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Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 17444-2:2013. Má
stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical specification CEN ISO/TS 17444-
2:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje rámec pro zkoušení k měření metrik, jak je definováno v ISO/TS 17444-1, který
má být použit při hodnocení a/nebo průběžném sledování. Tato norma poskytuje metodu pro
specifikaci a dokumentaci určitého zkušebního rámce, který může být odpovědným subjektem použit
k ohodnocení výkonu zpoplatnění konkrétního rozhraní pro výměnu informací nebo celkový výkon
zpoplatnění v rámci mýtného schématu. Poskytuje nástroje pro zkušební testy pro role výběrčího
mýtného a poskytovatele mýtné služby u následujících typů schémat:

Diskrétní DSRC;a.
Autonomní diskrétní;b.
Autonomní spojité.c.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 17444-2:2013
vydanou v sou-
ladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu
normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické



normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.
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Souvisící ČSN

ČSN ISO 3534-1:2010 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny
a termíny používané v pravděpodobnosti
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ČSN ISO 11453:1997 (01 0238) Statistická interpretace údajů – Testy a konfidenční intervaly pro
podíly

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „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).

U termínu a definice 3.4 je použit vhodnější překlad oproti překladu uvedenému v ČSN EN ISO
12855:2012.
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