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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 204 Inteligentní dopravní systémy ve
spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 278 Inteligentní
dopravní systémy na základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 14819-2:2013), které bylo technicky
revidováno.

Nejvýznamnější změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

–    Do tabulky Seznamu událostí byl přidán sloupec „P“ pro vyřazené kódy;

–    Do Seznamu událostí bylo přidáno několik dalších událostí;

–    Do Seznamu doplňkových informací bylo přidáno několik dalších událostí;

–    Text byl formálně upraven pro větší srozumitelnost;

–    Bylo opraveno několik drobných typografických chyb.

Seznam všech částí souboru ISO 14819 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/members.html


Úvod
Tento dokument je druhou částí souboru norem ISO 14819, které tematicky pokrývají protokol
„ALERT-C“, který popisuje, jak jsou dopravní zprávy kódovány pro přenos jako „otevřená datová
aplikace“ přes rádiový datový systém (RDS), subnosnou rádiového vysílání FM. Úplné pochopení
RDS-TMC je možné pouze přečtením tohoto dokumentu (část 2) spolu s dalšími částmi souboru
norem ISO 14819, kterými jsou:

–    ISO 14819-1, která popisuje koncept protokolu ALERT-C a vztah k normám RDS, IEC 62106
(soubor);

–    ISO 14819-3, která popisuje způsoby kódování polohy a míst pomocí ALERT-C; a

–    ISO 14819-6, která popisuje způsoby volitelného šifrování zpráv pro podmíněný přístup.

Tento dokument obsahuje speciální metajazyk, který by měl být na základě dohody technických
expertů jediným a výhradním zdrojem všech kódovaných popisů používaných v RDS-TMC. Tato
metodika umožnila dosažení
dohody v důležitých detailech pro několik stovek frází událostí, které jsou takto použity, i když byly
patrné drobné lingvistické rozdíly, které bylo třeba respektovat z hlediska prezentace koncovým
uživatelům.



1 Předmět normy
ISO 14819-1 popisuje koncepci protokolu ALERT-C a strukturu zprávy používané k dosažení silné
komprese zpráv určených pro přenos systémem RDS-TMC. Tento dokument definuje „Seznam
událostí“ určených pro kódování těchto zpráv.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


