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Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN ISO 14823:2017. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European standard EN ISO 14823:2017. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje slovník grafických dat, respektive systém normalizovaných kódů pro existující
dopravní značky a piktogramy používané pro doručení cestovních a dopravních informací (TTI). Daný
systém značení lze užít k vytváření zpráv v systémech ITS.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3166-1 zavedena v ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1:
Kódy zemí

ISO 8601 zavedena v ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací –
Zobrazení data a času

ISO/IEC 8824-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní
syntaxe
způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku



„Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 5 mezinárodní
normy.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


