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Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Zprávy tísňového volání
pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média – Datový
registr

ČSN
EN ISO 24978
01 8460

idt ISO 24978:2009

Intelligent transport systems – ITS Safety and emergency messages using any available wireless
media – Data registry procedures

Systemes intelligents de transport – Messages de sureté et d'urgence pour les SIT utilisant tous les
moyens de transmission sans fil disponibles – Procédures d'enregistrement des données

Intelligente Verkehrssysteme – Automatischer Notruf zu Unfallmeldung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN ISO 24978:2009. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN ISO 24978:2009. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Předmětem normy je nastavení normalizované množiny protokolů, parametrů a metoda
managementu datového registru, zajišťujícího aplikační vrstvu pro datové struktury, přenášené
prostřednictvím jakéhokoliv bezdrátového telekomunikačního média. Tento registr je zaměřen na
datové struktury související s dopravně-telematickou oblastí eSafety.

Tato norma poskytuje rámec pro provoz datového registru. Neklade povinnost používat nebo
poskytovat jakékoliv datové koncepty, ani se nezabývá zabezpečením přenosu dat, ochrany soukromí
nebo technickými prostředky pro přenos dat. Norma uvádí pouze pravidla provozu datového skladu
tak, aby umožňoval příslušným stranám okamžitě (většinou automatickými prostředky) pochopit
přesný a jednoznačný význam zprávy tísňové situace.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1000:1992 zavedena v ČSN ISO 1000:1997 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich
násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ISO/IEC 8824-1:2002 nezavedena



ISO/IEC 8824-2:2002 nezavedena

ISO 11179 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 11179 (97 9736) Informační technologie – Registry
metadat (MDR)

ISO 14817:2002 nezavedena

IEEE 1489:1999 nezavedena
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


