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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16157-5:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 278 Inteligentní
dopravní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

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.

CEN/TS 16157-5:2014 je jednou z následujících částí souboru norem „Inteligentní dopravní systémy –
Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace“:

Část 1: Obecný rámec a architektura●

Část 2: Označování pozice●

Část 3: Publikace situace●

Část 4: Publikace proměnného dopravního značení●

Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat●

V budoucnu mohou být vytvořeny i další části.

Pro uživatele této normy jsou k dispozici další informace na Uwww.datex2.euU

< http://www.datex2.eu/>. Tato webová stránka obsahuje souvisící softwarové nástroje a softwarové
zdroje, které napomáhají implementaci souboru CEN/TS 16157 DATEX II.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato technická specifikace stanoví společný soubor specifikací výměny dat, který podporuje vizi
bezproblémové interoperabilní výměny dopravních a cestovních informací přes různé hranice, jako
jsou národní, městské, mezi-
městské, správců silnic, poskytovatelů infrastruktury a poskytovatelů služeb. V tomto kontextu je
tvorba norem klíčovým nástrojem pro zajištění interoperability, snížení rizika, snížení základních
nákladů a podporu otevřeného trhu, což přinese na základě lépe informovaných cestujících, správců
sítě a provozovatelů dopravy mnohé sociální, ekonomické a společenské výhody.

Uskutečnění Evropské dopravní politiky v souladu s Bílou knihou vydanou Evropskou komisí vyžaduje
koordinaci řízení dopravy a vývoj bezproblémové pan evropské služby. S cílem podpořit udržitelnou
mobilitu v Evropě podporuje Evropská komise již řadu let vývoj zaměřený především na výměnu
informací mezi aktéry v oblasti řízení silniční dopravy. V sektoru silniční dopravy je DATEX II
dlouhodobě vyvíjen za zásadní podpory Evropské komise od počáteční podpory kryté smlouvou až po
spolufinancování v rámci Euroregionálních projektů. Na základě těchto norem pro DATEX II vznikl
reálný základ pro společnou výměnu mezi aktéry v odvětví dopravních a cestovních informací.



Tato technická specifikace obsahuje rámec a architekturu pro datové výměny, přístup k modelování
dat, datový obsah, datové struktury a jejich vztahy a specifikaci přenosu.

Tato technická specifikace podporuje metodiku, která je rozšiřitelná.

Tato pátá část technické specifikace se zabývá jedním nebo více submodely publikací v rámci modelu
DATEX II, které podporují výměnu naměřených a zpracovaných informací. Účelem těchto publikací je
podpora výměny informací mezi organizací zpracovávající data a organizacemi, které poskytují služby
ITS nebo předávají data dalším subjektům informační výměny. To zahrnuje rovněž výměnu statických
informací o místech měření.

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) upozorňuje na existující tvrzení, že shoda s touto normou může
zahrnovat použití patentovaných postupů, metod a/nebo formátů uvedených v tomto dokumentu.

CEN nezaujímá žádné stanovisko ohledně průkaznosti, platnosti a předmětu patentových práv.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace (CEN/TS 16157-5:2014) stanoví a definuje prvky komponent podporujících
výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování.

Prvky komponent obsahují rámec a kontext pro datové výměny, přístup k modelování dat, vlastní
obsah dat, datovou strukturu a vztahy a specifikaci přenosu.

Tato technická specifikace platí pro:
dopravní a cestovní informace, které se vztahují k silniční síti (mimoměstské a městské);●

informace o veřejné dopravě, která je v přímé spojitosti s používáním silniční sítě (například silniční spojení●

vlakem nebo převoz trajektem).

Tato technická specifikace stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli dvěma instancemi
těchto aktérů:

dopravní informační centra (TIC);●

dopravní řídicí centra (TCC);●

poskytovatelé služeb (SP).●

Tato technická specifikace je využitelná také jinými aktéry.

Tato technická specifikace pokrývá následující typy informačního obsahu:
informace o události v silniční dopravě – plánované i neplánované situace vyskytující se jak na silniční síti, tak●

i v přilehlém okolí;
činnosti iniciované správcem;●

data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy;●

cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a životním●

prostředí;
informace o řízení dopravního provozu a pokyny vztahující se k užívání silniční sítě.●

Tato část CEN/TS 16157 stanoví struktury informací, vztahy, role, atributy a související datové typy
potřebné pro publikování naměřených a zpracovaných dat v rámci Datex II. To je stanoveno ve třech
submodelech DATEX II – v submodelu publikace tabulek míst měření (DATEX II Measurement Site
Table Publication), submodelu publikace naměřených dat (DATEX II Measured Data Publication)
a v submodelu publikace zpracovaných dat (DATEX II Elaborated Data Publication).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


