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Intelligent transport systems – Cooperative systems – Roles and responsibilities in the context of
cooperative ITS based
on architecture(s) for cooperative systems

Systemes intelligents de transport – Systemes coopératifs – Rôles et responsabilités dans le contexte
des ITS fondés
sur l,architecture de systemes coopératifs

Intelligente Transportsysteme – Kooperative Systeme – Rollen und Verantwortlichkeiten im
Zusammenhang von ITS basierten Architekturen von kooperativen Systemen

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 17427:2014. Má
stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical specification CEN ISO/TS
17427:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace popisuje role a odpovědnosti požadované při nasazení a provozování
kooperativních ITS. Jedná se o základní normu, od které jsou odvozovány dílčí specifikace.

Organizační architektura popsaná v tomto dokumentu má být použita pro každý plně funkční
kooperativní ITS systém. Technická specifikace je použitelná pro všechny druhy provozu na
pozemních komunikacích všech tříd, zahrnuje typy komunikací vozidlo-vozidlo, vozidlo-infrastruktura
a infrastruktura-infrastruktura.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 17427:2014
vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné
připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
odbor technické normalizace.



Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.
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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).
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