf4"/> 
                <xs:enumeration value="lanes2And3And4ClosedOf4"/> 
                <xs:enumeration value="laneClosed"/> 
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                <xs:enumeration value="laneDeviationToLeft"/> 
                <xs:enumeration value="laneDeviationToRight"/> 
                <xs:enumeration value="laneOpen"/> 
                <xs:enumeration value="leftHandLaneClosed"/> 
                <xs:enumeration value="lightSignals"/> 
                <xs:enumeration value="looseGravel"/> 
                <xs:enumeration value="maintenanceVehicleInAction"/> 
                <xs:enumeration value="maximumSpeedLimitedToTheFigureIndicated"/> 
                <xs:enumeration value="narrowLanesAead"/> 
                <xs:enumeration value="noEntry"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForAnyPowerDrivenVehicleDrawingATrailer"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForAnyPowerDrivenVehicleDrawingATrailerOtherThanASemiTrailerOrASingleAxleTrailer"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForGoodsVehicles"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForVehiclesExceedingXTonnesLadenMass"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForVehiclesHavingAMassExceedingXTonnesOnOneAxle"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForVehiclesHavingAnOverallHeightExceedingXMetres"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForVehiclesHavingAnOverallLengthExceedingXMetres"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForVehiclesHavingAnOverallWidthExceedingXMetres"/> 
                <xs:enumeration value="noEntryForVehiclesCarryingDangerousGoods"/> 
                <xs:enumeration value="otherDangers"/> 
                <xs:enumeration value="overtakingByGoodsVehiclesProhibited"/> 
                <xs:enumeration value="overtakingProhibited"/> 
                <xs:enumeration value="pollutionOrSmogAlert"/> 
                <xs:enumeration value="queue"/> 
                <xs:enumeration value="rain"/> 
                <xs:enumeration value="rightHandLaneClosed"/> 
                <xs:enumeration value="roadClosedAhead"/> 
                <xs:enumeration value="roadworks"/> 
                <xs:enumeration value="slipperyRoad"/> 
                <xs:enumeration value="smoke"/> 
                <xs:enumeration value="snow"/> 
                <xs:enumeration value="snowChainsCompulsory"/> 
                <xs:enumeration value="snowTyresCompulsory"/> 
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                <xs:enumeration value="snowPloughInAction"/> 
                <xs:enumeration value="speedCamerasInAction"/> 
                <xs:enumeration value="trafficCongestion"/> 
                <xs:enumeration value="trafficDeviatedToOppositeCarriagewayAhead"/> 
                <xs:enumeration value="trafficPartiallyDeviatedToOppositeCarriagewayAhead"/> 
                <xs:enumeration value="tunnelClosed"/> 
                <xs:enumeration value="turnLeft"/> 
                <xs:enumeration value="turnRight"/> 
                <xs:enumeration value="twoWayTraffic"/> 
                <xs:enumeration value="unevenRoad"/> 
                <xs:enumeration value="vehicleFire"/> 
                <xs:enumeration value="other"/> 
            </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:simpleType name="VmsDatexSupplementalPictogramEnum"> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
                <xs:enumeration value="distanceToTheBeginningofTheApplicationZone"/> 
                <xs:enumeration value="exceptAnyPowerDrivenVehicleDrawingTrailer"/> 
                <xs:enumeration value="exceptBus"/> 
                <xs:enumeration value="exceptGoodsVehicles"/> 
                <xs:enumeration value="exceptSemiTrailer"/> 
                <xs:enumeration value="exceptVehiclesCarryingDangerousGoods"/> 
                <xs:enumeration value="inCaseOfIceOrSnow"/> 
                <xs:enumeration value="lengthOfTheApplicationZone"/> 
                <xs:enumeration value="restrictedToAnyPowerDrivenVehicleDrawingTrailer"/> 
                <xs:enumeration value="restricetdToBus"/> 
                <xs:enumeration value="restrictedToGoodsVehicles"/> 
                <xs:enumeration value="restrictedToSemiTrailer"/> 
                <xs:enumeration value="restrictedToVehiclesCarryingDangerousGoods"/> 
                <xs:enumeration value="maintenanceVehicles"/> 
                <xs:enumeration value="snowPloughs"/> 
                <xs:enumeration value="other"/> 
            </xs:restriction> 
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        </xs:simpleType> 
        <xs:complexType name="VmsDynamicCharacteristics"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="numberOfPictogramDisplayAreas" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsTextDisplayCharacteristics" type = "D2LogicalModel:VmsTextDisplayCharacteristics" minOccurs = 
"0"/> 
                <xs:element name="vmsPictogramDisplayCharacteristics" type = 
"D2LogicalModel:_VmsDynamicCharacteristicsPictogramDisplayAreaIndexVmsPictogramDisplayCharacteristics" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
                <xs:element name="vmsDynamicCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsFault"> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="vmsFault" type = "D2LogicalModel:VmsFaultEnum"/> 
                        <xs:element name="vmsFaultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
        <xs:simpleType name="VmsFaultEnum"> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
                <xs:enumeration value="communicationsFailure"/> 
                <xs:enumeration value="incorrectMessageDisplayed"/> 
                <xs:enumeration value="incorrectPictogramDisplayed"/> 
                <xs:enumeration value="outOfService"/> 
                <xs:enumeration value="powerFailure"/> 
                <xs:enumeration value="unableToClearDown"/> 
                <xs:enumeration value="unknown"/> 
                <xs:enumeration value="other"/> 
            </xs:restriction> 
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        </xs:simpleType> 
        <xs:simpleType name="VmsLuminanceLevelEnum"> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
                <xs:enumeration value="switchedOff"/> 
                <xs:enumeration value="testing"/> 
                <xs:enumeration value="night"/> 
                <xs:enumeration value="overcast"/> 
                <xs:enumeration value="broadDaylight"/> 
                <xs:enumeration value="sunInEyes"/> 
                <xs:enumeration value="sunOnBack"/> 
                <xs:enumeration value="foggyDay"/> 
                <xs:enumeration value="foggyNight"/> 
            </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:complexType name="VmsManagedLogicalLocation"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="managedLogicalLocation" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="distanceFromLogicalLocation" type = "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="managedLocation" type = "D2LogicalModel:Location" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsManagedLogicalLocationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsMessage"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="associatedManagementOrDiversionPlan" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="messageSetBy" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="setBySystem" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="reasonForSetting" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="codedReasonForSetting" type = "D2LogicalModel:CodedReasonForSettingMessageEnum" minOccurs = 
"0"/> 
                <xs:element name="vmsMessageInformationType" type = "D2LogicalModel:VmsMessageInformationTypeEnum" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                <xs:element name="primarySetting" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
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                <xs:element name="mareNostrumCompliant" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="timeLastSet" type = "D2LogicalModel:DateTime"/> 
                <xs:element name="requestedBy" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="situationToWhichMessageIsRelated" type = "D2LogicalModel:VersionedReference" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="situationRecordToWhichMessageIsRelated" type = "D2LogicalModel:VersionedReference" minOccurs = 
"0"/> 
                <xs:element name="distanceFromSituationRecord" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPictogramSequencingInterval" type = "D2LogicalModel:Seconds" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPage" type = "D2LogicalModel:_TextPage" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                <xs:element name="vmsPictogramDisplayArea" type = 
"D2LogicalModel:_VmsMessagePictogramDisplayAreaIndexVmsPictogramDisplayArea" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                <xs:element name="vmsMessageExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:simpleType name="VmsMessageInformationTypeEnum"> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
                <xs:enumeration value="campaignMessage"/> 
                <xs:enumeration value="dateTime"/> 
                <xs:enumeration value="futureInformation"/> 
                <xs:enumeration value="instructionOrMessage"/> 
                <xs:enumeration value="situationWarning"/> 
                <xs:enumeration value="temperature"/> 
                <xs:enumeration value="trafficManagement"/> 
                <xs:enumeration value="travelTime"/> 
            </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:complexType name="VmsPictogram"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="pictogramDescription" type = "D2LogicalModel:VmsDatexPictogramEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
                <xs:element name="pictogramCode" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramUrl" type = "D2LogicalModel:Url" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="additionalPictogramDescription" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
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                <xs:element name="pictogramFlashing" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramInInverseColour" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="presenceOfRedTriangle" type = "D2LogicalModel:Boolean"/> 
                <xs:element name="viennaConventionCompliant" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="distanceAttribute" type = "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="heightAttribute" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="lengthAttribute" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="speedAttribute" type = "D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="weightAttribute" type = "D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="weightPerAxleAttribute" type = "D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="widthAttribute" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsSupplementaryPanel" type = "D2LogicalModel:VmsSupplementaryPanel" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsPictogramExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsPictogramDisplayArea"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="synchronizedSequencingWithTextPages" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsPictogram" type = 
"D2LogicalModel:_VmsPictogramDisplayAreaPictogramSequencingIndexVmsPictogram" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                <xs:element name="vmsPictogramDisplayAreaExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsPictogramDisplayCharacteristics"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="pictogramLanternsPresent" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramSequencingCapable" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramPixelsAcross" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramPixelsDown" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramDisplayHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramDisplayWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramCodeListIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxPictogramLuminanceLevel" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
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                <xs:element name="pictogramNumberOfColours" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxNumberOfSequentialPictograms" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramPositionAbsolute" type = "D2LogicalModel:PositionAbsoluteEnum" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramPositionX" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramPositionY" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="pictogramPositionRelativeToText" type = "D2LogicalModel:PositionRelativeEnum" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsSupplementaryPanelCharacteristics" type = 
"D2LogicalModel:VmsSupplementaryPanelCharacteristics" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsPictogramDisplayCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsPublication"> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="headerInformation" type = "D2LogicalModel:HeaderInformation"/> 
                        <xs:element name="vmsUnit" type = "D2LogicalModel:VmsUnit" maxOccurs = "unbounded"/> 
                        <xs:element name="vmsPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsSetting" abstract = "true"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="vmsSettingExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsSupplementaryPanel"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="supplementaryMessageDescription" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsSupplementaryPictogram" type = "D2LogicalModel:VmsSupplementaryPictogram" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsSupplementaryText" type = "D2LogicalModel:VmsTextLine" minOccurs = "0"/> 
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                <xs:element name="vmsSupplementaryPanelExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsSupplementaryPanelCharacteristics"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="supplementaryPictogramCodeListIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPanelPixelsAcross" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPanelPixelsDown" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPanelDisplayHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPanelDisplayWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPanelPositionX" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPanelPositionY" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="relativePositionToPictogramArea" type = "D2LogicalModel:PositionRelativeEnum" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsSupplementaryPanelCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsSupplementaryPictogram"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="supplementaryPictogramDescription" type = "D2LogicalModel:VmsDatexSupplementalPictogramEnum" 
minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPictogramCode" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="supplementaryPictogramUrl" type = "D2LogicalModel:Url" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="additionalSupplementaryPictogramDescription" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = 
"0"/> 
                <xs:element name="pictogramFlashing" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsSupplementaryPictogramExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsText"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="vmsLegendCode" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsTextImageUrl" type = "D2LogicalModel:Url" minOccurs = "0"/> 
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                <xs:element name="vmsTextLine" type = "D2LogicalModel:_VmsTextLineIndexVmsTextLine" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
                <xs:element name="vmsTextExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsTextDisplayCharacteristics"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="textLanternsPresent" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPageSequencingCapable" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPixelsAcross" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPixelsDown" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textDisplayHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textDisplayWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxNumberOfCharacters" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxNumberOfRows" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="legendCodeListIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxFontHeight" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="minFontHeight" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxFontWidth" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="minFontWidth" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxFontSpacing" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="minFontSpacing" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxTextLuminanceLevel" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="maxNumberOfSequentialPages" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPositionAbsolute" type = "D2LogicalModel:PositionAbsoluteEnum" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPositionX" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="textPositionY" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsTextDisplayCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsTextLine"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="vmsTextLine" type = "D2LogicalModel:String"/> 
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                <xs:element name="vmsTextLineLanguage" type = "D2LogicalModel:Language" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsTextLineColour" type = "D2LogicalModel:ColourEnum" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsTextLineFlashing" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsTextLineHtml" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
                <xs:element name="vmsTextLineExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsUnit"> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="D2LogicalModel:VmsSetting"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="vmsUnitTableReference" type = "D2LogicalModel:_VmsUnitTableVersionedReference"/> 
                        <xs:element name="vmsUnitReference" type = "D2LogicalModel:_VmsUnitRecordVersionedReference"/> 
                        <xs:element name="vms" type = "D2LogicalModel:_VmsUnitVmsIndexVms" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
                        <xs:element name="vmsUnitFault" type = "D2LogicalModel:VmsUnitFault" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                        <xs:element name="vmsUnitExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="VmsUnitFault"> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="vmsUnitFault" type = "D2LogicalModel:VmsFaultEnum"/> 
                        <xs:element name="vmsUnitFaultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
    </xs:schema>  
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ДОДАТОК С 

(обов’язковий) 

Відображення XML схеми для “VmsTablePublication ” 

 
C.1 Огляд 

Цей додаток використовують при використанні кодування XML. 

Як вказано в CEN/TS 16157-1, ця схема може бути розширена за допомогою Extensions. Таке розширення 

потрібно використовувати з дотриманням вимог, що вказані в п.9 та Додотку D CEN/TS 16157-1. 

 Представлені дані, що підтверджують відповідність цієї частини і, зокрема, цього Додатка, повинні мати 

позитивну реакцію на схему, зазначену в цьому Додатку, включаючи будь-які допустимі розширення. 

 
С.2 Схема XML  

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8" standalone = "no"?> 
<xs:schema xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" elementFormDefault = "qualified" 
attributeFormDefault = "unqualified" version = "2.0"> 
    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:any namespace="##any" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsRecordPictogramDisplayAreaIndexVmsPictogramDisplayCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsPictogramDisplayCharacteristics" type = "D2LogicalModel:VmsPictogramDisplayCharacteristics"/> 
        </xs:sequence> 
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        <xs:attribute name="pictogramDisplayAreaIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VmsUnitRecordVmsIndexVmsRecord"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsRecord" type = "D2LogicalModel:VmsRecord"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="vmsIndex" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="continentWide"/> 
            <xs:enumeration value="national"/> 
            <xs:enumeration value="neighbouringCountries"/> 
            <xs:enumeration value="notSpecified"/> 
            <xs:enumeration value="regional"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Boolean"> 
        <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="internalUse"/> 
            <xs:enumeration value="noRestriction"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ExternalReferencing"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="externalLocationCode" type = "D2LogicalModel:String"/> 
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            <xs:element name="externalReferencingSystem" type = "D2LogicalModel:String"/> 
            <xs:element name="externalReferencingExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Float"> 
        <xs:restriction base="xs:float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="areaOfInterest" type = "D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="confidentiality" type = "D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"/> 
            <xs:element name="informationStatus" type = "D2LogicalModel:InformationStatusEnum"/> 
            <xs:element name="urgency" type = "D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="headerInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="real"/> 
            <xs:enumeration value="securityExercise"/> 
            <xs:enumeration value="technicalExercise"/> 
            <xs:enumeration value="test"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Location" abstract = "true"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations"> 
                <xs:sequence> 
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                    <xs:element name="externalReferencing" type = "D2LogicalModel:ExternalReferencing" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
                    <xs:element name="locationForDisplay" type = "D2LogicalModel:PointCoordinates" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="locationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsFloat"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MultilingualString"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="values"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="value" type = "D2LogicalModel:MultilingualStringValue" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType"> 
                <xs:attribute name="lang" type = "xs:language"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType"> 
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        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="NonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="payloadPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PhysicalMountingEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="centralReservationMounted"/> 
            <xs:enumeration value="gantryMounted"/> 
            <xs:enumeration value="overheadBridgeMounted"/> 
            <xs:enumeration value="roadsideCantileverMounted"/> 
            <xs:enumeration value="roadsideMounted"/> 
            <xs:enumeration value="trailerMounted"/> 
            <xs:enumeration value="tunnelEntranceMounted"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleMounted"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PointCoordinates"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="latitude" type = "D2LogicalModel:Float"/> 
            <xs:element name="longitude" type = "D2LogicalModel:Float"/> 
            <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PositionAbsoluteEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
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            <xs:enumeration value="onLeft"/> 
            <xs:enumeration value="onRight"/> 
            <xs:enumeration value="atTop"/> 
            <xs:enumeration value="atBottom"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="PositionRelativeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="above"/> 
            <xs:enumeration value="below"/> 
            <xs:enumeration value="toTheLeft"/> 
            <xs:enumeration value="toTheRight"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="String"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="UrgencyEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="extremelyUrgent"/> 
            <xs:enumeration value="urgent"/> 
            <xs:enumeration value="normalUrgency"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Url"> 
        <xs:restriction base="xs:anyURI"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="UrlLink"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="urlLinkAddress" type = "D2LogicalModel:Url"/> 
            <xs:element name="urlLinkDescription" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="urlLinkType" type = "D2LogicalModel:UrlLinkTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="urlLinkExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="UrlLinkTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="documentPdf"/> 
            <xs:enumeration value="html"/> 
            <xs:enumeration value="image"/> 
            <xs:enumeration value="rss"/> 
            <xs:enumeration value="videoStream"/> 
            <xs:enumeration value="voiceStream"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VmsManagedLogicalLocation"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="managedLogicalLocation" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="distanceFromLogicalLocation" type = "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="managedLocation" type = "D2LogicalModel:Location" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsManagedLogicalLocationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VmsPictogramDisplayCharacteristics" > 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="pictogramLanternsPresent" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramSequencingCapable" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramPixelsAcross" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramPixelsDown" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramDisplayHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramDisplayWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramCodeListIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxPictogramLuminanceLevel" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="pictogramNumberOfColours" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxNumberOfSequentialPictograms" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramPositionAbsolute" type = "D2LogicalModel:PositionAbsoluteEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramPositionX" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramPositionY" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pictogramPositionRelativeToText" type = "D2LogicalModel:PositionRelativeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsSupplementaryPanelCharacteristics" type = "D2LogicalModel:VmsSupplementaryPanelCharacteristics" 
minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsPictogramDisplayCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VmsRecord"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsDescription" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsOwner" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsPhysicalMounting" type = "D2LogicalModel:PhysicalMountingEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsType" type = "D2LogicalModel:VmsTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsTypeCode" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="numberOfPictogramDisplayAreas" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="dynamicallyConfigurableDisplayAreas" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsDisplayHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsDisplayWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsHeightAboveRoadway" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsTextDisplayCharacteristics" type = "D2LogicalModel:VmsTextDisplayCharacteristics" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsPictogramDisplayCharacteristics" type = 
"D2LogicalModel:_VmsRecordPictogramDisplayAreaIndexVmsPictogramDisplayCharacteristics" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
            <xs:element name="vmsLocation" type = "D2LogicalModel:Location" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsManagedLogicalLocation" type = "D2LogicalModel:VmsManagedLogicalLocation" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="backgroundImageUrl" type = "D2LogicalModel:UrlLink" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsRecordExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
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    <xs:complexType name="VmsSupplementaryPanelCharacteristics" > 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="supplementaryPictogramCodeListIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="supplementaryPanelPixelsAcross" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="supplementaryPanelPixelsDown" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="supplementaryPanelDisplayHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="supplementaryPanelDisplayWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="supplementaryPanelPositionX" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="supplementaryPanelPositionY" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="relativePositionToPictogramArea" type = "D2LogicalModel:PositionRelativeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsSupplementaryPanelCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VmsTablePublication" > 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication" > 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="headerInformation" type = "D2LogicalModel:HeaderInformation"/> 
                    <xs:element name="vmsUnitTable" type = "D2LogicalModel:VmsUnitTable" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="vmsTablePublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VmsTextDisplayCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="textLanternsPresent" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textPageSequencingCapable" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textPixelsAcross" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textPixelsDown" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textDisplayHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textDisplayWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="maxNumberOfCharacters" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxNumberOfRows" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="legendCodeListIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxFontHeight" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="minFontHeight" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxFontWidth" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="minFontWidth" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxFontSpacing" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="minFontSpacing" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxTextLuminanceLevel" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maxNumberOfSequentialPages" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textPositionAbsolute" type = "D2LogicalModel:PositionAbsoluteEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textPositionX" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="textPositionY" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsTextDisplayCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VmsTypeEnum" > 
        <xs:restriction base="xs:string" > 
            <xs:enumeration value="colourGraphic"/> 
            <xs:enumeration value="continuousSign"/> 
            <xs:enumeration value="monochromeGraphic"/> 
            <xs:enumeration value="matrixSign"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VmsUnitRecord" > 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="numberOfVms" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsUnitIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsUnitIPAddress" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsUnitElectronicAddress" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="vmsRecord" type = "D2LogicalModel:_VmsUnitRecordVmsIndexVmsRecord" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
            <xs:element name="vmsUnitRecordExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="id" type = "xs:string" use = "required"/> 
        <xs:attribute name="version" type = "xs:string" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VmsUnitTable"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vmsUnitTableIdentification" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vmsUnitRecord" type = "D2LogicalModel:VmsUnitRecord" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="vmsUnitTableExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="id" type = "xs:string" use = "required"/> 
        <xs:attribute name="version" type = "xs:string" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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ДОДАТОК D 

(довідковий) 

Приклади публікацій VMS та табличних публікацій VMS у XML 

 

D.1 Приклад VmsPublication (лише текст) 

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<D2LogicalModel:d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:D2LogicalModel = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" 
    xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation = "http://datex2.eu/schema/2/2_0 
    ..\..\Schema\DATEXIISchema_2_2_0.xsd"> 
    <D2LogicalModel:exchange> 
        <D2LogicalModel:supplierIdentification> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:supplierIdentification> 
    </D2LogicalModel:exchange> 
    <D2LogicalModel:payloadPublication xsi:type="D2LogicalModel:VmsPublication" lang = "sv"> 
        <D2LogicalModel:publicationTime>2011-03-28T18:45:00+02:00</D2LogicalModel:publicationTime> 
        <D2LogicalModel:publicationCreator> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:publicationCreator> 
        <D2LogicalModel:headerInformation> 
            <D2LogicalModel:confidentiality>noRestriction</D2LogicalModel:confidentiality> 
            <D2LogicalModel:informationStatus>real</D2LogicalModel:informationStatus> 
        </D2LogicalModel:headerInformation> 
        <D2LogicalModel:vmsUnit> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitTableReference id="SE_STA_UnitTableReference_1" targetClass = "VmsUnitTable" version = "1"/> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitReference id="SE_STA_VMSUnit_123" targetClass = "VmsUnitRecord" version = "1"/> 
            <D2LogicalModel:vms vmsIndex="1"> 
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                <D2LogicalModel:vms> 
                    <D2LogicalModel:vmsWorking>true</D2LogicalModel:vmsWorking> 
                    <D2LogicalModel:vmsMessage messageIndex="1"> 
                        <D2LogicalModel:vmsMessage> 
                            <D2LogicalModel:timeLastSet>2011-03-28T18:00:00+02:00</D2LogicalModel:timeLastSet> 
                            <D2LogicalModel:textPage pageNumber="1"> 
                                <D2LogicalModel:vmsText> 
                                    <D2LogicalModel:vmsTextLine lineIndex="1"> 
                                        <D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                            <D2LogicalModel:vmsTextLine>Olycka om 1 km</D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                        </D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                    </D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                </D2LogicalModel:vmsText> 
                            </D2LogicalModel:textPage> 
                        </D2LogicalModel:vmsMessage> 
                    </D2LogicalModel:vmsMessage> 
                </D2LogicalModel:vms> 
            </D2LogicalModel:vms> 
        </D2LogicalModel:vmsUnit> 
    </D2LogicalModel:payloadPublication> 
</D2LogicalModel:d2LogicalModel> 

 

D.2 Приклад VmsPublication (текст і піктограма) 

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<D2LogicalModel:d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:D2LogicalModel = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" 
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation = "http://datex2.eu/schema/2/2_0 
..\..\Schema\DATEXIISchema_2_2_0.xsd"> 
    <D2LogicalModel:exchange> 
        <D2LogicalModel:supplierIdentification> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
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            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:supplierIdentification> 
    </D2LogicalModel:exchange> 
    <D2LogicalModel:payloadPublication xsi:type="D2LogicalModel:VmsPublication" lang = "sv"> 
        <D2LogicalModel:publicationTime>2011-03-28T18:45:00+02:00</D2LogicalModel:publicationTime> 
        <D2LogicalModel:publicationCreator> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:publicationCreator> 
        <D2LogicalModel:headerInformation> 
            <D2LogicalModel:confidentiality>noRestriction</D2LogicalModel:confidentiality> 
            <D2LogicalModel:informationStatus>real</D2LogicalModel:informationStatus> 
        </D2LogicalModel:headerInformation> 
        <D2LogicalModel:vmsUnit> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitTableReference id="SE_STA_UnitTableReference_1" targetClass = "VmsUnitTable" version = "1"/> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitReference id="SE_STA_VMSUnit_124" targetClass = "VmsUnitRecord" version = "1"/> 
            <D2LogicalModel:vms vmsIndex="1"> 
                <D2LogicalModel:vms> 
                    <D2LogicalModel:vmsWorking>true</D2LogicalModel:vmsWorking> 
                    <D2LogicalModel:vmsMessage messageIndex="1"> 
                        <D2LogicalModel:vmsMessage> 
                            <D2LogicalModel:timeLastSet>2011-03-28T18:00:00+02:00</D2LogicalModel:timeLastSet> 
                            <D2LogicalModel:textPage pageNumber="1"> 
                                <D2LogicalModel:vmsText> 
                                    <D2LogicalModel:vmsTextLine lineIndex="1"> 
                                        <D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                            <D2LogicalModel:vmsTextLine>Olycka om 1 km</D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                        </D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                    </D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                </D2LogicalModel:vmsText> 
                            </D2LogicalModel:textPage> 
                            <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea pictogramDisplayAreaIndex="1"> 
                                <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea> 
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                                    <D2LogicalModel:vmsPictogram pictogramSequencingIndex="1"> 
                                        <D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                            <D2LogicalModel:pictogramDescription>accident</D2LogicalModel:pictogramDescription> 
                                            <D2LogicalModel:pictogramCode>236</D2LogicalModel:pictogramCode> 
                                            <D2LogicalModel:presenceOfRedTriangle>false</D2LogicalModel:presenceOfRedTriangle> 
                                            <D2LogicalModel:vmsSupplementaryPanel> 
                                                <D2LogicalModel:vmsSupplementaryPictogram> 
                                                    <D2LogicalModel:supplementaryPictogramCode>456</D2LogicalModel:supplementaryPictogramCode> 
                                                    <D2LogicalModel:pictogramFlashing>true</D2LogicalModel:pictogramFlashing> 
                                                </D2LogicalModel:vmsSupplementaryPictogram> 
                                            </D2LogicalModel:vmsSupplementaryPanel> 
                                        </D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                    </D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea> 
                            </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea> 
                        </D2LogicalModel:vmsMessage> 
                    </D2LogicalModel:vmsMessage> 
                </D2LogicalModel:vms> 
            </D2LogicalModel:vms> 
        </D2LogicalModel:vmsUnit> 
    </D2LogicalModel:payloadPublication> 
</D2LogicalModel:d2LogicalModel> 
 

 

D.3 Приклад VmsPublication (текст і послідовність піктограм) 

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<D2LogicalModel:d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:D2LogicalModel = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" 
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation = "http://datex2.eu/schema/2/2_0 
..\..\Schema\DATEXIISchema_2_2_0.xsd"> 
    <D2LogicalModel:exchange> 
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        <D2LogicalModel:supplierIdentification> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:supplierIdentification> 
    </D2LogicalModel:exchange> 
    <D2LogicalModel:payloadPublication xsi:type="D2LogicalModel:VmsPublication" lang = "sv"> 
        <D2LogicalModel:publicationTime>2011-03-28T18:45:00+02:00</D2LogicalModel:publicationTime> 
        <D2LogicalModel:publicationCreator> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:publicationCreator> 
        <D2LogicalModel:headerInformation> 
            <D2LogicalModel:confidentiality>noRestriction</D2LogicalModel:confidentiality> 
            <D2LogicalModel:informationStatus>real</D2LogicalModel:informationStatus> 
        </D2LogicalModel:headerInformation> 
        <D2LogicalModel:vmsUnit> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitTableReference id="SE_STA_UnitTableReference_1" targetClass = "VmsUnitTable" version = "1"/> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitReference id="SE_STA_VMSUnit_125" targetClass = "VmsUnitRecord" version = "1"/> 
            <D2LogicalModel:vms vmsIndex="1" > 
                <D2LogicalModel:vms> 
                    <D2LogicalModel:vmsWorking>true</D2LogicalModel:vmsWorking> 
                    <D2LogicalModel:vmsMessage messageIndex="1"> 
                        <D2LogicalModel:vmsMessage> 
                            <D2LogicalModel:timeLastSet>2011-03-28T18:00:00+02:00</D2LogicalModel:timeLastSet> 
                            <D2LogicalModel:textPictogramSequencingInterval>30</D2LogicalModel:textPictogramSequencingInterval> 
                            <D2LogicalModel:textPage pageNumber="1"> 
                                <D2LogicalModel:vmsText> 
                                    <D2LogicalModel:vmsTextLine lineIndex="1"> 
                                        <D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                            <D2LogicalModel:vmsTextLine>Olycka om 1 km</D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                        </D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                    </D2LogicalModel:vmsTextLine> 
                                </D2LogicalModel:vmsText> 
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                            </D2LogicalModel:textPage> 
                            <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea pictogramDisplayAreaIndex="1"> 
                                <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea> 
                                    <D2LogicalModel:vmsPictogram pictogramSequencingIndex="1"> 
                                        <D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                            <D2LogicalModel:pictogramDescription>accident</D2LogicalModel:pictogramDescription> 
                                            <D2LogicalModel:pictogramCode>236</D2LogicalModel:pictogramCode> 
                                            <D2LogicalModel:presenceOfRedTriangle>false</D2LogicalModel:presenceOfRedTriangle> 
                                        </D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                    </D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                    <D2LogicalModel:vmsPictogram pictogramSequencingIndex="2"> 
                                        <D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                            <D2LogicalModel:pictogramDescription>queue</D2LogicalModel:pictogramDescription> 
                                            <D2LogicalModel:pictogramCode>255</D2LogicalModel:pictogramCode> 
                                            <D2LogicalModel:presenceOfRedTriangle>false</D2LogicalModel:presenceOfRedTriangle> 
                                        </D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                    </D2LogicalModel:vmsPictogram> 
                                </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea> 
                            </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayArea> 
                        </D2LogicalModel:vmsMessage> 
                    </D2LogicalModel:vmsMessage> 
                </D2LogicalModel:vms> 
            </D2LogicalModel:vms> 
        </D2LogicalModel:vmsUnit> 
    </D2LogicalModel:payloadPublication> 
</D2LogicalModel:d2LogicalModel> 
 

D.4 Приклад VmsTablePublication 

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<D2LogicalModel:d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:D2LogicalModel = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" 
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation = "http://datex2.eu/schema/2/2_0 
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..\..\Schema\DATEXIISchema_2_2_0.xsd"> 
    <D2LogicalModel:exchange> 
        <D2LogicalModel:supplierIdentification> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:supplierIdentification> 
    </D2LogicalModel:exchange> 
    <D2LogicalModel:payloadPublication xsi:type="D2LogicalModel:VmsTablePublication" lang = "sv"> 
        <D2LogicalModel:publicationTime>2011-03-28T18:45:00+02:00</D2LogicalModel:publicationTime> 
        <D2LogicalModel:publicationCreator> 
            <D2LogicalModel:country>se</D2LogicalModel:country> 
            <D2LogicalModel:nationalIdentifier>STA</D2LogicalModel:nationalIdentifier> 
        </D2LogicalModel:publicationCreator> 
        <D2LogicalModel:headerInformation> 
            <D2LogicalModel:confidentiality>noRestriction</D2LogicalModel:confidentiality> 
            <D2LogicalModel:informationStatus>real</D2LogicalModel:informationStatus> 
        </D2LogicalModel:headerInformation> 
        <D2LogicalModel:vmsUnitTable id="SE_STA_UnitTableReference_1" version = "1"> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitTableIdentification>Example of a VMSTablePublication</D2LogicalModel:vmsUnitTableIdentification> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitRecord id="SE_STA_VMSUnit_1" version = "1"> 
                <D2LogicalModel:numberOfVms>1</D2LogicalModel:numberOfVms> 
                <D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress>192.168.32.1</D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress> 
                <D2LogicalModel:vmsRecord vmsIndex="1"> 
                    <D2LogicalModel:vmsRecord> 
                        <D2LogicalModel:vmsOwner> 
                            <D2LogicalModel:values> 
                                <D2LogicalModel:value lang="sv">Trafikverket</D2LogicalModel:value> 
                            </D2LogicalModel:values> 
                        </D2LogicalModel:vmsOwner> 
                        <D2LogicalModel:vmsType>colourGraphic</D2LogicalModel:vmsType> 
                        <D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas>false</D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas> 
                        <D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                            <D2LogicalModel:textPageSequencingCapable>false</D2LogicalModel:textPageSequencingCapable> 
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                            <D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters>20</D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfRows>2</D2LogicalModel:maxNumberOfRows> 
                        </D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsLocation xsi:type="D2LogicalModel:Point" > 
                            <D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                                <D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                                    <D2LogicalModel:latitude>59.917516</D2LogicalModel:latitude> 
                                    <D2LogicalModel:longitude>10.809174</D2LogicalModel:longitude> 
                                </D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                            </D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                        </D2LogicalModel:vmsLocation> 
                    </D2LogicalModel:vmsRecord> 
                </D2LogicalModel:vmsRecord> 
            </D2LogicalModel:vmsUnitRecord> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitRecord id="SE_STA_VMSUnit_2" version = "1"> 
                <D2LogicalModel:numberOfVms>1</D2LogicalModel:numberOfVms> 
                <D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress>192.168.32.2</D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress> 
                <D2LogicalModel:vmsRecord vmsIndex="1"> 
                    <D2LogicalModel:vmsRecord> 
                        <D2LogicalModel:vmsOwner> 
                            <D2LogicalModel:values> 
                                <D2LogicalModel:value lang="sv">Trafikverket</D2LogicalModel:value> 
                            </D2LogicalModel:values> 
                        </D2LogicalModel:vmsOwner> 
                        <D2LogicalModel:vmsType>colourGraphic</D2LogicalModel:vmsType> 
                        <D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas>false</D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas> 
                        <D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                            <D2LogicalModel:textPageSequencingCapable>false</D2LogicalModel:textPageSequencingCapable> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters>20</D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfRows>2</D2LogicalModel:maxNumberOfRows> 
                        </D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics pictogramDisplayAreaIndex="1"> 
                            <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
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                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross>1000</D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsDown>600</D2LogicalModel:pictogramPixelsDown> 
                                <D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours>32</D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours> 
                            </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsLocation xsi:type="D2LogicalModel:Point"> 
                            <D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                                <D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                                    <D2LogicalModel:latitude>59.217516</D2LogicalModel:latitude> 
                                    <D2LogicalModel:longitude>10.803174</D2LogicalModel:longitude> 
                                </D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                            </D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                        </D2LogicalModel:vmsLocation> 
                    </D2LogicalModel:vmsRecord> 
                </D2LogicalModel:vmsRecord> 
            </D2LogicalModel:vmsUnitRecord> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitRecord id="SE_STA_VMSUnit_3" version = "1"> 
                <D2LogicalModel:numberOfVms>1</D2LogicalModel:numberOfVms> 
                <D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress>192.168.32.3</D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress> 
                <D2LogicalModel:vmsRecord vmsIndex="1"> 
                    <D2LogicalModel:vmsRecord> 
                        <D2LogicalModel:vmsOwner> 
                            <D2LogicalModel:values> 
                                <D2LogicalModel:value lang="sv">Trafikverket</D2LogicalModel:value> 
                            </D2LogicalModel:values> 
                        </D2LogicalModel:vmsOwner> 
                        <D2LogicalModel:vmsType>colourGraphic</D2LogicalModel:vmsType> 
                        <D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas>false</D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas> 
                        <D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                            <D2LogicalModel:textPageSequencingCapable>false</D2LogicalModel:textPageSequencingCapable> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters>20</D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfRows>2</D2LogicalModel:maxNumberOfRows> 
                        </D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
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                        <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics pictogramDisplayAreaIndex="1"> 
                            <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross>1000</D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsDown>600</D2LogicalModel:pictogramPixelsDown> 
                                <D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours>32</D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionX>1</D2LogicalModel:pictogramPositionX> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionY>1.85</D2LogicalModel:pictogramPositionY> 
                            </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics pictogramDisplayAreaIndex="2"> 
                            <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross>1000</D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsDown>600</D2LogicalModel:pictogramPixelsDown> 
                                <D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours>32</D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionX>1</D2LogicalModel:pictogramPositionX> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionY>0.5</D2LogicalModel:pictogramPositionY> 
                            </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsLocation xsi:type="D2LogicalModel:Point"> 
                            <D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                                <D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                                    <D2LogicalModel:latitude>59.317516</D2LogicalModel:latitude> 
                                    <D2LogicalModel:longitude>10.303174</D2LogicalModel:longitude> 
                                </D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                            </D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                        </D2LogicalModel:vmsLocation> 
                    </D2LogicalModel:vmsRecord> 
                </D2LogicalModel:vmsRecord> 
            </D2LogicalModel:vmsUnitRecord> 
            <D2LogicalModel:vmsUnitRecord id="SE_STA_VMSUnit_4" version = "1"> 
                <D2LogicalModel:numberOfVms>2</D2LogicalModel:numberOfVms> 
                <D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress>192.168.32.4</D2LogicalModel:vmsUnitIPAddress> 
                <D2LogicalModel:vmsRecord vmsIndex="1"> 
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                    <D2LogicalModel:vmsRecord> 
                        <D2LogicalModel:vmsOwner> 
                            <D2LogicalModel:values> 
                                <D2LogicalModel:value lang="sv">Trafikverket</D2LogicalModel:value> 
                            </D2LogicalModel:values> 
                        </D2LogicalModel:vmsOwner> 
                        <D2LogicalModel:vmsType>colourGraphic</D2LogicalModel:vmsType> 
                        <D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas>false</D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas> 
                        <D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                            <D2LogicalModel:textPageSequencingCapable>false</D2LogicalModel:textPageSequencingCapable> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters>20</D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfRows>2</D2LogicalModel:maxNumberOfRows> 
                        </D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics pictogramDisplayAreaIndex="1"> 
                            <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross>1000</D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsDown>600</D2LogicalModel:pictogramPixelsDown> 
                                <D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours>32</D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionX>1</D2LogicalModel:pictogramPositionX> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionY>0.5</D2LogicalModel:pictogramPositionY> 
                            </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsLocation xsi:type="D2LogicalModel:Point"> 
                            <D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                                <D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                                    <D2LogicalModel:latitude>59.317516</D2LogicalModel:latitude> 
                                    <D2LogicalModel:longitude>10.303174</D2LogicalModel:longitude> 
                                </D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                            </D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                        </D2LogicalModel:vmsLocation> 
                    </D2LogicalModel:vmsRecord> 
                </D2LogicalModel:vmsRecord> 
                <D2LogicalModel:vmsRecord vmsIndex="2"> 
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                    <D2LogicalModel:vmsRecord> 
                        <D2LogicalModel:vmsOwner> 
                            <D2LogicalModel:values> 
                                <D2LogicalModel:value lang="sv">Trafikverket</D2LogicalModel:value> 
                            </D2LogicalModel:values> 
                        </D2LogicalModel:vmsOwner> 
                        <D2LogicalModel:vmsType>colourGraphic</D2LogicalModel:vmsType> 
                        <D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas>false</D2LogicalModel:dynamicallyConfigurableDisplayAreas> 
                        <D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                            <D2LogicalModel:textPageSequencingCapable>false</D2LogicalModel:textPageSequencingCapable> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters>20</D2LogicalModel:maxNumberOfCharacters> 
                            <D2LogicalModel:maxNumberOfRows>2</D2LogicalModel:maxNumberOfRows> 
                        </D2LogicalModel:vmsTextDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics pictogramDisplayAreaIndex="1"> 
                            <D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross>1000</D2LogicalModel:pictogramPixelsAcross> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPixelsDown>600</D2LogicalModel:pictogramPixelsDown> 
                                <D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours>32</D2LogicalModel:pictogramNumberOfColours> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionX>1</D2LogicalModel:pictogramPositionX> 
                                <D2LogicalModel:pictogramPositionY>0.5</D2LogicalModel:pictogramPositionY> 
                            </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        </D2LogicalModel:vmsPictogramDisplayCharacteristics> 
                        <D2LogicalModel:vmsLocation xsi:type="D2LogicalModel:Point"> 
                            <D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                                <D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                                    <D2LogicalModel:latitude>59.317520</D2LogicalModel:latitude> 
                                    <D2LogicalModel:longitude>10.303175</D2LogicalModel:longitude> 
                                </D2LogicalModel:pointCoordinates> 
                            </D2LogicalModel:pointByCoordinates> 
                        </D2LogicalModel:vmsLocation> 
                    </D2LogicalModel:vmsRecord> 
                </D2LogicalModel:vmsRecord> 
            </D2LogicalModel:vmsUnitRecord> 
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        </D2LogicalModel:vmsUnitTable> 
    </D2LogicalModel:payloadPublication> 
</D2LogicalModel:d2LogicalModel>
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