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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 17573 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 204, Inteligentní dopravní systémy ve
spolupráci s tech-
nickou komisí CEN/TC 278 Dopravní telematika.

Tímto druhým vydáním se zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/TS 17573:2003), které bylo technicky
revidováno.

Úvod

Používání mýtného v širokém měřítku vyžaduje vypracování opatření pro uživatele vozidel, kteří



cestují přes mnoho různých mýtných domén. Každému uživateli by se měla nabídnout jedna smlouva
na průjezd vozidla skrze různé mýtné domény a tato vozidla tak vyžadují palubní zařízení (OBE), které
je interoperabilní s mýtným systémem v různých mýtných doménách. Například v Evropě, byla tato
potřeba oficiálně podpořena a byla přijata legislativní opatření na interoperabilitu, viz směrnice
2004/52/ES. Pro vznik norem umožňujících interoperabilitu tak existuje obchodní a ekonomické
zdůvodnění s ohledem jak na OBE, tak i mýtné systémy.

Kromě jiných norem existuje dále potřeba určité architektury systému, která

poskytne „zastřešení” pro jiné normy EFC pomocí jednotné definice termínů a konceptů, základních funkčností●

systému a struktury;
poskytne společnou terminologii, která umožňuje svým uživatelům●

zlepšit kvalitu specifikací používaných na mezinárodním trhu,●

snížit riziko pro rozdílné interpretace specifikací (objednatel) a popisů (dodavatel),●

zjednodušit komunikaci mezi odborníky z různých kontinentů, a ●

podpořit potenciální používání norem EFC;●

definuje společný rámec, který umožňuje●

identifikaci potenciálních aktivit, které jsou předmětem standardizace, a●

zachování společného a konzistentního pohledu na celou oblast;●

definuje hranice mezi EFC a externím světem;●

identifikuje všechny architektonické objekty, které se nachází uvnitř hranic EFC;●

poskytuje základní chápání EFC, interoperability EFC a služeb EFC, které jsou nabízeny.●

Předchozí vydání této normy bylo založeno na konceptuálním modelu definovaném v ISO/TS 14904.
Od té doby byly rozvíjeny myšlenky ohledně konceptuálních modelů v několika regionálních
projektech a implementacích, například v Japonsku a Evropě. Tyto nové modely byly podrobně
rozebírány a porovnávány s ISO/TS 17573:2003 a jsou blíže reálným implementacím. Tato
mezinárodní norma je založena na těchto nových konceptuálních modelech a používá související
termíny a definice. Porovnání ISO/TS 17573:2003 s tímto vydáním je uvedeno v příloze B.

I když existuje mnoho odlišností, může být do jisté míry výběr mýtného od vozidel srovnán s výběrem
jízdného ve veřejné dopravě osob. Architektonická harmonizace výběru poplatků a jízdného může být
žádaná politicky, ale i z pohledu uživatele. Pro vytvoření normy na architekturu sběru jízdného ISO
24014-1 (zpracovaná CEN/TC 278 WG 3 Veřejná doprava osob) byla jako počáteční bod využita ISO/TS
17573:2003. Tato norma zpětně z této práce těží a při zpracování této normy byla ISO 24014-1
jedním z hlavních podkladů.

V této normě se pro popis architektury používá standard otevřeného distribuovaného zpracování
(ODP).

Norma ODP obsahuje terminologii a modelovací nástroje, které umožňují nahlížet na architekturu
určitého systému z různých perspektiv (hledisek), aby zahrnovala například hardwarové komponenty
i síťové protokoly nebo rozhraní nebo role a obecné strategie vlastního systému. To je dosaženo
použitím různých sad konceptů a terminologií, jako jazyku určitého hlediska. Kompletní popis reálného
systému lze dosáhnout navržením modelů všech hledisek. To umožňuje jasné vymezení souvislostí
a snadnější způsob definovat systém. Stručný popis konceptů ODP lze nalézt v příloze A.

Tato norma uvádí popis architektury prostředí systémů výběru mýtného z organizačního hlediska
(enterprise viewpoint). Navíc tato norma stanovuje základy Informačního hlediska (information
viewpoint) definováním interakcí a obecných informačních objektů a udává základ pro Výpočetní
hledisko (computational view) identifikací potřebných výpočetních objektů a jejich rozhraní.

1 Předmět normy



Tato norma definuje architekturu prostředí mýtného systému, ve kterém zákazník s jednou smlouvou
může použít vozidlo v různých mýtných doménách a s různým výběrčím mýtného pro každou
doménu.

Mýtné systémy pokryté touto normou se mohou použít pro různé účely včetně zpoplatnění PK (silniční
sítě), zpoplatnění oblasti, výběr mýtného na mostech, tunelech, převozech, pro vstup a parkování.
Z technického hlediska používají zvažované mýtné systémy elektronické zařízení na palubě vozidla.

Z procesního hlediska se popis architektury zaměřuje na stanovení poplatku, požadování poplatku
(zpoplatňování), a související opatření dohledu. Vlastní výběr poplatku, například sběr plateb, není
zahrnut.

Architektura v této normě je definována jen do té míry podrobnosti, která je požadována pro celkový
pohled, společný jazyk, identifikaci potřeb jiných norem a návrhy těchto norem.

Tato norma obsahuje

organizační hledisko na architekturu, které je zaměřeno na účel, předmět a strategie pro řízení aktivit určitého●

systému v rámci organizace, která je jeho součástí,
termíny a definice pro společné a jednotné používání v prostředí mýtného,●

dekompozici prostředí systémů mýtného do jeho hlavních objektů,●

povinnosti hlavních aktérů,●

identifikaci hlavních rozhraní mezi hlavními objekty,●

identifikaci hlavních toků informací mezi hlavními objekty, a●

diagramy kroků reflektující spolupráci mezi hlavními aktéry.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


