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Intelligent transport systems – Framework for cooperative telematics applications for regulated
commercial freight vehicles (TARV) –
Part 4: System security requirements

Systemes intelligents de transport – Cadre pour applications télématiques collaboratives pour
véhicules de fret commercial réglementé (TARV) –
Partie 4: Exigences des systemes de sécurité

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 15638-4:2020. Má
stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS
15638-4:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Dokument popisuje zabezpečení celého systému TARV a dále transakcí a dat TARV ve stanici ITS
a mimo ni.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 15638-4:2020
vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu
normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět
normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/TR 12859 dosud nezavedena

ISO/IEC 15408-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 15408-1 (36 9789) Informační technologie – Bezpečnostní



techniky – Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT – Část 1: Úvod a obecný model

ISO 15638-1 zavedena v ČSN ISO 15638-1 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro
kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 1:
Rámec a architektura

ISO 15638-3 zavedena v ČSN ISO 15638-3 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro
kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 3:
Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb

ISO 17423 zavedena v ČSN EN ISO 17423 (01 8481) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní
systémy – Požadavky a cíle aplikace

ISO 21210 zavedena v ČSN ISO 21210 (01 8401) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační
infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – IPv6 sítě

ISO 21217 zavedena v ČSN ISO 21217 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační
infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

ISO 24102-3 zavedena v ČSN ISO 24102-3 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS –
Část 3: Přístupové body služby

ETSI TS 102 940 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 15638-2 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 2: Parametry společné platformy
používající CALM

ČSN ISO 15638-5 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 5: Generické informace o vozidle

ČSN ISO 15638-6 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 6: Regulované aplikace

ČSN ISO 15638-7 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 7: Ostatní aplikace

ČSN ISO 15638-8 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 8: Management přístupu vozidel

ČSN ISO 15638-10 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro spolupracující telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 10: Záchranný systém EMS/eCall

ČSN ISO 15638-11 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 11: Záznam činnosti řidiče

ČSN ISO 15638-12 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 12: Monitorování hmotnosti
vozidla

ČSN ISO 15638-14 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 14: Řízení přístupu vozidla



ČSN ISO 15638-15 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 15: Monitorování pozice vozidla

ČSN ISO 15638-16 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 16: Monitorování rychlosti
vozidla



ČSN ISO 15638-17 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 17: Monitorování zásilky a pozice

ČSN ISO 15638-18 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro spolupracující telematické
aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 18: ADR (nebezpečné zboží)

ČSN EN ISO 17427-1 (01 8482) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Část 1: Role
a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS

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).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 technické
specifikace.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČO 45276293, spolupráce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,
Ing. Eva Gelová

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


