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Národní předmluva
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Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, části 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní

http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000QD00XNDPGSI0QPMHK30WF1Y:-1?action=prodDetail&id=20739
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000QD00XNDPGSI0QPMHK30WF1Y:-1?action=prodDetail&id=8081
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000QD00XNDPGSI0QPMHK30WF1Y:-1?action=prodDetail&id=17332
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000QD00XNDPGSI0QPMHK30WF1Y:-1?action=prodDetail&id=65052
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000QD00XNDPGSI0QPMHK30WF1Y:-1?action=prodDetail&id=40628
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000QD00XNDPGSI0QPMHK30WF1Y:-1?action=prodDetail&id=4985
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000QD00XNDPGSI0QPMHK30WF1Y:-1?action=prodDetail&id=4984


normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14906:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 278 „Dopravní
telematika“, jejíž sekretariát zajiš»uje NEN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 204 „Dopravní
informace a řídicí systémy“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do května 2006.

Tento dokument nahrazuje ENV ISO 14906:1998.

Při tvorbě této normy bylo přihlédnuto k ENV ISO 14906. Zařízení nainstalovaná a používaná v souladu s
touto normou mohou být dále používaná a propojovaná s dalším vybavením vozidla viz položka 3c
článku 8 směrnice 93/36/EEG.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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Úvod

Tato norma specifikuje aplikační rozhraní pro systémy elektronického výběru mýtného (EFC), které
využívají vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC). Podporuje interoperabilitu mezi systémy EFC na
úrovni aplikačního rozhraní EFC-DSRC.



Norma specifikuje technické podmínky pro transakční model EFC, datové prvky EFC (zmiňované jako
atributy) a funkce, z nichž může být transakce EFC vytvořena. Transakční model EFC poskytuje
mechanismus, umožňující zvládnout různé verze transakcí EFC a jim přidružené kontrakty. Tak jak je
určeno v této evropské normě, specifická EFC transakce obsahuje specifickou sadu funkcí a EFC
atributů. Nepředpokládá se, že každá část zařízení EFC, OBE nebo RSE, bude obsahovat kompletní
sadu funkcí EFC atributů.

Norma poskytuje základ pro dohody mezi provozovateli, které jsou nutné pro dosažení
interoperability. Na základě nástrojů specifikovaných v této normě může být interoperabilita mezi
provozovateli dosažena vzájemným uznáním svých EFC transakcí (včetně výměny bezpečnostních
algoritmů a klíčů) a vzájemnou implementací těchto EFC transakcí do RSE, nebo stanovením nové
transakce (a kontraktu), který bude společný pro oba dva. Každý provozovatel musí zvážit, jestli je
implementace dodatečných EFC transakcí v možnostech jím provozovaného RSE.

Provozovatelé se v zájmu zajištění interoperability musí shodnout na:

–      doplňkových vlastnostech, které jsou ve skutečnosti implementovány a používány;

–      přístupových právech a vlastnictví aplikačních dat EFC umístěných v OBE;

–      bezpečnostní politice (včetně kódovacích algoritmů a správě bezpečnostních klíčů);

–      provozních záležitostech, jako například počtu ukládaných stvrzenek z důvodů zabezpečení
soukromí, počtu stvrzenek nezbytných pro provoz systému (např. vstupní bloček (stvrzenka) jako doklad o
zaplacení);

–      postupech jak regulovat vyřizování různých EFC transakcí.

Tato norma má následující strukturu. V prvních čtyřech kapitolách jsou obsaženy normativní odkazy,
definice termínů a zkratky. V kapitole 5 je popsána architektura aplikačního rozhraní EFC, její vztah k
architektuře spojení DSRC, včetně adresování atributů, dat a komponent. Následující kapitola 6 zavádí
transakční model EFC, přičemž stanoví obecné kroky každé transakce EFC, zvláště ve fázi inicializace.
Kapitoly 7 a 8 jsou vyhrazeny pro detailní specifikaci aplikačních funkcí EFC a datových atributů EFC.
Čtyři přílohy obsahují:

1.    příloha A: (normativní) specifikaci použitých datových typů podle ASN.1 (akční parametry a
atributy EFC);

2.    příloha B: (informativní) příklad transakce založený na specifikaci CARDME obsahující výpis
transakce na bitové úrovni;

3.    příloha C: (informativní) příklady EFC transakcí používajících různé funkce a atributy;

4.    příloha D: (informativní) výpis funkčních požadavků, které mohou být zabezpečeny použitím
nástrojů poskytnutých v této normě.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje aplikační rozhraní, v kontextu systémů elektronického výběru mýtného (EFC),
používající vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC).

Aplikační rozhraní EFC je rozhraní mezi aplikačním procesem EFC a aplikační vrstvou DSRC, jak je
znázorněno na obrázku 1. Působnost této normy zahrnuje specifikace:



–      atributů EFC (tj. informací o aplikaci EFC);

–      procedur adresování atributů a (hardwarových) komponent EFC (např. ICC a MMI);

–      aplikačních funkcí EFC, tj. podrobnější popis akcí pomocí stanovení příslušných služeb, přidělení
přidružených hodnot ActionType a obsahu a významu akčních parametrů (ActionParameter);

–      transakčního modelu EFC stanovujícího společné prvky a kroky jakékoliv transakce EFC;

–      chování rozhraní tak, aby byla zabezpečena interoperabilita na úrovni aplikačního rozhraní EFC-
DSRC.

Strana 8

-- Vynechaný text --


