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Úvod
Doporučení ITU-T X.208 stanovuje formální jazyk (ASN.1 = Abstraktní Syntaktická Notace Jedna)
umožňující specifikacím aplikační vrstvy definovat typy1) informací, které mají být vyměňovány.
Znázornění těchto informací lze získat použitím souboru kódovacích pravidel pro hodnoty typů
definovaných pomocí ASN.1 notace. Použití těchto kódovacích pravidel poskytuje přenosovou syntaxi
pro tyto hodnoty.
Ačkoliv bylo možno definovat řadu takovýchto souborů kódovacích pravidel, byl dlouhou dobu
normalizován pouze jeden samostatný soubor - BER = Základní Kódovací pravidla (Basic Encoding
Rules)
(viz Doporučení ITU-T X.209). To bylo především proto, že BER dokonale odpovídá širokému rozsahu
aplikací. Na druhou stranu v některých konkrétních případech může být BER zřetelně nadbytečný.
Předmětem některých nedávno zpracovaných nových norem pro přenosovou syntaxi (DER, CER, PER)
je vyhnout se této nadbytečnosti poskytnutím alternativních kódovacích pravidel pro takovéto
konkrétní případy. Cílem samozřejmě není poskytnout univerzální alternativy k BER, ale spíše
specializované, které jsou z některých hledisek mnohem vhodnější než BER.
Na rozdíl od uvedených univerzálních kódovacích pravidel stanovuje tato norma nový specifický
soubor kódovacích pravidel - A-XDR - který nejlépe odpovídá DLMS kontextu (viz IEC 61334-4-41).
Základním cílem je kódování DLMS PDUs takovým způsobem, aby bylo optimalizováno2) načítání
slabik PDUs a složitost kódování/dekódování - délka nezbytného kódu, provádění jeho zpracování a
čas. Cíle je dosaženo pomocí dvou základních zásad.
a)

b)

A-XDR stanovuje kódovací pravidla pouze pro podsoubor ASN.1 typů: pro podsoubor, který
používá DLMS specifikace. (Tj., že A-XDR je specifické.)

A-XDR stanovuje slabikově orientovaná kódovací pravidla.

1 Rozsah platnosti a předmět normy
Tato Část IEC 61334 definuje soubor kódovacích pravidel - A-XDR3) kódovací pravidla - která je možno
použít k získání specifikace přenosové syntaxe pro hodnoty typů definované v základní normě DLMS,
které používají ASN.1 notaci (viz IEC 61334-4-41). Tato A-XDR kódovací pravidla je možno též použít
pro dekódování takové přenosové syntaxe, aby se identifikovaly hodnoty dat pro přenos.
A-XDR kódovací pravidla
·

se používají po dobu přenosu dat;

·

poskytují optimální4) kódování DLMS PDUs.

POZNÁMKA Jestliže A-XDR zajistí optimální kódování DLMS PDUs, lze je považovat za standardní
kódovací pravidlo pro přenosové protokoly vycházející z DLMS. Přesto však bude toto standardní - a
podle případného použití též volitelné - kódovací pravidlo specifikováno v dokumentu Aplikační Vrstvy
pro daný protokol (například IEC 61334-4-42), jakožto součást Aplikačního kontextu.
_______________
1)

ASN.1 též stanovuje notaci pro specifikování hodnoty definovaného typu.

2)

Z hlediska pouze délky PDU je PER efektivnější než A-XDR. Tohoto lepšího provádění
zhuš»ování - základního cíle PER - je však dosaženo mnohem rozsáhlejším používáním bitových
polí namísto slabikových polí při kódování různých hodnot. Pro další snížení kódovacích délek
těží komplexnější varianta PER (Nezarovnané PER) též z mezních hodnot omezených typů.
Zvýšení zhuštění se tudíž získá na úkor vyšší výpočtové náročnosti. Navíc PER existuje ve dvou
nekompatibilních variantách (Zarovnané a Nezarovnané), a doporučuje se, aby realizace byly
schopny zajistit obě dvě. Tato komplexnost znamená, že pro DLMS kontext není PER optimální.
„Méně náročná“ A-XDR kódovací pravidla jsou vhodnější pro takové nenáročné prostředí, které
má v určitých případech velmi málo prostředků.

3)

A-XDR znamená Adaptované XDR. Ve skutečnosti jsou tato kódovací pravidla získána z praxe a
fakticky z obecně platné normy nazývané XDR (Zobrazení vnějších dat - eXternal Data
Representation, rfc 1014).

4)

Viz poznámka pod čarou 2 v úvodu.
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2 Normativní odkazy
Součástí této Části IEC 61334 jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu
této mezinárodní normy. U datovaných odkazů nelze použít následné změny, nebo revize kterékoliv z
těchto norem. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této Části IEC 61334, by však měli využít
nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů se použije poslední vydání
uvedeného normativního dokumentu. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních
norem.
IEC 61334-4-41:1996 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po
distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 41: Aplikační protokoly Specifikace zpráv pro distribuční sí»
(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols
- Section 41: Application protocols - Distribution line message specification)
IEC 61334-4-42:1996 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po
distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly Aplikační vrstva
(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols
- Section 42: Application protocols - Application layer)

ISO/IEC 8825-2:1997*) Informační technologie - Kódovací pravidla pro ASN.1: Specifikace pravidel
zhuštěného kódování (PER)
(Information technology - ASN.1 Encoding rules: Specification of packed encoding rules (PER))
ITU-T Doporučení X.208:1988 Specifikace Abstraktní Syntaktické Notace Jedna (ASN.1)
(Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1))
ITU-T Doporučení X.209:1988 Specifikace základních kódovacích pravidel pro Abstraktní Syntaktickou
Notaci Jedna (ASN.1)
(Specification of basic encoding rules for Abstract Syntax Notation One (ASN.1))

-- Vynechaný text --

