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Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 20684-6:2022. Má
stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS
20684-6:2022. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Zařízení na infrastruktuře, jako je dopravní signalizace, dopravní značky, meteostanice, dopravní
senzory, zařízení na infrastruktuře pro kooperativní ITS (C-ITS) apod., jsou klíčovou součástí
inteligentních dopravních systémů (ITS). Tato zařízení vyžadují častou výměnu informací s jinými
externími subjekty (nadřazenými systémy). Zařízení na infrastruktuře mohou být poměrně složitá,
což vyžaduje normalizaci mnoha datových konceptů pro výměnu dat. Proto je soubor ISO 20684
rozdělen do několika samostatných částí.

Tento dokument uvádí potřeby uživatelů, konstrukční prvky a požadavky na zařízení potřebné
k vydání SNMP příkazu set-request v odpovědi na aktivaci spouštěče. To umožňuje nadřazenému
systému nakonfigurovat zařízení na infrastruktuře k zasílání jednoduchých odpovědí na situace na
infrastruktuře.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 20684-6:2022
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.
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Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku
„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).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle ISO 20684-1.

Vypracování normy
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předpisů.

 

 

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


