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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/ISO/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 204 Inteligentní dopravní systémy.



Úvod
Stanice ITS se mohou v rámci provozu kooperativních ITS (C-ITS), v souladu s referenční
architekturou stanic ITS stanovenou v ISO 21217, podílet v různých rolích na výměně dat mezi
stanicemi ITS. Tyto výměny dat zahrnují například:

–    přenos dat sebraných zařízeními na straně infrastruktury do řídicích dopravních center,
eventuálně až po jejich agregaci,

–    zpracování dané sady dat nebo předání zpráv vozidlům prostřednictvím zařízení na straně
infrastruktury dle konfigurace z řídicích center,

–    hlášení událostí vzniklých straně infrastruktury řídicím centrům, a

–    všesměrové vysílání zpráv o stavu vozidla a o událostech (např. zpráva CAM) do okolních stanic
ITS.

Příkladem stanice ITS účastnící se na provozu C-ITS je ITS stanice na straně infrastruktury, která
sbírá dopravní informace generované silničními senzory a/nebo vozidlovými stanicemi ITS. Sebraná
data mohou často sloužit jiným než původně zamýšleným účelům. Například zpráva CAM (každým
vozidlem periodicky vysílaná zpráva o jeho přítomnosti, pozici a základním stavu) ze sady zpráv ETSI
C-ITS generovaná pro aplikace související s bezpečností dopravy, může být shromažďována stanicí ITS
na straně infrastruktury a využívána, v řídicích centrech (např. centrální stanicí ITS), aplikacemi pro
zvyšování efektivity provozu. Stejná informace je tak využita ke zvýšení silniční bezpečnosti,
k efektivitě provozu nebo ke snížení emisí skleníkových plynů.

Využívání takovýchto výměn dat pro účely, pro které nebyly původně určeny, je možné jen pokud
výměna informací proběhne normalizovaným způsobem přes takovou vrstvu zařízení stanice ITS,
která je schopna rozeznat zprávy ze zvláštních sad zpráv (např. DATEX II, TPEG, množina zpráv C-
ITS), které jsou v souladu se specifikacemi datových objektů z datových slovníků (např. obecný
slovník dat ETSI) a zaslat je aplikacím, které o ně mají zájem a jsou přihlášené k odběru zpráv a dat.
Za tímto účelem je v této technické specifikaci definován obslužný modul komunikačního profilu
(CPH), obslužný modul služeb zařízení (FSH) a obslužný modul přihlášení k odběru (CSH).

Mimo tuto technickou specifikaci se termín „sada zpráv“ běžně užívá k označení množiny „zpráv“
použitých při výměně informací mezi jednotkami stanic ITS (viz ISO/TS 17419). Tyto zprávy se skládají
ze struktur občas nazývaných „datové rámce“ a/nebo „datové objekty“, které jsou tvořeny objekty
zvanými „datové prvky“ (viz SAE J2735). V tomto textu je užívána lehce odlišná terminologie. Množina
„zpráv“, včetně „datového objektu“ ze kterého jsou dané zprávy složeny, je zde označována
termínem „datový slovník“. Termíny „Datový objekt“, „datový rámec“ a „datový prvek“ jsou zde tudíž
synonymy. V této technické specifikaci jsou nicméně termíny užívány s přesným významem, aby byly
rozlišeny zprávy a datové objekty, ze kterých jsou zprávy vytvořeny.

Funkcionality stanovené v této technické specifikaci zahrnují obslužný modul komunikačního profilu
(CPH), obslužný modul služeb zařízení (FSH) a obslužný modul přihlášení k odběru (CSH). Tyto
funkcionality jsou určeny k podpoře nasazení C-ITS aplikací pro sdílení informací a umožňují použití
všemi aplikacemi ITS nezávisle na jejich technologii. Tyto funkcionality umožňují aplikacím
především:

–    specifikovat skupinu služeb vrstvy zařízení pro použití na datové jednotky této aplikace (ADU),



–    povolit řízení stanice ITS výběr optimálního komunikačního profilu (v závislosti na čase) pro
vybrané nebo všechny toky dat,

–    zveřejnit informace do a přihlásit se k odběru informací z centrálního úložiště (CSH)
normalizovaným způsobem umožňujícím sdílení informací mezi aplikacemi (definice C-ITS).

Tyto funkcionality poskytují sadu nástrojů usnadňujících specifikaci norem a vývoj aplikací ITS [např.
dopravní značení ve vozidle (ISO/TS 17425), kontextová rychlost (ISO/TS 17426), bod zájmu, data
sond, IVI, synchronizace LDM, vzdálená konfigurace stanice ITS, aplikace ITS pro nákladní dopravu,
logistiku, veřejnou dopravu atd.], které jsou ve shodě se skupinou norem pro kooperativní ITS.



1 Předmět normy
Tato technická specifikace stanoví pro aplikace související s inteligentními dopravními systémy
obecné mechanismy umožňující výměnu informací mezi stanicemi ITS. Je v souladu s referenční
architekturou stanice ITS (ISO 21217) a definuje následující funkcionality vrstvy zařízení stanice ITS:

–    Obslužný modul komunikačního profilu (CPH);

–    Obslužný modul přihlášení k odběru (CSH);

–    Obslužný modul služeb zařízení (FSH).

Tyto funkcionality jsou využívány ke komunikaci mezi aplikačními procesy stanice ITS (ITS-S-AP)
a ke sdílení informací. Tyto funkcionality popisují:

–    jak jsou služby nižší vrstvy komunikace, přiřazené k určitému toku dat, uplatněny na datové
jednotky služby v různých vrstvách sady komunikačních protokolů (CPH, viz 6.2.3),

–    jak lze aplikačními procesy stanice ITS publikovat a přihlásit se k odběru obsahu datových slovníků
(CSH, viz 6.2.5),

–    jak lze uplatnit služby vrstvy zařízení a řídicí vrstvy stanice ITS na datové jednotky aplikačního
procesu (FSH, viz 6.2.4), zprošťující aplikační procesy (stanice ITS) potřeby tyto služby
implementovat po svém,

–    jak jsou používány základní funkce přístupových bodů služby (SAP), stanovené v ISO 24102-3,

–    základní funkce služby pro výměnu informací mezi aplikačními procesy stanice ITS a vrstvou
zařízení stanice ITS (FA-SAP),

–    množinu komunikačních požadavků a cílů (tzv. profily) využívajících metod stanovených v ISO/TS
17423 pro volbu úrovně výkonu (nejlepší úsilí, v reálném čase apod.), spolehlivosti a bezpečnosti
(ověření, šifrování apod.) za účelem výměny informací mezi stanicemi ITS, jako je poskytování dat,
oznámení události, konfigurace ze strany infrastruktury, aktualizace map apod.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


