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Předmluva

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

Mezinárodní normy jsou navrženy podle daných pravidel uvedených ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

ISO 21217 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 204, Inteligentní dopravní systémy.

Úvod



Tato mezinárodní norma je součástí souboru norem CALM (Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení – Communications access for land mobiles), která specifikuje společnou architekturu,
síťové protokoly a definice komunikačního rozhraní pro bezdrátové komunikace používající různé
přenosové technologie, například celulární sítě 2. a 3. generace, družicový přenos, infračervený
přenos, mikrovlnné systémy pracující v pásmu 5 GHz a 60 GHz a mobilní bezdrátové širokopásmové
komunikace. Tyto technologie a další možné, které lze zahrnout, jsou navrženy tak, aby poskytovaly
komunikační funkce typu broadcast, unicast a multicast mezi mobilními stanicemi; mobilními
a pevnými stanicemi; mezi jednotlivými pevnými stanicemi; v prostředí inteligentních dopravních
systémů.

Tato mezinárodní norma popisuje společný architektonický rámec, kolem něhož jsou shromážděny
komunikační entity nazývané stanice ITS (ITS-S), a který poskytuje rámcový přehled vzájemných
vztahů mezinárodních norem z oblasti CALM, včetně specifikací přístupových bodů nižších vrstev
služby popsaných v ISO 21218 a síťového protokolu v rámci ISO 21210 (Síťové protokoly IPv6) a ISO
29281 (Síťové protokoly bez IP) a management stanic ITS popsaných v ISO 24102.

Vztah mezi jednotlivými mezinárodními normami CALM je uveden na obrázku A.1. Čísla v jednotlivých
polích odkazují na mezinárodní normy, které stanovují danou funkcionalitu.

Požadavky na přenos informací na velkou vzdálenost v oblasti ITS pomocí bezdrátové technologie jsou
funkčně velmi rozdílné; příkladem mohou být požadavky na evropské DSRC. Pro účely bezpečnosti
silničního provozu, poskytování dopravních informací a řízení dopravy, stahování videí do mobilních
stanic, dále pak pro účely poskytování turistických informací, zábavy a aktualizace navigačních
systémů atd. jsou požadovány velké objemy dat. Pro podporu takových služeb musí být mobilní
jednotky schopny komunikovat dálkově s pevnými stanicemi a systém musí být schopen předávat
relace z jedné pevné stanice do jiné. Mezinárodní normy CALM jsou explicitně navrženy tak, aby
umožnily kvazi kontinuální komunikaci, komunikaci s prodlužovanou dobou, krátké zprávy a relace
vysoké důležitosti s přísným časovým omezením.

Systémy, jež jsou ve shodě s CALM, mají schopnost přenášet data různým způsobem. Základní
výhodou konceptu CALM oproti tradičním systémům je schopnost podporovat na médiu nezávislý
přenos (MIH), také nazývaný jako heterogenní přenos, prostřednictvím různých podporovaných médií
(například celulární technologie, družice, mikrovlny, mobilní bezdrátová širokopásmová technologie,
infračervený přenos, DSRC). S takovou flexibilitou mají systémy CALM schopnost použít nejvhodnější
technologii pro přenos zprávy. Podporované strategie výběru jsou ty, které zahrnují preference
uživatele, vhodnost média pro dané komunikační spojení a volbu, zda použít přenos mezi médii, nebo
mezi poskytovateli služby na stejném médiu. Je důležité uvést, že komunikace mezi stanicemi ITS je
vždy peer-to-peer bez ohledu na síť, která spojení poskytuje. To umožňuje flexibilní návrh aplikací pro
sektor ITS. Zatímco je flexibilita důležitá pro poskytování kvasi kontinuální konektivity, mohou být
aplikace, pokud se požaduje, omezeny na konkrétní technologii pro přístup k médiu a provozní
frekvenční pásmo.

Základní výhodou konceptu CALM oproti tradičním systémům je to, že aplikace jsou abstrahovány od
komunikačních technologií, které poskytují bezdrátovou konektivitu, a sítí, které přenáší informace od
zdroje k cíli (k cílům). To znamená (viz obrázek A.1), že stanice ITS nejsou omezeny na jednu
komunikační technologii a síťový protokol a že lze implementovat jakoukoliv z těch, které jsou
podporovány. Také to znamená, že management ITS-S může využití těchto zdrojů optimalizovat. Aby
byla využita flexibilita CALM kompatibilních systémů, podporují tyto systémy různé typy přenosů,
včetně těch, které zahrnují změnu komunikačního rozhraní (což může, ale nemusí zahrnovat změnu
komunikační technologie, neboť stanice ITS mají více komunikačních rozhraní používající stejnou
technologii) a dále těch, které vyžadují rekonfiguraci nebo změnu používané sítě, aby byla poskytnuta
konektivita, a také těch, které zahrnují jak změnu komunikačního rozhraní, tak i rekonfiguraci sítě.



Architektura stanovená touto mezinárodní normou také stanoví opatření pro rychlé zahájení relace,
kde je toto vyžadováno (například aplikace bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).

Architektura stanovená touto normou podporuje širokou škálu různých implementací stanic ITS od
„jednoduchých implementací v jedné krabičce“ až po „komplexní distribuované implementace“, kde
je celá funkcionalita distribuována v několika fyzických krabičkách propojených pevným, anebo
bezdrátovým spojem v rámci místní sítě. Volba komunikačních technologií používaných pro tyto
místní vnitřní sítě stanic se řídí stejnými pravidly, jaké platí pro technologie používaných pro spojení
do externích sítí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje architekturu CALM v rámci inteligentních dopravních systémů (ITS).
Architektura je popsána abstraktní cestou s využitím různých grafických pohledů a příkladů. Grafické
reprezentace částečně zohledňují principy ISO modelu propojení otevřených systémů OSI. Kromě
požadavků stanovených touto mezinárodní normou je pro vysvětlení konceptu CALM norma doplněna
poznámkami a příklady.

Tam, kde to bylo vhodné, odkazuje se tato mezinárodní norma na další vybrané mezinárodní normy.
Architektura pamatuje na regionální různorodosti a na rozdíly v předpisech v různých zemích
a regionech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


