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UJEDNOLICENIE STRUKTUR DANYCH STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE 

SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 

 

Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym powszechnie wykorzystują technologie informacyjne, które umożliwia-

ją wykonywanie autodiagnostyki i rejestracji zdarzeń.  Brak standardów w zakresie mechanizmów zbierania danych i ich re-

prezentacji powoduje, że producenci systemów stosują w tym zakresie własne rozwiązania. Tak więc, mimo braku barier tech-

nologicznych, istnieje duża trudność w pozyskiwaniu spójnych danych diagnostycznych, a tym samym ich analizy. W artykule 

zaproponowano wykorzystanie standardu XML (ang. eXtensible Markup Language) do opracowania specjalizowanego języka 

znakowania służącego do zapisywania danych diagnostycznych pochodzących z systemów sterowania ruchem kolejowym. 

Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego NCBiR nr PBS3/A6/29/2015 pt.: "System gromadzenia danych 

eksploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kolejowej" 

 

WSTĘP 

Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) mają znaczący 
wpływ na sprawność i bezpieczeństwo przemieszczania się pocią-
gów po sieci kolejowej. Dlatego też bardzo istotne jest zapewnienie 
dużej niezawodności tych systemów [9, 10]. Nowoczesne systemy 
srk powszechnie wykorzystują technologie informacyjne, które 
umożliwiają wykonywanie autodiagnostyki i rejestracji zdarzeń  
[6, 7].  Brak jest jednak standardów w zakresie mechanizmów zbie-
rania danych i ich reprezentacji co powoduje, że producenci syste-
mów srk stosują w tym zakresie własne rozwiązania [11]. Tak więc, 
mimo braku barier technologicznych, istnieje duża trudność w pozy-
skiwaniu spójnych danych diagnostycznych, a tym samym ich anali-
zy. Problematyka ujednolicenia struktur danych diagnostycznych, 
sposobu ich reprezentacji, wizualizacji i archiwizacji jest bardzo 
istotna. W artykule zaproponowano wykorzystanie standardu XML  
(ang. eXtensible Markup Language) do opracowania specjalizowa-
nego języka znakowania służącego do przechowywania danych 
diagnostycznych dla systemów srk. 

1. JĘZYK XML 

XML, czyli rozszerzalny język znaczników był początkowo wy-
korzystywany do przechowywania i wymiany danych pomiędzy 
różnymi systemami. Obecnie, jako zbiór prostych reguł, XML jest 
często stosowany do projektowania innych niestandardowych języ-
ków znaczników. W oparciu o specyfikację XML opracowano wiele 
nowych języków uznanych za standardy, np. MathML, CML, FpML, 
ebXML, GML, SVG, MusicML, SMIL [15]. XML posłużył również do 
opracowania standardów wykorzystywanych w transporcie drogo-
wym TransXML i kolejowym RailML [15, 16]. Taka wszechstronność 
zastosowania języka XML wynika z jego wielu zalet [17]: 
– sformalizowany zapis informacji – umożliwiający dokładną 

weryfikację poprawności i łatwe dalsze przetwarzanie, 
– uniwersalność – XML pozwala zapisać różne informacje, nawet 

o bardzo złożone strukturze, 
– elastyczność – struktura informacji jest łatwa do rozszerzania  

i dostosowywania, 

– możliwość zróżnicowanej prezentacji – przy zastosowaniu 
arkuszy stylistycznych, 

– łatwość przetwarzania danych – dzięki prostej i regularnej 
składni, 

– czytelność – zapis informacji w postaci tekstowej, 
– internacjonalizację – XML pozwala na stosowanie różnych stron 

kodowych, 
– dostępność narzędzi – XML jest wspierany przez wielu produ-

centów, tak więc do przetwarzania informacji zapisanych w tym 
języku opracowano dużą ilość oprogramowania (w tym też bez-
płatnego), 

– dostosowanie do sieci Web – język XML został opracowany  
i jest rozwijany przez organizację W3C, co zapewnia prezento-
wanie dokumentów XML na stronach internetowych. 
Każdy język znaczników niestandardowych stworzony z wyko-

rzystaniem specyfikacji XML musi stosować się do bazowej grama-
tyki XML, czyli być poprawny składniowo (ang. well-formed): 
– dokument XML musi zaczynać się od deklaracji XML, 
– dokument powinien składać się z elementów, przy czym ele-

menty muszą być poprawnie zagnieżdżane -tylko jeden element 
może być elementem głównym, 

– elementy mogą mieć atrybuty, 
– wartości atrybutów muszą być ujęte w cudzysłów, 
– znaczniki opisujące elementy muszą być domknięte, 
– nazwa znacznika musi się rozpoczynać od znaku litery lub 

znaku podkreślenia i może się składać z liter, cyfr, a także ze 
znaku kropki, podkreślenia i łącznika, 

– XML rozróżnia wielkie i małe litery. 
Niezależnie od poprawności składniowej dokument XML powi-

nien być poprawny strukturalnie (ang. valid). Wymóg ten ma sens 
jedynie dla dokumentów dla których zdefiniowano strukturę (sche-
mat). Najpopularniejszym obecnie standardem tworzenia formalnej 
definicji struktury dokumentu jest XML Schema (Schemat XML) [12]. 
Specyfikacja ta określa jakie elementy  można użyć w dokumencie 
XML i jakie mogą być ich atrybuty, czyli określa co musi i może być 
zawarte w dokumencie XML. XML Schema jest więc standardem 
pozwalającym na modelowanie nowego języka znakowego, dlatego 
też w dalszej części artykułu zostanie on wykorzystany do zamode-
lowania nowego języka znakowego przeznaczonego do opisu da-
nych diagnostycznych dla systemów srk. 
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2. OPIS DANYCH DIAGNOSTYCZNYCH SYSTEMÓW 
SRK 

Bazując na składni języka XML opracowano przykładową spe-
cyfikację struktury dokumentu w postaci pliku XML Schema, która 
może być prostą wersją języka znakowego służącego do przecho-
wywania danych diagnostycznych dla systemów srk (rys. 1).  
W specyfikacji zdefiniowano typ „awarie”, który jest typem złożonym 
i zawiera deklarację elementu „awaria”. Element ten składa się  
z podelementów:  
– „lokalizacja” z danymi o obiekcie kolejowym, w którym zlokali-

zowano system srk,  
– „system” z danymi o systemie srk, 
– „rodzaj” z danymi o awarii, 
– „poczatek” i „koniec” ze znacznikami czasu wystąpienia awarii. 
Atrybutem elementu „awaria” jest numer „ID” zdefiniowany na bazie 
typu prostego integer. Element „lokalizacja” jest typem złożonym 
posiadającym podelementy: „nazwa_post”, „numer_linii” i „km”, 
które są typami prostymi odpowiednio: string, integer, integer. Ko-
lejny z elementów, czyli „system” posiada atrybut typu string. Ele-
menty „poczatek” i „koniec” są typami prostymi typu dateTime. 
Ostatnim  z elementów typu złożonego jest „rodzaj” z atrybutem 
„RodzAlarm” zdefiniowanym na bazie typu prostego string i podele-
mentami: „kod”, „potwierdzenie”, „tekst”. Element „kod” jest typu 
prostego hexBinary, element „potwierdzenie” ma typ CzyPot zdefi-
niowanym na bazie typu prostego string, natomiast element „tekst” 
jest typu prostego string. 
 

 

 
Rys. 1. Definicja schematu zapisana w składni XML Schema (opra-
cowanie własne) 

 
Podczas abstrakcyjnego projektowania struktury dokumentów, 

czyli niezależnego od notacji zapisu XML Schema, używa się  
często notacji graficznych. Dlatego w artykule przedstawiono wizua-
lizację schematu utworzonego przy wykorzystaniu programu Oxy-
gen (rys. 2). 

Przykładowy dokument XML zawierający informację o pojedyn-
czej awarii przedstawiono na rys. 3. Weryfikację poprawności wyko-
nano z użyciem parsera XML, przy wykorzystaniu opisanej definicji 
XML Schema dla systemów srk. 
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Rys. 3. Kodu XML z zapisem pojedynczej awarii (opracowanie 
własne) 
 

PODSUMOWANIE 

Język XML mimo, że znalazł liczne zastosowania stale się roz-
wija. Jednocześnie powstają zgodne z tą specyfikacją nowe stan-
dardy, a inne z nią związane ciągle są udoskonalane i rozbudowy-
wane. Autorzy artykułu zainspirowani tą technologią zaprezentowali 
wykorzystanie języka XML w diagnostyce systemów sterowania 
ruchem kolejowym. Opracowanie wspólnego standardu bazującego 
na języku XML pozwoliłoby na ujednolicenie struktur danych dla 
diagnostyki systemów automatyki kolejowej. Takie podejście może 
zagwarantować nie tylko unifikację interfejsów pomiędzy systema-
mi, ale również pozwolić na opracowanie wspólnego systemu dia-
gnostycznego dla urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejo-
wym [1, 3, 8]. Byłoby to niewątpliwie dużym ułatwieniem w budowa-
niu centów diagnostycznych [4, 5]. Brak standardów w tym zakresie 
powoduje, że każdy z producentów oferuje własne rozwiązania, 
które nie są spójne zarówno pod względem zakresu zbieranych 
danych jak i sposobu ich prezentacji. 
 
 

 
Rys. 2. Wizualizacja schematu w programie Oxygen (opracowanie własne) 
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Unification of data structures used in the diagnosis  
of rail traffic control systems 

Modern railway traffic control systems use information 

technologies that allow you to perform self-diagnosis and 

record events. No standards for data collection mechanisms 

and their representation results in system producers applying 

in this area their own solutions. So, despite the lack of tech-

nological barriers, there is difficulty in obtaining consistent 

diagnostic data, and thus their analysis. The article proposes 

the use of eXtensible Markup Language (XML) to develop a 

specialized markup language used to write diagnostic data 

from the traffic control systems. Standardization of data 

structures for diagnose railway automation systems would 

allow the unification of interfaces between systems, and the 

development of a common diagnostic system. The paper was 

carried out as a part of the research project of the National 

Centre for Research and Development NCBiR NR 

PBS3/A6/29/2015, titled „The system for maintenance data 

acquisition and analysis of reliability and safety of traffic 

control systems". 
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