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Tento dokument (EN ISO 14819-2:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 204 Inteligentní
dopravní systémy ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 278 Dopravní telematika, jejíž sekretariát
zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit 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 června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14819-2:2003.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14819-2:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 14819-2:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

ISO 14819-2 je druhou částí řady norem ISO 14819, tematicky pokrývající protokol „ALERT-C“,
přizpůsobený přenosovým požadavkům datového kanálu dopravních zpráv systému RDS-TMC. Pro
správné pochopení musí být tato norma používána jedině a výhradně v souvislosti s ISO 14819-1.

ISO 14819-1 plně popisuje koncepci protokolu ALERT-C a vztah k normě RDS, IEC 62106.

V této verzi ISO 14819-2 sice nedošlo ke změně obsahu a struktury „Seznamu událostí“, byly však do
ní zařazeny výsledky prací evropských projektů FORCE/ECORTIS, týkající se překladů a bylo
zapracováno množství návrhů ohledně formátu, vycházejících z projektu EPISODE. Navíc je zde
zmínka o navrhovaných podmnožinách
„Seznamu událostí“.

Tato část obsahuje především speciální metajazyk v tzv. CEN-angličtině („CEN-English“), který by měl
být na základě dohody technických expertů CEN/TC 278 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 tak byly zapracovány, i když byly patrné drobné
lingvistické rozdíly, které bylo třeba respektovat z hlediska prezentace koncovým uživatelům.
Francouzská a německá jazyková vydání této normy tak mají stejnou formu jako toto anglické
jazykové vydání. Všechna tři jazyková vydání mají naprosto stejné články 3.1.3 Seznam událostí, 3.2.2
Seznam doplňkových informací a 3.3.2 Seznam předpovědí o očekávaných dopravních událostech,
uvedených v „CEN-angličtině.“ Každé jazykové vydání obsahuje informativní přílohy uvádějící tyto
seznamy znovu ve tří- nebo čtyř-sloupcovém formátu, uvádějící popis v „CEN-angličtině“ a popis
v příslušném jazyce (ne vždy přímý doslovný překlad, ale srozumitelná interpretace specifického
významu „CEN-angličtiny“).

Norma byla přeložena i do dalších jazyků na základě normativní „CEN-angličtiny“ a tyto překlady jsou



k dispozici u Asociace pro informační služby cestujícím (www.tisa.org).

1 Předmět normy

ISO 14819-1 popisuje koncepci protokolu ALERT-C a strukturu zprávy. Popsaný způsob kódování se
používá k dosažení silné komprese zpráv určených pro přenos systémem RDS-TMC. Tato část
ISO 14819 definuje „Seznam událostí“ určených pro kódování těchto zpráv.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


