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Předmluva

Tento dokument (CEN ISO/TS 14907-2:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 278 „Dopravní
telematika“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 204 „Inteligentní
dopravní systémy“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tato technická specifikace nahrazuje CEN ISO/TS 14907-2:2006.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část ISO/TS 14907 popisuje zkoušky, které ověří shodu implementací funkcí palubní jednotky
(OBU) a jejích datových struktur, jak je stanoveno v prohlášení o shodě implementace založeném na
ISO 14906:2011 pro aplikace elektronického vybírání poplatků (EFC). Po zkouškách izolovaných
datových položek a funkcí (C.1-C.2) je uveden příklad zkoušení celé transakce EFC (C.3).

Předmět této části ISO/TS 14907 zahrnuje definice zkoušek OBU pro posouzení shody

základní funkcionality aplikační vrstvy (L7) vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC),●

funkcí aplikace EFC,●

atributů EFC (tj. informací o aplikaci EFC),●

postupů adresování EFC atributů a (hardwarových) komponent [například čipových karet (ICC) a rozhraní●

člověk-stroj (MMI)],
transakčního modelu EFC, který definuje společné prvky a kroky jakékoliv transakce EFC, a●

chování daného rozhraní tak, aby podporovalo interoperabilitu aplikační úrovně rozhraní EFC-DSRC, viz●



obrázek 1.

Obrázek 1 – Aplikační rozhraní EFC

Účelem této části ISO/TS 14907 je stanovit zkoušky, které
posuzují možnosti OBU,●

posuzují chování OBU,●

slouží jako návod pro posouzení shody OBU a schválení typu,●

umožňují srovnávat výsledky odpovídajících zkoušek aplikovaných na různých místech v různých časech, a●

usnadňují komunikace mezi zúčastněnými stranami.●

Tato část ISO/TS 14907 v příloze C uvádí příklady případů zkoušení pro funkcionalitu DSRC a EFC, ta
ale není určena ke stanovení úplné sestavy zkoušek pro určitou implementaci. K sestavení sestavy
zkoušek pro konkrétní EFC implementaci mohou být případy zkoušení změněny a mohou být
definovány nové případy zkoušení, které se přidají ke stávajícím tak, aby zkoušení shody bylo úplné.
Pro definování kompletní sestavy zkoušek může být užitečné vzít v potaz tato zjištění

malý rozsah: „podrobné zkoušení“ vlastností kritických pro interoperabilitu/kompatibilitu,●

velký rozsah: zkoušení limitů a náhodných hodnot, a●

kompozitní typy: zkoušení jednotlivých položek za sebou nebo paralelně.●

Obrázek 2 ukazuje celkový postup zkoušení shody.

Obrázek 2 – Proces zkoušení shody

Obrázek 3 uvádí podrobnější zobrazení rozhraní mezi entitou provádějící zkoušení shody
a dodavatelem zkoušeného zařízení (DUT). Podle specifikace aplikace EFC v podobě formuláře
prohlášení o shodě implementace a formuláře pro dodatečné informace pro zkoušení implementace je
dodavatel povinen poskytnout DUT (OBU), obsahující zkoušenou implementaci (IUT) a dokumentaci
potřebnou pro provedení zkoušek. Více podrobností o obsahu různých dokumentů je uvedeno
v kapitole 5 o OBU a podpůrných informacích.

POZNÁMKA 1 Zkoušené zařízení obsahuje zkoušenou implementaci.

Obrázek 3 – Dokumentace dodavatele DUT

Do předmětu této části ISO/TS 14907 nespadá definice zkoušek, které posuzují
funkční charakteristiky●

robustnost, a●

spolehlivost dané implementace.●

POZNÁMKA 2 ISO/TS 14907-1 definuje zkušební postupy, které jsou zaměřeny na posouzení funkčních
charakteristik, robustnosti a spolehlivosti zařízení a systémů EFC.

POZNÁMKA 3 Soubor mezinárodních norem ISO/IEC 10373 definuje zkušební metody na karty
s integrovaným obvodem, karty s vazbou na blízko, s vazbou na dálku a příslušná zařízení, která
mohou být relevantní pro jednotky OBU, které takové karty podporují.



Příloha D uvádí informativní přehled japonských zkoušek shody OBE, které se zakládají na souboru
norem ISO/TS 14907, aby ilustrovaly způsob, jak je lze zavést v praxi.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


