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Inleiding 

Doel 

De provincie Noord-Brabant neemt van 1 juli 2005 tot 1 juli 2007 LogicaCMG’s Mobile Traffic Services 
(MTS) af voor het totale grondgebied van de provincie Noord-Brabant.  

De MTS dienstverlening bestaat uit het hosten van de website http://actueleverkeersinformatie.brabant.nl 
met daarop actuele snelheidsinformatie en uit het hosten van de Traffic Flow Analyser voor het kunnen 
uitvoeren van historische analyses.  

De provincie Noord-Brabant heeft op de provinciale weg tussen Dongen en Oosterhout het project 
Interactieve Weg gestart. Een van de onderdelen in dit project is het tonen van reistijden op signaalgevers 
langs de weg. Het project Interactieve weg wordt door Siemens uitgevoerd.  

Dit document bevat een functioneel en technisch inhoudelijk voorstel om de dynamische route informatie 
panelen (DRIP) van Siemens te voeden met MTS verkeersinformatie  

Op basis van dit voorstel zal een technische oplossing gerealiseerd worden die de levering van de MTS 
verkeersinformatie aan de DRIPS mogelijk maakt. 

Voor de lezer 

De lezer dient de algemene concepten van client server toepassing te begrijpen. Het technische onderdeel 
is geschreven voor ontwikkelaars die gebruik willen maken van MTS verkeersinformatie. 

 

http://actueleverkeersinformatie.brabant.nl
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1 Uitgangspunten 

1.1 Inleiding 

Omdat het hier om een experiment gaat zijn er vooraf geen expliciete eisen geformuleerd. In voorliggend 
document is hier rekening mee gehouden, daarnaast zijn voor de volledigheid en afbakening van het 
experiment in dit hoofdstuk een aantal functionele en technische eisen gedefinieerd. 

1.2 Functionele uitgangspunten 

Hier volgt een opsomming van functionele eisen die gesteld worden aan de oplossing: 

1. MTS verkeersinformatie is te verkrijgen op aanvraag (pull methodiek); 

2. MTS verkeersinformatie wordt alleen geleverd voor een bepaald gebied dat is gedefinieerd door 
LogicaCMG; 

3. MTS verkeersinformatie is alleen beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers; 

4. MTS verkeersinformatie die geleverd wordt, is gebaseerd op 5 minuten intervallen; 

5. MTS verkeersinformatie bevat een reistijd die gebaseerd is op de lengte zoals gehanteerd wordt door 
Navteq; 

6. Het verwerken en eventueel opslaan van de aangeleverde MTS verkeersinformatie valt buiten de 
scope van de opdracht. 
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1.3 Technische uitgangspunten 

 

1. De gekozen oplossing moet een zo laag mogelijke impact op de bestaande infrastructuur; 

2. MTS verkeersinformatie zal geleverd worden in een standaard en open formaat. Met ‘open’en 
‘standaard’ worden formaten die door internationale standaardisatie organisaties worden aanbevolen 
of gedefiniëerd zijn (IEEE, IETF, W3C, ISO, ETSI etc.) 

3. MTS verkeersinformatie zal op een wijze geleverd worden die besturingsysteem onafhankelijk is.  

4. MTS verkeersinformatie zal via Internet geleverd worden; 

5. De ontvangende partij is zelf verantwoordelijk voor de technische implementatie voor het ontvangen 
en eventueel bewerken en opslaan van de MTS verkeersinformatie.  
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2 MTS oplossing 

2.1 Overzicht van de oplossing 

Het MTS systeem levert verkeersinformatie gebaseerd op gegevens ingewonnen uit het GSM netwerk. 
Op dit moment ontsluit het MTS systeem deze verkeersinformatie op 3 manieren naar eindgebruikers. 

- Data visualisatie dmv een website; 

- Maatwerk applicatie Traffic Flow Analyser; 

- Maatwerk MTS DRIP webservices. 

Hieronder volgt een overzicht van de oplossing. 

= Optioneel concept

MTS DRIP 
Webservice

Webservice 
Agent

Internet

Data storage

Optional 
Consumer

 

Figuur 2-1 MTS Oplossing 

De oplossing zal geïmplementeerd worden door gebruik te maken van webservice technologie. 
Webservices bieden een aantal voordelen die goed overeenkomen met de gestelde uitgangspunten uit 
voorgaand hoofdstuk. De belangrijkste voordelen van een webservice zijn: 

- Gegevens worden getransporteerd via het http applicatie protocol. Hierdoor hoeven er geen 
aanpassingen gemaakt te worden in bestaande netwerken omdat http verkeer over het 
algemeen toegestaan wordt in de meeste netwerk omgevingen; 

- Het gegevensformaat dat gebruikt wordt door webservices werkt met een op XML gebaseerd 
protocol,genaamd SOAP (Simple Object Access Protocol). Het SOAP protocol bestaat uit 3 
onderdelen; een envelop die een framework beschrijft wat voor gegevens er in berichten 
voorkomen en hoe ze verwerkt moeten worden, een set met regels die aangeven hoe 
standaard en zelf gedefinieerde datatypes gecodeerd moeten worden en als laatste een 
conventie die specificeert hoe antwoorden zijn gedefinieerd. Omdat dit geheel 
gestandaardiseerd is hoeft men zich alleen te richten op de data modelering; 

- Omdat uitwisseling op XML gebaseerde berichten is gebaseerd blijft de implementatie aan de 
ontvanger simpel. XML is op ASCII tekst gebaseerd. Een implementatie die tekst kan 
versturen en ontvangen via HTTP kan in principe communiceren met een webservice. 
Vrijwel ieder besturingssysteem en ontwikkelomgeving heeft de beschikking over een 
dergelijke basis functionaliteit.  

De webservice agent kan zorg dragen voor het eventueel opslaan van opgevraagde MTS 
verkeersinformatie en deze bijvoorbeeld in een database opslaan. Vervolgens kan andere programmatuur 
deze gegevens weer als input voor andere processen gebruiken. Hoe de oplossing aan de aanvrager 
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geïmplementeerd wordt is onafhankelijk van de MTS DRIP webservice zolang de webservice agent zich 
conformeert aan de berichten specificaties beschreven in dit document. 

2.2 MTS Verkeersinformatie 

MTS Verkeersinformatie is opgebouwd uit de volgende velden en datatypen.  

Veldnaam Datatype Beschrijving 

ROUTE_ID int (32bit) Bevat de het ROUTE_ID waar de desbetreffende 
verkeersinformatie van toepassing op is. De route id’s 
zijn van te voren afgesproken routes die geleverd worden 
aan het DRIP systeem. 

TravelTime float Bevat de reistijd in seconden gebaseerd op de 
Length_LCMG. Wanneer er geen reistijd afgegeven kan 
worden zal er een NaN (Not a Number) waarde worden 
teruggegeven zoals beschreven in de de IEEE 754 
Standard for Floating Point Arithmetic (zie  
http://stevehollasch.com/cgindex/coding/ieeefloat.html  
voor een toegankelijke beschrijving of voor uitgbreide 
referenties naar de IEEE 754 Standard for Floating Point 
Arithmetic zie 
http://grouper.ieee.org/groups/754/reading.html) 

ReportDate DateTime Bevat het tijdstip waarop de meting van de volgende 5 
minuten periode van toepassing is. 

N.B: Het tijdstip van de meting is de aankomsttijd op 
einde van een route. 

 Report dat is opgeslagen in het UTC (Universal Time 
Coordinate) formaat.  

Voorbeeld: 0001-01-01T00:00:00.0000000+01:00  

2.3 MTS DRIP Webservice 

Er zal een webservice ontwikkeld worden die op aanvraag MTS verkeersinformatie levert (pull). De 
aanvrager (MTS Agent) zal doormiddel van IP adres geautoriseerd worden om de webservice aan te 
mogen spreken. Omdat het hier om een pull mechaniek gaat zal de aanvrager zelf iedere 5 (of later) 
minuten gegevens moeten ophalen.  

De MTS DRIP webservice zal twee methoden ondersteunen (deze worden later uitgespecificeerd in dit 
document). Een methode waarbij de laatste 5 minuten van alle MTS verkeersinformatie wordt 
teruggeven en een methode waarbij de aanvrager zelf een range kan kiezen waarover MTS 
verkeersinformatie moet teruggegeven worden. 
 

Webservice Method Naam Beschrijving 

GetLastUpdate() Deze methode wordt gebruikt om het laatste 5 minuten 
interval van alle MTS verkeersinformatie op te vragen. 
Het resultaat van deze methode is een array van 
DRIPData objecten. (zie paragraaf 2.4 Webservice 
Agent).  

 
Het Web Service Definition Language document kan gevonden worden in de bijlagen in paragraaf 3.1 
Webservice Definition Language Document. 

http://stevehollasch.com/cgindex/coding/ieeefloat.html
http://grouper.ieee.org/groups/754/reading.html
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2.4 Webservice Agent 

De Webservice agent is het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het bevragen van de MTS DRIP 
webservice en het ontvangen van de MTS verkeersinformatie. Dit onderdeel zal door de ontvanger zelf 
geïmplementeerd moeten worden. Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop een webservice agentde  
MTS DRIP webservice moet bevragen en hoe de MTS DRIP webservice data terug stuurt naar de MTS 
Agent. Deze specificatie zal ook online beschikbaar zijn wanneer de MTS DRIP webservice is 
geïmplementeerd. 

Hieronder volgen enkele aanwijzingen bij het lezen van de berichten specificatie. 

Communicatie van en naar de webservice gaat via het HTTP protocol. Aanvragen kunnen op 2 manieren 
gedaan worden: 

1. Via een een HTTP POST request; 

2. Via een SOAP request middels een HTTP POST. Met deze methode dient er een XML SOAP 
request via HTTP naar de webservice verstuurd worden. 

Beide methode worden beschreven. De hostnaam moet nog gedefinieerd worden en kan dus wijzigen. 

Blauwe, dikgedrukte velden dienen ingevuld te worden met echte waarden. 

DateTime datatypes worden teruggeven in het UTC string formaat. DateTime datatype worden bij 
aanvragen gespecificeerd in het ISO 8601 datum tijd formaat. Het is ook mogelijk om aanvragen te 
formatteren in de UTC notatie. 

Voorbeeld UTC notatie:  2005-08-10T11:45:44.9228567+02:00 

10 Augustus om 11:45:44.9228567 seconden in tijzone GMT+2 

Voorbeeld ISO 8601 datum tijd formaat: YYY-MM_DD HH:MM:SS 

De volgorde van bovenstaande ISO 8601 notatie is afhankelijk van de landinstellingen op de machine 
van de webservice. Standaard is deze is ingesteld op de Verenigde Staten van Amerika. 

Meer informatie over het DateTime formaat in XML Schema’s is te vinden in de XML Schema Primer 
Part II specification: http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#isoformats 

 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#isoformats
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2.4.1 GetLastUpdate() 

2.4.1.1 HTTP POST Request 

‘Length’ bevat de lengte van content package (payload) in bytes. De payload is de daadwerkelijke data 
die opgestuurd wordt in het HTTP POST request. Omdat er in dit geval geen data wordt meegestuurd 
(alleen een request header) is de payload 0 bytes. Meer informatie over de werking van HTTP post 
request is te vinden in de RFC 2616 die te vinden is op http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt. 

Dit principe geld voor alle HTTP POST requests in de volgende paragrafen. 

In onderstaand voorbeeld is dit 0. 

POST /DRIPService/DRIPService.asmx/GetLastUpdate HTTP/1.1 
Host: localhost 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

 

2.4.1.2 HTTP POST Response 

Hieronder volgt een response ten gevolge van een HTTP POST request. Afhankelijk van de hoeveelheid 
data die teruggeven wordt zal een RESPONSE meer of minder DRIPData elementen bevatten. Length 
bevat de lengte van de content package in bytes (in een response wordt deze ingevuld door de 
webserver).De blauw dikgedrukte veldnamen zullen bij een response echte meetwaarden bevatten.  

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ArrayOfDRIPData xmlns="http://www.mts-live.com/DRIPWebservice"> 
  <DRIPData> 
    <ROUTE_ID>string</ROUTE_ID> 
    <TravelTime>float</TravelTime> 
    <ReportDate>dateTime</ReportDate> 
  </DRIPData> 
  <DRIPData> 
    <ROUTE_ID>string</ROUTE_ID> 
    <TravelTime>float</TravelTime> 
    <ReportDate>dateTime</ReportDate> 
  </DRIPData> 
</ArrayOfDRIPData> 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
http://www.mts-live.com/DRIPWebservice
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2.4.1.3 XML SOAP Request 

Hieronder volgt een XML SOAP request via een HTTP POST. Length bevat de lengte van de content 
package in bytes. 

POST /DRIPService/DRIPService.asmx HTTP/1.1 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 
SOAPAction: "http://www.mts-live.com/DRIPWebservice/GetLastUpdate" 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <GetLastUpdate xmlns="http://www.mts-live.com/DRIPWebservice" /> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

2.4.1.4 XML SOAP Response 

Hieronder volgt een XML SOAP response via een HTTP POST. Afhankelijk van de hoeveelheid data die 
teruggeven wordt zal een RESPONSE meer of minder DRIPData elementen bevatten. De blauw 
dikgedrukte veldnamen zullen bij een response echte meetwaarden bevatten. 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <GetLastUpdateResponse xmlns="http://www.mts-live.com/DRIPWebservice"> 
      <GetLastUpdateResult> 
        <DRIPData> 
          <ROUTE_ID>string</ROUTE_ID> 
          <TravelTime>float</TravelTime> 
          <ReportDate>dateTime</ReportDate> 
        </DRIPData> 
        <DRIPData> 
          <ROUTE_ID>string</ROUTE_ID> 
          <TravelTime>float</TravelTime> 
          <ReportDate>dateTime</ReportDate> 
        </DRIPData> 
      </GetLastUpdateResult> 
    </GetLastUpdateResponse> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

http://www.mts-live.com/DRIPWebservice/GetLastUpdate
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.mts-live.com/DRIPWebservice
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.mts-live.com/DRIPWebservice
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2.5 Optional Consumer 

De “Optional Consumer” is een concept en geen bestaande applicatie. Dit onderdeel is beschreven om te 
laten zien wat er eventueel geïmplementeerd kan worden naast de applicatie die de MTS DRIP 
Webservice bevraagd. Ook dit onderdeel staat buiten de scope van dit document. Hiernaast kan ervoor 
gekozen worden om de uitleesfunctionaliteit op te nemen in dit concept. 
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3 Bijlagen 

3.1 Webservice Definition Language Document 

Hieronder volgt het WSDL document van de MTS DRIP webservice. 

 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:tns="http://www.mts-live.com/DRIPWebservice" 
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
targetNamespace="http://www.mts-live.com/DRIPWebservice" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
- <wsdl:types> 
- <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.mts-
live.com/DRIPWebservice"> 
- <s:element name="GetLastDRIPUpdate"> 
  <s:complexType />  
  </s:element> 
- <s:element name="GetLastDRIPUpdateResponse"> 
- <s:complexType> 
- <s:sequence> 
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetLastDRIPUpdateResult" 
type="tns:ArrayOfDRIPData" />  
  </s:sequence> 
  </s:complexType> 
  </s:element> 
- <s:complexType name="ArrayOfDRIPData"> 
- <s:sequence> 
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DRIPData" 
nillable="true" type="tns:DRIPData" />  
  </s:sequence> 
  </s:complexType> 
- <s:complexType name="DRIPData"> 
- <s:sequence> 
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ROUTE_ID" type="s:int" />  
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TravelTime" type="s:float" />  
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ReportDate" type="s:dateTime" 
/>  
  </s:sequence> 
  </s:complexType> 
  </s:schema> 
  </wsdl:types> 
- <wsdl:message name="GetLastDRIPUpdateSoapIn"> 
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetLastDRIPUpdate" />  
  </wsdl:message> 
- <wsdl:message name="GetLastDRIPUpdateSoapOut"> 
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetLastDRIPUpdateResponse" />  
  </wsdl:message> 
- <wsdl:portType name="DRIPServiceSoap"> 
- <wsdl:operation name="GetLastDRIPUpdate"> 
  <wsdl:input message="tns:GetLastDRIPUpdateSoapIn" />  
  <wsdl:output message="tns:GetLastDRIPUpdateSoapOut" />  
  </wsdl:operation> 

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://www.mts-live.com/DRIPWebservice
http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/
http://www.mts-live.com/DRIPWebservice
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
http://www.mts-
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  </wsdl:portType> 

- <wsdl:binding name="DRIPServiceSoap" type="tns:DRIPServiceSoap"> 

  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="document" />  
- <wsdl:operation name="GetLastDRIPUpdate"> 
  <soap:operation soapAction="http://www.mts-
live.com/DRIPWebservice/GetLastDRIPUpdate" style="document" />  
- <wsdl:input> 
  <soap:body use="literal" />  
  </wsdl:input> 
- <wsdl:output> 
  <soap:body use="literal" />  
  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
- <wsdl:service name="DRIPService"> 
  <documentation xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />  
- <wsdl:port name="DRIPServiceSoap" binding="tns:DRIPServiceSoap"> 
  <soap:address location="http://localhost/DRIPService/DRIPService.asmx" />  
  </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
  </wsdl:definitions> 

 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
http://www.mts-
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
http://localhost/DRIPService/DRIPService.asmx
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