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Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 20026:2017. Má stejný
status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 20026:2017. It
has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje rozšíření zkušební architektury ETSI C-ITS pro zkoušení shody protokolů
a aplikací v jednot-
kách stanice ITS. Specifikuje použití protokolu vnitřní komunikace managementu stanice ITS (IICP)
pro účely připo-
jení zkušebního systému ITS ke zkoušené implementaci (IUT), která se nachází ve zkoušeném
systému (SUT).

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 20026:2017 vydanou
v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy
přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické
normalizace.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět
normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 21217:2014 zavedena v ČSN ISO 21217:2014 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) –
Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura



ISO 24102-3 zavedena v ČSN ISO 24102-3 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) –
Komunikační
infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 3: Přístupové
body služby

ISO 24102-4 zavedena v ČSN ISO 24102-4 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) –
Komunikační
infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 4:
Management vnitřní komunikace stanice

Souvisící ČSN

ČSN ISO 21218:2013 (01 8402) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura
pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Podpora technologie přístupu k médiu

ČSN ISO 24102-1 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro
pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 1: Lokální management

ČSN ISO 29281-1 (01 8405) Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro
pozemní mobilní zařízení (CALM) – Připojení CALM k síti non-IP – Část 1: Rychlé sítě a protokol
transportní vrstvy (FNTP)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ 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 4 technické
specifikace.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


