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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2016/799

Nr. 31/1027

2017/EES/31/78

frá 18. mars 2016

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 165/2014 þar sem mælt er fyrir um kröfur
um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á
vegum (1), einkum 11. gr. og 7. mgr. 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Með reglugerð (ESB) nr. 165/2014 var innleidd notkun á annarrar kynslóðar stafrænum ökuritum sem nefnast
snjallökuritar sem innihalda tengingu við hnattræna gervihnattaleiðsögukerfið (skst. GNSS), fjartengdan
snemmgreiningarbúnað, og skilflöt við skynvædd flutningakerfi. Semja ætti nákvæmar skilgreiningar fyrir tæknilegar
kröfur um smíði snjallökurita.

2)

Fjartengdi snemmgreiningarbúnaðurinn sem var kynntur til sögunnar með 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014
ætti að senda til vegaeftirlitsmanns gögn úr snjallökuritanum og upplýsingar um þyngd samtengdu ökutækjanna í heild
(dráttartækja og eftirvagna eða festivagna) og þyngd þeirra á ása, í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins og
ráðsins 96/53/EB (2). Þetta ætti að greiða fyrir skilvirku og fljótlegu eftirliti eftirlitsyfirvalda með ökutækjum, með færri
rafeindatækjum í stýrishúsi ökutækja.

3)

Samkvæmt tilskipun 96/53/EB ætti fjartengdi snemmgreiningarbúnaðurinn að vera í samræmi við staðla staðlasamtaka
Evrópu fyrir sérhæfð, skammdræg fjarskiptakerfi (3) sem um getur í þeirri tilskipun, á tíðnisviðinu 5795-5805 MHz. Það
tíðnisvið er einnig notað til rafrænnar innheimtu vegatolla og til að forðast truflanir milli verkbúnaðar fyrir vegatolla og
eftirlitstækja ættu eftirlitsmenn því ekki að nota fjartengdan snemmgreiningarbúnað við vegatollstöð.

4)

Innleiða ætti nýtt öryggisfyrirkomulag til að viðhalda öryggisstigi stafrænu ökuritanna samhliða innleiðingu
snjallökuritanna til að taka á þekktum öryggisveilum. Ein slík veila er að fyrningardagsetningar vantar fyrir stafræn
vottorð. Til að fylgja bestu starfsvenjum í öryggismálum er mælt með að forðast notkun stafrænna vottorða án
fyrningardagsetninga. Gildistími skráningarhluta ökurita í venjulegri notkun ætti að vera 15 ár og hefjast á útgáfudegi
stafrænna vottorða skráningarhluta ökurita. Skipta ætti um skráningarhluta ökurita að þeim gildistíma liðnum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 26.5.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 211/2016 frá
28. október 2016 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1.
(2) Tilskipun ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 um að ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan aðildarríkja og milli landa og
leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa fyrir tiltekin ökutæki sem eru í notkun í Bandalaginu (Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996,
bls. 59)
(3) Staðlar staðlasamtaka Evrópu (CEN) fyrir sérhæfð, skammdræg fjarskiptakerfi, EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 and ISO
14906.

8/31

Nr. 31/1028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

5)

Veiting varinna og áreiðanlegra upplýsinga um staðsetningu er nauðsynlegur þáttur í skilvirkri starfrækslu snjallökurita.
Því er rétt að sjá til þess að þær séu samrýmanlegar við þá virðisaukandi þjónustu sem er veitt í gegnum
Galileoáætlunina, eins og er fjallað um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1285/2013 (1), til að bæta öryggi
snjallökuritans.

6)

Samkvæmt 1. mgr. 8. gr., 1. mgr. 9. gr. og 1. og 2. mgr. 10. gr. í reglugerð (ESB) nr. 165/2014 ætti
öryggisfyrirkomulagið sem var innleitt með þeirri reglugerð að gilda í 36 mánuði eftir gildistöku nauðsynlegra
framkvæmdargerða, til að framleiðendur geti náð að þróa nýja kynslóð snjallökurita og fá gerðarviðurkenningarvottorð
fyrir þá frá lögbærum yfirvöldum.

7)

Samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 165/2014 ættu ökutæki, sem eru skráð í fyrsta skipti í aðildarríki 36 mánuðum eftir
gildistöku þessarar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar að vera búin snjallökurita sem uppfyllir kröfurnar í þessari
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar. Í öllum tilvikum ættu öll ökutæki sem eru í notkun í öðru aðildarríki en
skráningaraðildarríkinu að vera búin snjallökurita sem uppfyllir kröfurnar þegar 15 ár eru liðin frá því að þessar kröfur
tóku gildi.

8)

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2009 (2) var leyft, á umbreytingartímabili sem lauk 31. desember
2013, að nota aðlögunarbúnað til að gera mögulegt að setja upp ökurita í ökutækjum af gerðum M1 og N1. Vegna
tæknilegra örðugleika sem tengjast því að finna aðra lausn í stað aðlögunarbúnaðarins komust sérfræðingar í bifreiða- og
ökuritaiðnaði, í samstarfi við framkvæmdastjórnina, að þeirri niðurstöðu að engin önnur lausn en aðlögunarbúnaðurinn
væri hagkvæm án þess að bera með sér mikinn kostnað fyrir iðnaðinn sem væri ekki í samræmi við stærð markaðsins.
Því ætti að heimila notkun á aðlögunarbúnaði í ökutækjum af gerðum M1 og N1 án tímamarka.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 3. mgr. 42.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efni og gildissvið
1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ákvæði sem eru nauðsynleg til að tryggja samræmda beitingu eftirfarandi atriða er
varða ökurita:
a) skráningu á staðsetningu ökutækis á tilteknum stöðum meðan á daglegum vinnutíma ökumanns stendur,
b) fjartengda snemmgreiningu á hugsanlegri hagræðingu á gögnum eða misnotkun snjallökurita,
c) skilflöt við skynvædd flutningakerfi,
d) stjórnsýslukröfur og tæknilegar kröfur sem varða aðferðir við gerðarviðurkenningu ökurita, þ.m.t. öryggisfyrirkomulagið.
2. Smíði, prófun, uppsetning, eftirlit, starfræksla og viðgerðir snjallökurita og íhluta þeirra skulu uppfylla þær tæknilegu
kröfur sem settar eru fram í 1. viðauka C við þessa reglugerð.
3. Ökuritar, aðrir en snjallökuritar, skulu áfram uppfylla kröfurnar í annað hvort 1. viðauka eða 1. viðauka B við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 3821/85 (3) að því er varðar smíði, prófun, uppsetningu, eftirlit, starfrækslu og viðgerðir, allt eftir því sem
við á.
(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1285/2013 frá 11. desember 2013 um framkvæmd og nýtingu evrópskra leiðsögukerfa um
gervihnött og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 876/2002 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 683/2008 (EB) nr.
683/2008 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 1).
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2009 frá 23. janúar 2009 um níundu aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2009, bls. 3).
(3) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá 20. desember 1985 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (Stjtíð.
EB L 370, 31.12.1985, bls. 8).
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4. Samkvæmt 10. gr. d í tilskipun 96/53/EB skal fjartengdi snemmgreiningarbúnaðurinn einnig senda gögn um þyngd frá
innbyggðu innra vigtunarkerfi, til að hægt sé að snemmgreina svik.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð gilda skilgreiningarnar í 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014.
Að auki gilda eftirfarandi skilgreiningar:
1) „stafrænn ökuriti― eð
a „fyrstu kynslóðar ökuriti―:stafrænn ökuriti sem er ekki snjallökuriti,
2) „ytri GNSS-búnaður―
: búnaður sem inniheldur móttakara fyrir hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi þegar skráningarhluti
ökuritans er ekki stök eining, sem og aðrir íhlutir sem þarf til að vernda miðlun gagna um staðsetningu til annarra hluta
skráningarhluta ökuritans,
3) „upplýsingamappa―
: mappan í heild, rafræn eða á pappírsformi, sem inniheldur allar þær upplýsingar sem framleiðandinn
eða umboðsaðili hans leggur fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið vegna gerðarviðurkenningar ökurita eða íhlutar hans,
þ.m.t. vottorðin sem um getur í 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, um framkvæmd prófananna sem eru
skilgreindar í 1. viðauka C við þessa reglugerð, sem og uppdrætti, ljósmyndir og önnur skjöl sem málið varða,
4) „upplýsingasafn―
:
upplýsingamappan,
rafræn
eða
á
pappírsformi,
ásamt
öðrum
skjölum
sem
gerðarviðurkenningaryfirvaldið bætir við upplýsingamöppuna á meðan það sinnir verkefnum sínum, þ.m.t., við lok
gerðarviðurkenningarferlisins, EB-gerðarviðurkenningarvottorð ökuritans eða íhlutar hans,
5) „atriðaskrá með upplýsingasafni―:skjal sem í er skrá yfir númerað innihald upplýsingasafnsins þar sem allir viðeigandi
hlutar safnsins eru auðkenndir. Í framsetningu þessa skjals skal aðskilja þau skref sem mynda EBgerðarviðurkenningarferlið, þ.m.t. dagsetningar allra endurskoðana og uppfærslna umrædds upplýsingasafns,
6) „fjartengdur snemmgreiningarbúnaður―
: sá búnaður skráningarhluta ökurita sem er notaður til að framkvæma markvisst
vegaeftirlit,
7) „snjallökuriti―eða „annarrar kynslóðar ökuriti―:stafrænn ökuriti sem uppfyllir ákvæði 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 165/2014 og einnig ákvæði 1. viðauka C við þessa reglugerð,
8) „íhlutur ökurita―eða „íhlutur―
: einhver af eftirfarandi þáttum: skráningarhluti ökurita, hreyfinemi, ökuritakort, ökuritaskífa,
ytri GNSS-búnaður og fjartengdur snemmgreiningarbúnaður,
9) „gerðarviðurkenningaryfirvald―
: yfirvald í aðildarríki sem er til þess bært að framkvæma gerðarviðurkenningar á ökuritum
eða íhlutum þeirra, leyfisveitingarferli, útgáfu og, ef við á, afturköllun gerðarviðurkenningarvottorða, sem er tengiliður við
gerðarviðurkenningaryfirvöld annarra aðildarríkja og sér til þess að framleiðendur uppfylli skuldbindingar sínar að því er
varðar samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð.
3. gr.
Staðarbundin þjónusta
1. Framleiðendur skulu sjá til þess að snjallökuritar séu samrýmanlegir við staðsetningarþjónustu sem er veitt af Galileokerfinu og evrópska, víðfeðma leiðréttingakerfinu (EGNOS-kerfinu).
2. Auk þeirra kerfa sem um getur í 1. málsgrein geta framleiðendur einnig valið að tryggja samrýmanleika við önnur
gervihnattaleiðsögukerfi.
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4. gr.
Tilhögun gerðarviðurkenningar fyrir ökurita og íhluti ökurita

1. Framleiðandi eða umboðsaðili hans skal leggja fram umsókn um gerðarviðurkenningu ökurita eða hvers sem er af íhlutum
hans, eða fyrir flokk íhluta, til gerðarviðurkenningar yfirvalda sem hvert aðildarríki tilnefnir. Hún skal samanstanda af
upplýsingamöppu sem inniheldur upplýsingar fyrir hvern íhlut sem um ræðir, þ.m.t., eftir atvikum, gerðarviðurkenningarvottorð
annarra íhluta sem eru nauðsynlegir til að ljúka smíði ökuritans, sem og öll önnur viðeigandi skjöl.
2. Aðildarríki skal veita gerðarviðurkenningu fyrir alla ökurita, íhluti eða flokka íhluta sem uppfylla þær stjórnsýslukröfur og
tæknilegu kröfur sem um getur í 2. eða 3. mgr. 1. gr., eftir því sem við á. Í slíkum tilvikum skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið
gefa út gerðarviðurkenningarvottorð til handa umsækjanda og skal það samræmast fyrirmyndinni sem mælt er fyrir um í II.
viðauka við þessa reglugerð.
3.

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið getur krafist þess að framleiðandi eða umboðsaðili hans leggi fram viðbótarupplýsingar.

4. Framleiðandi eða umboðsaðili hans skal láta gerðarviðurkenningaryfirvöldum og þeim stofnunum sem bera ábyrgð á
útgáfu þeirra vottorða sem um getur í 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, í té alla þá ökurita eða íhluti ökurita sem
nauðsynlegir eru til að framkvæma megi gerðarviðurkenningu þannig að viðunandi sé.
5. Ef framleiðandi eða umboðsaðili hans sækist eftir gerðarviðurkenningu fyrir tiltekna íhluti eða flokka íhluta fyrir ökurita
skal hann láta gerðarviðurkenningaryfirvöldunum í té hina íhlutina, sem þegar hafa fengið gerðarviðurkenningu, ásamt öðrum
þeim hlutum sem þarf til að smíða fullbúinn ökurita, til að þessi yfirvöld geti gert nauðsynlegar prófanir.

5. gr.
Breytingar á gerðarviðurkenningum

1. Framleiðandi eða umboðsaðili hans skal tafarlaust tilkynna þeim gerðarviðurkenningaryfirvöldum sem veittu upprunalegu
gerðarviðurkenninguna um allar breytingar á hugbúnaði eða vélbúnaði ökurita eða á eðli þeirra smíðaefna sem eru notuð til
framleiðslu hans og eru skráð í upplýsingasafnið og skal hann leggja fram umsókn um breytingu á gerðarviðurkenningunni.
2. Gerðarviðurkenningaryfirvöldin mega endurskoða eða rýmka fyrirliggjandi gerðarviðurkenningu eða gefa út nýja, allt eftir
eðli og einkennum breytinganna.
Framkvæma skal endurskoðun þegar gerðarviðurkenningaryfirvald telur að breyting á hugbúnaði eða vélbúnaði ökurita eða á
eðli þeirra smíðaefna sem eru notuð til framleiðslu hans séu minni háttar. Í slíkum tilvikum skal gerðarviðurkenningaryfirvald
gefa út endurskoðuðu skjölin í upplýsingasafninu sem gefa til kynna þær breytingar sem voru gerðar og dagsetningu
viðurkenningar þeirra. Uppfærð útgáfa upplýsingasafnsins í samsteyptu formi ásamt nákvæmri lýsingu á breytingunum telst
fullnægja þessari kröfu.

Rýmkun skal framkvæmd þegar gerðarviðurkenningaryfirvald telur að breyting á hugbúnaði eða vélbúnaði ökurita eða á eðli
þeirra smíðaefna sem eru notuð til framleiðslu hans séu umtalsverð. Í slíkum tilvikum getur það krafist nýrra prófana og
tilkynnt framleiðandanum eða umboðsaðila hans um það. Ef þær prófanir reynast fullnægjandi skal
gerðarviðurkenningaryfirvaldið gefa út endurskoðað gerðarviðurkenningarvottorð með númeri sem vísar til þeirra rýmkunar
sem var veitt. Á gerðarviðurkenningarvottorðinu skulu koma fram ástæður rýmkunarinnar og dagsetning útgáfu hennar.

3. Atriðaskráin með upplýsingasafninu skal gefa til kynna dagsetningu nýjustu rýmkunar eða endurskoðunar
gerðarviðurkenningarinnar eða dagsetningu nýjustu samsteypu uppfærðrar útgáfu gerðarviðurkenningarinnar.
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4. Ný gerðarviðurkenning er nauðsynleg þegar þær breytingar á gerðarviðurkenndum ökurita eða íhlutum hans sem óskað er
eftir myndu krefjast útgáfu á nýju öryggis- eða rekstrarsamhæfisvottorði.
6. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 2. mars 2016.
Hins vegar gilda viðaukarnir frá 2. mars 2019, að undanskildum 16. viðbæti sem gildir frá 2. mars 2016.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 18. mars 2016.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_________
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INNGANGUR

Fyrstu kynslóðar kerfi stafrænna ökurita hefur verið virkt frá 1. maí 2006. Heimilt er að nota það í flutningum innanlands fram
að lokum endingartíma þess. Í millilandaflutningum skulu hins vegar öll ökutæki, 15 árum eftir gildistöku þessarar reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar, vera búin annarrar kynslóðar snjallökurita, sem er innleiddur með þessari reglugerð, sem uppfyllir
kröfur.
Í þessum viðauka er að finna kröfur er varða annarrar kynslóðar skráningarbúnað og ökuritakort. Frá og með
innleiðingardagsetningu hans skal annarrar kynslóðar skráningarbúnaður vera settur upp í ökutækjum sem eru skráð í fyrsta
skipti og gefa skal út annarrar kynslóðar ökuritakort.
Til að ýta undir snurðulausa innleiðingu annarrar kynslóðar ökuritakerfisins:
— skulu annarrar kynslóðar ökuritakort vera þannig hönnuð að einnig sé hægt að nota þau í fyrstu kynslóðar skráningarhlutum
ökurita,
— skal ekki krefjast þess að gildandi fyrstu kynslóðar ökuritakortum sé skipt út á innleiðingardeginum.
Þetta mun gera ökumönnum kleift að halda sínu sérstaka ökumannskorti og nota bæði kerfin með því.
Hins vegar skal annarrar kynslóðar skráningarbúnaður einungis kvarðaður með annarrar kynslóðar verkstæðiskortum.
Þessi viðauki inniheldur allar kröfur sem tengjast rekstrarsamhæfi milli fyrstu og annarrar kynslóðar ökuritakerfa.
Í 15. viðbæti er að finna nákvæmari viðbótarupplýsingar um það hvernig halda má utan um bæði kerfin hlið við hlið.
Skrá yfir viðbæta
1. viðbætir

GAGNALÝSINGASAFN

2. viðbætir

FORSKRIFTIR ÖKURITAKORTA

3. viðbætir

SKÝRINGARMYNDIR

4. viðbætir

ÚTPRENT

5. viðbætir
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6. viðbætir

FRAMLÆGT TENGI FYRIR KVÖRÐUN OG NIÐURHAL

7. viðbætir

SAMSKIPTAREGLUR FYRIR NIÐURHAL GAGNA

8. viðbætir

SAMSKIPTAREGLUR FYRIR KVÖRÐUN

9. viðbætir

GERÐARVIÐURKENNING OG SKRÁ YFIR LÁGMARKSKRÖFUR UM PRÓFANIR

10. viðbætir ÖRYGGISKRÖFUR
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SKILGREININGAR

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
a)

„virkjun―
:
sá fasi þegar ökuriti verður að fullu starfhæfur og framkvæmir allir aðgerðir, þ.m.t. öryggisaðgerðir, með
notkun verkstæðiskorts,

b)

„sannvottun―
:
aðgerð sem er ætlað að ákvarða og staðfesta auðkenni sem tilkall er gert til,

c)

„sannvottaður uppruni―:
sá eiginleiki að upplýsingar komi frá aðila sem hægt er að staðfesta deili á,

d)

„innbyggð prófun―
:
prófun sem er framkvæmd samkvæmt beiðni sem notandi eða ytri búnaður hrindir af stað

e)

„almanaksdagur―
:
einn sólarhringur frá klukkan 00.00 til klukkan 24.00. Allir almanaksdagar miðast við alheimstíma (UTC),

f)

„kvörðun―snjallökurita:
uppfærsla eða staðfesting á breytum ökutækis sem á að geyma í gagnaminninu. Breytur ökutækis eru m.a.
auðkenni ökutækis (verksmiðjunúmer ökutækis, skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið
er skráð) og eiginleikar ökutækisins (w-, k- og l-gildi, hjólbarðastærð, uppsetning hraðatakmörkunarbúnaðar
(ef við á), raunalheimstími, raunstaða kílómetramælis); þegar skráningarbúnaður er kvarðaður skal einnig
vista í gagnaminni gerðir og auðkenni allra innsigla sem eru til staðar og tengjast gerðarviðurkenningu,
uppfærsla eða staðfesting sem á aðeins við um alheimstíma (UTC) skal teljast leiðrétting á tíma en ekki
kvörðun, að því tilskildu að það sé ekki í mótsögn við kröfu 409,
þegar skráningarbúnaður er kvarðaður skal nota verkstæðiskort;

g)

„kortnúmer―
:
númer með sextán alstöfum sem auðkennir sérstaklega ökuritakort innan aðildarríkis, Kortnúmerið felur í sér
eintaksnúmer korts (ef við á), samritsnúmer korts og útgáfunúmer korts,
hvert kort er því sérstaklega auðkennt með skráningarnúmeri útgáfuaðildarríkisins og kortnúmeri,

h)

„eintaksnúmer korts―
:
fjórtándi alstafur kortnúmers sem er notaður til að greina á milli korta sem eru gefin út fyrir fyrirtæki,
verkstæði eða eftirlitsyfirvald sem á rétt á því að fá útgefin nokkur ökuritakort. Umrætt fyrirtæki, verkstæði
eða eftirlitsyfirvald er auðkennt sérstaklega með þrettán fyrstu stöfunum í kortnúmerinu,

i)

„útgáfunúmer korts―
:
sextándi stafur kortnúmersins sem hækkar í hvert sinn sem ökuritakortið er endurnýjað,

j)

„samritsnúmer korts―
:
fimmtándi alstafur kortnúmersins sem hækkar í hvert sinn sem skipt er um ökuritakortið,
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„Einkennisstuðull ökutækis―
:
tölugildi sem segir til um gildi frálagsmerkis frá þeim hluta ökutækisins sem tengdur er við
skráningarbúnaðinn (annaðhvort úttaksskaft gírkassans eða ás) á meðan ökutækið fer eins kílómetra
vegalengd við eðlileg prófunarskilyrði, eins og er skilgreint í kröfu 414. Einkennisstuðull er sýndur í púlsum
á kílómetra (w =... púls/km),

l)

„fyrirtækiskort―:
ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefa út handa flutningafyrirtæki sem þarf að starfrækja ökutæki með
ökurita sem auðkennir flutningafyrirtækið og gerir kleift að birta, hala niður og prenta gögnin sem eru geymd
í ökuritanum sem þetta flutningafyrirtæki hefur læst,

m)

„fasti skráningarbúnaðarins―
:
tölugildi sem segir til um gildi nauðsynlegs ílagsmerkis til að sýna og skrá ekna vegalengd á einum
kílómetra; þessi fasti skal sýndur sem púlsar á kílómetra (k = ... púls/km),

n)

„samfelldur aksturstími― er rei
knaður í skráningarbúnaðinum sem hér segir (1):
samfelldur aksturstími reiknast sem raunveruleg samtala aksturstíma tiltekins ökumanns við lok síðasta
tímabils hans þar sem hann er skráður TILTÆKUR, í HLÉI/HVÍLD eða ÓSKRÁÐUR (2) sem varir 45
mínútur eða lengur (því tímabili kann að hafa verið skipt upp í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 561/200 (3)). Útreikningurinn felur í sér að taka skal tillit til, eftir því sem þörf krefur, síðustu
starfsathafna sem geymast á ökumannskortinu. Þegar ökumaðurinn hefur ekki sett kortið sitt í byggist
útreikningurinn á skráningu í gagnaminni sem tengist yfirstandandi tímabili þegar ekkert kort var sett í og
viðeigandi rauf,

o)

„eftirlitskort―:
ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefa út handa lögbæru, landsbundnu eftirlitsyfirvaldi sem auðkennir
eftirlitsaðilann, og einnig eftirlitsmanninn sé þess óskað, og sem veitir aðgang að gögnum sem eru geymd í
gagnaminninu eða á ökumannskortunum, og á verkstæðiskortunum sé þess óskað, til aflestrar, prentunar
og/eða niðurhals,
Það skal einnig veita aðgang að aðgerðinni fyrir athugun á kvörðun á vegum úti og að gögnum í aflestrartæki
fjartengda snemmgreiningarbúnaðarins,

p)

„uppsöfnuð hlé―eru reiknuð í skráningarbúnaðinum sem hér segir (4):
í tímabil sem er 15 mínútur eða lengra, reiknað frá lokum síðasta 45 mínútna tímabils þar sem ökumaður er
skráður TILTÆKUR, í HLÉI/HVÍLD eða ÓSKRÁÐUR (5) í tímabil sem er 15 mínútur eða lengra, reiknað
frá lokum síðasta 45 mínútna tímabils þar sem ökumaður er skráður TILTÆKUR, í HLÉI/HVÍLD eða
ÓSKRÁÐUR (6) (því tímabili kann að hafa verið skipt upp í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 561/2006.)
Útreikningurinn felur í sér að taka skal tillit til, eftir því sem þörf krefur, síðustu starfsathafna sem geymast á
ökumannskortinu. Óskráð tímabil af neikvæðri lengd (upphaf óskráðs tímabils > lok óskráðs tímabils) vegna
tímaskörunar milli tveggja mismunandi skráningarbúnaða eru ekki tekin með í reikninginn við útreikninginn
þegar ökumaðurinn hefur ekki sett kortið sitt í byggist útreikningurinn á skráningu í gagnaminni sem tengist
yfirstandandi tímabili þegar ekkert kort var sett í og viðeigandi rauf,

(1) Þessi aðferð við að reikna út samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé er í skráningarbúnaðinum notuð til að reikna út viðvörun vegna
samfellds aksturstíma. Hún hefur ekki áhrif á lagalega túlkun sem kann að verða gerð á slíkum tímum. Nota má aðrar aðferðir við að reikna
út samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé í stað þessara skilgreininga ef þær eru orðnar úreltar vegna uppfærslna á annarri viðeigandi
löggjöf.
(2) ÓSKRÁÐ tímabil samsvara tímabilum þar sem ökumannskortið var ekki sett í skráningarbúnaðinn og þar sem ekki var um að ræða neina
handskráða færslu um starfsathafnir ökumanns.
(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er
varða flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 og (EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 3820/85 (Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1).
(4) Þessi aðferð við að reikna út samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé er í skráningarbúnaðinum notuð til að reikna út viðvörun vegna
samfellds aksturstíma. Hún hefur ekki áhrif á lagalega túlkun sem kann að verða gerð á slíkum tímum. Nota má aðrar aðferðir við að reikna
út samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé í stað þessara skilgreininga ef þær eru orðnar úreltar vegna uppfærslna á annarri viðeigandi
löggjöf.
(5) ÓSKRÁÐ tímabil samsvara tímabilum þar sem ökumannskortið var ekki sett í skráningarbúnaðinn og þar sem ekki var um að ræða neina
handskráða færslu um starfsathafnir ökumanns.
(6) ÓSKRÁÐ tímabil samsvara tímabilum þar sem ökumannskortið var ekki sett í skráningarbúnaðinn og þar sem ekki var um að ræða neina
handskráða færslu um starfsathafnir ökumanns.
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q)

Nr. 31/1041

„gagnaminni:
rafrænn gagnageymslubúnaður sem er innbyggður í skráningarbúnaðinn.

r)

„stafræn undirskrift―:
gögn sem bætt er við eða eru dulritun á gagnabálki sem gerir viðtakanda kleift að ganga úr skugga um
sannvottaðan uppruna og heilleika hans.

s)

„niðurhal―:
afritun, ásamt stafrænni undirskrift, af gagnaskrám, í heild eða að hluta, sem geymdar eru í gagnaminni
skráningarhluta ökurita eða í minni ökuritakorts að því tilskildu að þetta ferli breyti ekki eða eyði neinum
geymdum gögnum,
framleiðendur skráningarhluta stafrænna ökurita og framleiðendur búnaðar sem er hannaður og ætlaður til að
hala niður gagnaskrám skulu gera hæfilegar ráðstafanir til að tryggja að niðurhal slíkra gagna sé gert þannig
að flutningafyrirtæki eða ökumenn verði fyrir sem minnstum töfum,
Niðurhal sundurliðuðu skrárinnar með hraðaskráningu kann að vera óþarfi til að staðfesta samræmi við
reglugerð (EB) nr. 561/2006, en má nota í öðrum tilgangi, t.d. við rannsókn slysa.―

t)

„ökumannskort―:
ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefa út handa tilteknum ökumanni sem auðkennir ökumanninn og gerir
kleift að geyma gögn um starfsathafnir hans,

u)

„virkt ummál hjólbarða―
:
ekin meðalvegalengd sérhvers hjóls sem knýr ökutækið (drifhjól) á einum heilum snúningi. Þessa vegalengd
skal mæla við eðlileg prófunarskilyrði eins og er skilgreint í kröfu 414 og sýna sem: „1 = ... mm―
.
Framleiðendum ökutækja er heimilt að láta fræðilegan útreikning koma í stað mælingar þessara vegalengda
þar sem tekið er mið af dreifingu þunga á ásana þegar ökutækið er óhlaðið og tilbúið til aksturs (1).
Aðferðirnar við slíkan fræðilegan útreikning eru háðar samþykki lögbærs yfirvalds í aðildarríki og geta
einungis farið fram áður en ökuriti er virkjaður,

v)

„sértilvik―
:
óeðlileg aðgerð sem stafræni ökuritinn greinir og gæti stafað af tilraun til svika,

w)

„ytri GNSS-búnaður―
:
búnaður sem inniheldur GNSS-móttakarann þegar skráningarhluti ökuritans er ekki stök eining, sem og aðrir
íhlutir sem þarf til að vernda miðlun staðsetningargagna til annarra hluta skráningarhluta ökuritans,

x)

„bilun―
:
óeðlileg aðgerð sem stafræni ökuritinn greinir og gæti stafað af ólagi eða bilun í búnaði,

y)

„GNSS-móttakari―:
rafeindabúnaður sem tekur á móti og vinnur stafrænt merkin frá einu eða fleiri hnattrænu
gervihnattaleiðsögukerfi til að gefa upplýsingar um staðsetningu, hraða og tíma,

z)

„uppsetning―
:
uppsetning ökurita í ökutæki,

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 frá 12. desember 2012 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar massa og mál vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31).
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aa)
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„rekstrarsamhæfi―:
geta kerfa og undirliggjandi viðskiptaferla til að skiptast á gögnum og deila upplýsingum,

bb)

„skilflötur―
:
búnaður milli kerfa sem hefur að geyma miðilinn sem þau geta tengst og átt samskipti í gegnum,

cc)

„staðsetning―
:
landhnit ökutækisins á tilteknum tíma,

dd)

„hreyfinemi―:
hluti af ökurita sem gefur frá sér merki sem gefur til kynna hraða ökutækis og/eða ekna vegalengd,

ee)

„ógilt kort―:
kort sem reynist bilað eða upprunaleg sannvottun hefur brugðist, fyrsti gildisdagur hefur ekki runnið upp eða
fyrningardagsetning er liðin,

ff)

„opinn staðall―
:
staðall sem settur er fram í staðalforskriftarskjali, sem fáanlegt er án endurgjalds eða fyrir lágmarksgjald, og
sem leyfilegt er að afrita, dreifa eða nota endurgjaldslaust eða fyrir lágmarksgjald.

gg)

„utan gildissviðs―
:
þegar þess er ekki krafist samkvæmt ákvæðum reglugerðar ráðsins (EB) nr. 561/2006 að skráningarbúnaður
sé notaður.

hh)

„hraðabrot―:
þegar farið er yfir leyfilegan hraða ökutækis sem er skilgreindur sem öll tímabil sem vara minnst 60 sekúndur
á meðan mældur hraði ökutækisins er yfir þeim takmörkunum sem stilling hraðatakmörkunarbúnaðarins, sem
mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 92/6/EBE (1), með nýjustu breytingum,

ii)

„reglubundin skoðun―
:
röð aðgerða sem framkvæmd er til að kanna að ökuriti starfi eðlilega, að stillingar hans samsvari breytum
ökutækisins, og að enginn búnaður til að hagræða gögnum sé tengdur við ökuritann,

jj)

„prentari:―
íhlutur skráningarbúnaðarins sem lætur í té útprentanir af geymdum gögnum,

kk)

„fjartengd samskipti um snemmgreiningu―
:
fjarskipti
milli
fjartengda
snemmgreiningarbúnaðarins
og
aflestrartækis
fjartengda
snemmgreiningarbúnaðarins á meðan fjarsamskipti vegna markviss vegaeftirlits standa yfir, með það að
markmiði að fjargreina hugsanlega hagræðingu eða misnotkun skráningarbúnaðar,

ll)

„fjarskiptabúnaður―
:
sá búnaður í skráningarhluta ökurita sem er notaður til að framkvæma markvisst vegaeftirlit,

(1) Tilskipun ráðsins 92/6/EBE frá 10. febrúar 1992 um uppsetningu og notkun búnaðar sem takmarkar hraða í tilteknum flokkum vélknúinna
ökutækja innan Bandalagsins (Stjtíð. EB L 57, 2.3.1992, bls. 27).

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1043

mm) „aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar―
:
kerfið sem eftirlitsmenn nota við markvisst vegaeftirlit.
nn)

„endurnýjun―
:
útgáfa nýs ökuritakorts þegar viðkomandi kort rennur úr gildi eða reynist ónothæft og því hefur verið skilað
til yfirvaldsins sem gaf það út. Við endurnýjun skal alltaf tryggja að tvö gild kort séu ekki í gangi samtímis.

oo)

„viðgerð―
:
viðgerð á hreyfinema eða skráningarhluta ökurita sem krefst þess að aflgjafi hans sé aftengdur, eða hann sé
aftengdur frá öðrum íhlutum ökuritans, eða að hreyfinemi eða skráningarhluti ökurita sé opnaður,

pp)

„útgáfa samrits korts―
:
útgáfa ökuritakorts í staðinn fyrir kort sem þegar er til en sem hefur verið tilkynnt um sem týnt, stolið eða
bilað og hefur ekki verið skilað til útgáfuyfirvaldsins. Útgáfa samrits ber alltaf með sér þá hættu að tvö gild
kort séu í gangi samtímis,

qq)

„öryggisvottun―
:
aðferð vottunaraðila með sameiginlegar viðmiðanir til að votta að skráningarbúnaðurinn (eða íhluturinn) eða
ökuritakortið, sem verið er að rannsaka, uppfylli öryggiskröfurnar sem eru skilgreindar í viðeigandi
verndarlýsingum,

rr)

„sjálfsprófun―
:
prófanir sem skráningarbúnaðurinn gerir reglulega og sjálfkrafa til að greina bilanir,

ss)

„tímamæling―
:
varanleg stafræn skráning á alheimstíma (UTC),

tt)

„tímastilling―
:
sjálfvirk stilling rauntíma með reglulegu millibili og með einnar mínútu hámarksvikmörkum eða stilling sem
framkvæmd er við kvörðun,

uu)

„hjólbarðastærð―
tilgreining stærðar hjólbarða (drifhjóla) í samræmi við tilskipun ráðsins 92/23/EBE (1) með nýjustu
breytingum,

vv)

„auðkenni ökutækis―
:
tölur sem auðkenna ökutækið: skráningarnúmer ökutækis þar sem fram koma upplýsingar um
skráningaraðildarríkið og verksmiðjunúmer ökutækisins (2),

ww) „vika―við útreikning í skráningarbúnaðinum:
tímabilið frá kl. 00.00 á mánudegi að alheimstíma til kl. 24.00 á sunnudegi að alheimstíma.
(1) Tilskipun ráðsins 92/23/EBE frá 31. mars 1992 varðandi hjólbarða á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og ásetningu þeirra
(Stjtíð. EB L 129, 14.5.1992, bls. 95).
(2) Tilskipun ráðsins 76/114/EBE frá 18. desember 1975 um samræmingu laga aðildarríkjanna um lögboðnar merkiplötur og áletranir á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra, staðsetningu þeirra og uppsetningu (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1976, bls. 1), eins og henni var
breytt með:
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xx)
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„verkstæðiskort―:
ökuritakort sem yfirvöld aðildarríkis gefa út handa starfsfólki ökuritaframleiðanda, ísetningarstofu,
ökutækjaframleiðanda eða verkstæðis með tilskildar heimildir, sem aðildarríkið hefur viðurkennt, sem
auðkennir korthafa og gerir kleift að prófa, kvarða og virkja ökurita og/eða hala niður úr þeim,

yy)

„aðlögunarbúnaður―
:
búnaður sem gefur frá sér merki sem ávallt gefur til kynna hraða ökutækis og/eða ekna vegalengd, annað en
það sem er notað til sjálfstæðrar greiningar á hreyfingu og er:
— eingöngu settur upp og notaður í ökutækjum í flokki M1 og N1 (eins og þau eru skilgreind í II. viðauka
við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EBE (1), með nýjustu breytingum) sem eru fyrst tekin í
notkun á tímabilinu 1. maí 2006 til 1. maí 2006,
— settur upp þar sem ekki er hægt með vélrænum hætti að setja upp neina aðra fyrirliggjandi gerð
hreyfinema sem að öðru leyti uppfyllir ákvæði þessa viðauka og ákvæði í viðbætum 1 til 15 við hann,
— settur upp á milli skráningarhluta ökuritans og þess staðar þar sem boð um hraða/vegalengd eru mynduð í
sambyggðum nemum eða annars konar skilflötum,
— að því er skráningarhluta ökuritans varðar, er virkni aðlögunarbúnaðarins sú sama og ef hreyfinemi, sem
uppfyllir ákvæði þessa viðauka og ákvæði í viðbætum 1 til 16 við hann, hefði verið tengdur við
skráningarhluta ökuritans.
notkun aðlögunarbúnaðar af þessu tagi í ökutækjum, sem lýst er að framan, skal gera kleifa uppsetningu og
rétta notkun skráningarhluta ökurita, sem uppfyllir allar kröfurnar í þessum viðauka,
að því er slík ökutæki varðar teljast kaplar, aðlögunarbúnaður og skráningarhluti ökurita til snjallökuritans,

zz)

―
heilleiki gagna‖:
nákvæmni og samkvæmni geymdra gagna sem sést þannig að gögn breytast ekki milli tveggja uppfærslna á
gagnaskrá. Með heilleika er gert ráð fyrir að gögnin séu nákvæmt endurrit af upprunalegu útgáfunni, þ.e. að
þau hafi ekki skemmst við það að skrifast á og vera lesin af ökuritakorti eða sérstökum búnaði eða við
sendingu gegnum fjarskiptarás,

aaa)

„gagnaleynd―
:
allar þær tæknilegu ráðstafanir sem eru gerðar til að tryggja rétta framkvæmd meginreglnanna sem mælt er
fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (2) ásamt þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB (3),

bbb) „snjallökuritakerfi―
skráningarbúnaður, ökuritakort og samstæða alls búnaðar sem beint eða óbeint virkar saman á meðan á smíði,
uppsetningu, notkun, prófun og eftirliti stendur, s.s. kort, fjartengdur aflestrarbúnaður og allur annar búnaður
til gagnaniðurhals, gagnagreiningar, kvörðunar, myndunar, stjórnunar eða upptöku öryggisþátta, o.s.frv.,
ccc)

„innleiðingardagsetning―
:
er 36 mánuðum eftir gildistöku ítarlegu ákvæðanna sem um getur í 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 165/2014 (4)

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og
eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263,
9.10.2007, bls. 1).
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og
um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna
fjarskipta (tilskipun um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti) (Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37).
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (Stjtíð. ESB L 60,
28.2.2014, bls. 1).
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Þetta er sá dagur þegar ökutæki sem eru skráð í fyrsta skipti:
— skulu búin ökurita sem er tengdur staðsetningarþjónustu á grunni gervihnattaleiðsögukerfis,
— skulu geta sent gögn í tengslum við markvisst vegaeftirlit til lögbærra eftirlitsyfirvalda á meðan ökutæki
er á ferð,
— og geta verið búin stöðluðum skilflötum sem gera kleift að gögnin, sem eru send frá eða mynduð af
ökuritum, séu notuð í vinnsluham og af ytri búnaði.
ddd) „verndarlýsing―
:
skjal sem er notað sem hluti af vottunarferlinu samkvæmt sameiginlegum viðmiðunum og sem inniheldur
forskrift fyrir öryggiskröfur er varða upplýsingaöryggi sem eru óháðar innleiðingu,
eee)

„nákvæmni GNSS―
:
gildi láréttrar þynningar nákvæmni sem er reiknað sem lágmark þeirra gilda láréttrar þynningar sem er safnað
með tiltækum hnattrænum gervihnattaleiðsögukerfum í tengslum við skráningu á staðsetningu frá hnattrænu
gervihnattaleiðsögukerfi með ökuritum.

2.

ALMENNIR EIGINLEIKAR OG AÐGERÐIR SKRÁNINGARBÚNAÐARINS

2.1

Almennir eiginleikar
Skráningarbúnaðurinn skal geta skráð, geymt, birt, prentað og skilað frá sér gögnum sem tengjast starfsathöfnum
ökumanns.
Í öllum ökutækjum, sem eru búin skráningarbúnaði sem uppfyllir ákvæði þessa viðauka, skal vera skjár sem sýnir
hraða og kílómetramælir. Þessi búnaður getur verið hluti af skráningarbúnaðinum.
1)

Skráningarbúnaðurinn felur í sér kapla, hreyfinema og skráningarhluta ökurita.

2)

Skilflöturinn milli hreyfinema og skráningarhluta ökurita skal uppfylla kröfurnar í 11. viðbæti.

3)

Skráningarhluti ökuritans skal tengdur við eitt eða fleiri hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi eins og er tilgreint
í 12. viðbæti.

4)

Skráningarhluti ökurita skal eiga fjarskipti við aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar eins og er
tilgreint í 14. viðbæti.

5)

Skráningarhluti ökurita getur innihaldið skilflöt við skynvætt flutningakerfi, sem er tilgreint í 13. viðbæti.
Skráningarbúnaðurinn má vera tengdur við annan búnað gegnum viðbótarskilfleti og/eða gegnum skilflötinn
við skynvædda flutningakerfið.

6)

Tæki, eitt eða fleiri og hvort sem þau eru viðurkennd eða ekki, sem er komið fyrir í skráningarbúnaðinum eða
tengd við hann, skulu ekki koma í veg fyrir, eða geta komið í veg fyrir, að skráningarbúnaðurinn starfi
eðlilega og örugglega eða komið í veg fyrir að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.
Notendur skráningarbúnaðar auðkenna sig gagnvart búnaðinum með því að nota ökuritakort.

7)

Skráningarbúnaðurinn veitir valkvæðan aðgang að gögnum og aðgerðum eftir því hver notandinn er og/eða í
samræmi við notendakenni.
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Skráningarbúnaðurinn skráir og geymir gögn í gagnaminni sínu, í fjarskiptabúnaðinum og á ökuritakortum.
Þetta er gert í samræmi við tilskipun 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu
persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (1) ásamt tilskipun 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um
vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (2) og samkvæmt ákvæðum 7. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 165/2014.
2.2

Aðgerðir
8)

Skráningarbúnaðurinn skal tryggja eftirfarandi aðgerðir:
— vöktun á ísetningu korta og úrtekt þeirra,
— mælingar á hraða, vegalengdum og staðsetningu,
— tímamælingu,
— vöktun starfsathafna ökumanns,
— vöktun áhafnarstöðu ökumanns,
— handskráðar færslur ökumanns:
— innfærslu staða þar sem akstursdagar hefjast og/eða enda,
— handskráðar færslur um starfsathafnir ökumanns,
— færslur um séraðstæður,
— stjórnun fyrirtækislása,
— vöktun eftirlitsathafna,
— greining á sértilvikum og/eða bilunum,
— innbyggðar prófanir og sjálfsprófanir,
— lestur úr gagnaminni,
— skráning og geymsla í gagnaminni,
— aflestur ökuritakorta,
— skráningu og geymslu á ökuritakortum,
— birtingu á skjá,
— prentun,
— viðvörun,
— niðurhal gagna til ytri miðla,
— fjarskipti vegna markviss vegaeftirlits,
— frálagsgögn til viðbótarbúnaðar,
— kvörðun,
— athugun á kvörðun á vegum úti,
— tímastillingu.

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(2) Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37.
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Vinnuhamir
9)

Skráningarbúnaðurinn skal búa yfir fjórum vinnuhömum:
— skráningarham,
— eftirlitsham,
— kvörðunarham,
— fyrirtækisham.

10)

Skráningarbúnaðurinn skal skipta yfir í eftirfarandi vinnuham í samræmi við gild ökuritakort sem sett eru í
kortalesarann. Kynslóð ökuritakortsins skiptir ekki máli varðandi ákvörðun á vinnuham ef kortið er í gildi.
Fyrstu kynslóðar verkstæðiskort skal ávallt teljast ógilt þegar það er sett í annarrar kynslóðar skráningarhluta
ökurita.

Rauf fyrir aðstoðarökumannskort

Vinnuhamur

Rauf fyrir ökumannskort
Ekkert kort

Ökumannskort

Eftirlitskort

Verkstæðiskort

Fyrirtækiskort

Ekkert kort

Skráning

Skráning

Eftirlit

Kvörðun

Fyrirtæki

Ökumannskort

Skráning

Skráning

Eftirlit

Kvörðun

Fyrirtæki

Eftirlitskort

Eftirlit

Eftirlit

Eftirlit (*)

Skráning

Skráning

Verkstæðiskort

Kvörðun

Kvörðun

Skráning

Kvörðun (*)

Skráning

Fyrirtækiskort

Fyrirtæki

Fyrirtæki

Skráning

Skráning

Fyrirtæki (*)

(*) Við þessar aðstæður skal skráningarbúnaðurinn aðeins nota það ökuritakort sem sett er í raufina fyrir ökumannskortið.

11)

Skráningarbúnaðurinn skal ekki vera virkur með ógildum kortum, sem sett eru í, nema verið sé að birta,
prenta eða hala niður gögnum sem geymd eru á útrunnu korti, sem á að vera mögulegt.

12)

Allar aðgerðir, sem eru skráðar í lið 2.2, skulu virka í hvaða vinnuham sem er, með eftirfarandi
undantekningum:
— aðgerðin „kvörðun‖ er einungis aðgengileg í kvörðunarham,
— aðgerðin „athugun á kvörðun á vegum úti‖ er einungis aðgengileg í eftirlitsham,
— aðgerðin „stjórnun fyrirtækislása―er einungis aðgengileg í fyrirtækisham,
— aðgerðin „vöktun eftirlitsathafna―er einungis aðgengileg í eftirlitsham,
— Aðgerðin „niðurhal gagna―er ekki aðgengileg í vinnsluham (nema eins og kveðið er á um í kröfu 193),
nema þegar gögnum er halað niður af ökumannskorti þegar ekkert annað kort er sett í skráningarhluta
ökuritans.

13)

Skráningarbúnaðurinn getur skilað frá sér öllum gögnum til skjás, prentara eða ytri skilflata með eftirfarandi
undantekningum:
— í vinnsluham skal sérhverju persónulegu auðkenni (kenninafni og eiginnafni eða –nöfnum), sem samsvara
ekki ísettu ökuritakorti, eytt og öllum kortnúmerum, sem samsvara ekki ísettu ökuritakorti, eytt að hluta
(öðrum hverjum staf, frá vinstri til hægri, skal eytt),
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— í fyrirtækisham er einungis hægt að skila gögnum um ökumann (kröfur 102, 105 og 108) varðandi tímabil
þar sem engin læsing er fyrir hendi, eða sem annað fyrirtæki hefur ekki læst (auðkennt með fyrstu 13
stöfum í kortnúmeri fyrirtækisins),
— þegar ekkert kort er sett í skráningarbúnaðinn getur hann einungis skilað gögnum varðandi ökumanninn
fyrir viðkomandi dag og átta næstliðna almanaksdaga.
— ekki skal senda persónuupplýsingar úr skráningarhluta ökurita í gengum viðmót skynvædda
flutningakerfisins nema búið sé að staðfesta samþykki ökumannsins sem gögnin varða,
— venjulegur gildistími notkunar skráningarhluta ökurita eru 15 ár frá útgáfu vottorða fyrir skráningarhlut
ökurita, en heimilt er að nota skráningarhluta ökurita í þrjá mánuði til viðbótar, en einungis til að hlaða
niður gögnum.
2.4

Öryggi
Markmiðið með öryggiskerfinu er að vernda gagnaminnið þannig að óviðkomandi fái ekki aðgang að gögnum og
geti ekki breytt gögnum og að greina tilraunir í þá átt, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara
á milli hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á
milli skráningarbúnaðarins og ökuritakortanna, að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á milli
skráningarbúnaðarins og ytri GNSS-búnaðar, að vernda leynd, heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem fara á
milli með fjartengdum samskiptum um snemmgreiningu vegna eftirlits, og að sannprófa heilleika og sannvottaðan
uppruna gagnanna sem var halað niður.
14)

Til að tryggja öryggi kerfisins skulu eftirfarandi íhlutir uppfylla öryggiskröfurnar sem eru tilgreindar í
verndarlýsingum þeirra, eins og er krafist í 10. viðbæti:
— skráningarhluti ökurita,
— ökuritakort,
— hreyfinemi,
— ytri GNSS-búnaður (einungis er þörf fyrir þessa lýsingu og það gildir bara að því er varðar afbrigðið með
ytri GNSS-búnaði).

3.

KRÖFUR UM SMÍÐI OG AÐGERÐIR SKRÁNINGARBÚNAÐAR

3.1

Vöktun á ísetningu korta og úrtekt þeirra
15)

Nota skal skráningarbúnaðinn til að vakta kortalesara til að greina ísetningu korts og úrtekt þess.

16)

Þegar kort er sett í skráningarbúnaðinn skal hann greina hvort ísetta kortið sé gilt ökuritakort og, ef sú er
reyndin, sanngreina gerð og kynslóð kortsins.
Ef kort með sama kortnúmeri og hærra útgáfunúmeri hefur þegar verið sett í skráningarbúnaðinn skal kortið
lýst ógilt.
Ef kort með sama kortnúmeri og útgáfunúmeri en hærra samritsnúmeri hefur þegar verið sett í
skráningarbúnaðinn skal kortið lýst ógilt.

17)

Skráningarbúnaðurinn skal telja fyrstu kynslóðar ökuritakort ógild þegar verkstæði hefur útilokað
möguleikann á að nota fyrstu kynslóðar ökuritakort, í samræmi við 15. viðbæti (krafa MIG003).

18)

Fyrstu kynslóðar verkstæðiskort sem eru sett í annarrar kynslóðar skráningarbúnað skulu teljast ógild.

19)

Hanna skal skráningarbúnaðinn þannig að ökuritakortin fari í læsta stöðu þegar þau eru rétt sett í
kortalesarana.
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20)

3.2

Einungis skal vera unnt að losa ökuritakortin þegar ökutækið er í kyrrstöðu og eftir að viðeigandi gögn hafa
vistast inn á kortin. Ef losa á kortið skal notandinn sjálfur framkvæma þá aðgerð.

Hraða-, staðsetningar- og vegalengdarmæling
21)

Hreyfineminn (sem er hugsanlega felldur inn í aðlögunarbúnaðinn) er aðaluppspretta mælinga á hraða og
vegalengdum.

22)

Þessi aðgerð skal mæla samfellt og geta tilgreint stöðu kílómetramælisins sem samsvarar ekinni
heildarvegalengd ökutækisins, með því að nýta púlsmerkin frá hreyfinemanum.

23)

Þessi aðgerð skal mæla samfellt og geta tilgreint hraða ökutækisins með því að nýta púlsmerkin frá
hreyfinemanum.

24)

Aðgerðin „hraðamæling―skal einnig gefa upplýsingar um hvort ökutækið er á hreyfingu eða kyrrstætt. Litið
skal svo á að ökutækið sé á hreyfingu um leið og aðgerðin greinir meira en 1 púls á sekúndu í a.m.k. 5
sekúndur frá hreyfinemanum, en annars skal litið svo á að ökutækið sé kyrrstætt.

25)

Búnaður, sem sýnir hraða (hraðamælir) og ekna heildarvegalengd (kílómetramælir) og er komið fyrir í
ökutæki sem er búið skráningarbúnaði sem uppfyllir ákvæði þessarar reglugerðar, skal uppfylla kröfur um
mestu vikmörk sem mælt er fyrir um í þessum viðauka (sjá liði 3.2.1 og 3.2.2).

26)

Til að greina hvort hreyfigögnum hafi verið hagrætt skal staðfesta upplýsingar frá hreyfinemanum með
hreyfigögnum ökutækis sem fengin eru frá GNSS-móttökubúnaðinum og valkvætt frá öðrum
upplýsingagjöfum sem eru óháðir hreyfinemanum.

27)

Þessi aðgerð skal mæla staðsetningu ökutækisins til að hægt sé að skrá sjálfvirkt:
— staðsetningar þar sem ökumaður og/eða aðstoðarökumaður hefur akstursdag sinn,
— staðsetningar þar sem samfelldur aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda,
— staðsetningar þar sem ökumaður og/eða aðstoðarökumaður lýkur akstursdegi sínum.

3.2.1

Mæling á ekinni vegalengd
28)

Hægt er að mæla ekna vegalengd annaðhvort:
— með því að mæla heildarhreyfinguna bæði áfram og afturábak, eða
— eingöngu við akstur áfram.

29)

Skráningarbúnaðurinn skal mæla vegalengd frá 0 til 9 999 999,9 km.

30)

Mæld vegalengd skal vera innan eftirfarandi vikmarka (a.m.k. 1 000 m vegalengd):
— ± 1% fyrir uppsetningu,
— ± 2% við uppsetningu og reglubundna skoðun,
— ± 4% við notkun.

31)
3.2.2

Nr. 31/1049

Nákvæmni mældrar vegalengdar skal vera með minnst 0,1 km nákvæmni.

Hraðamæling
32)

Skráningarbúnaðurinn skal mæla hraða frá 0 til 220 km/klst.
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Til að tryggja mestu vikmörk varðandi hraða, sem er sýndur ± 6 km/klst., og að teknu tilliti til:
— ± 2 km/klst. vikmarka fyrir mismunandi ílag (mismunandi hjólbarða,..),
— ± 1 km/klst. vikmarka við mælingar, sem eru framkvæmdar við uppsetningu eða reglubundnar skoðanir,
skal skráningarbúnaðurinn, að því er varðar hraða á bilinu 20 til 180 km/klst. og að því er varðar
einkennisstuðul ökutækis á bilinu 4000 til 25 000 púlsa á km, mæla hraðann með ± 1 km/klst. vikmörkum (á
stöðugum hraða).
Athugasemd: Nákvæmni í geymslu gagna hefur í för með sér að vikmörk sem nema ± 0,5 km/klst. bætast við
hraðann sem er geymdur í skráningarbúnaðinum.

3.2.3

3.3

3.4

34)

Hraðinn skal mældur á réttan hátt innan eðlilegra vikmarka innan 2 sekúndna við lok hraðabreytingar þegar
hraðinn hefur breyst allt að 2 m/s2.

35)

Hraði skal mældur með minnst 1 km/klst. nákvæmni.

Mæling á staðsetningu
36)

Skráningarbúnaður skal mæla raunstaðsetningu ökutækis með GNSS-móttökubúnaðinum.

37)

Raunstaðsetningin er mæld í landhnitum með lengd og breidd í gráðum og mínútum með 1/10 úr mínútu
nákvæmni.

Tímamæling
38)

Aðgerðin „tímamæling―skal mæla stöðugt og gefa upp stafræna dagsetningu og tíma miðað við alheimstíma.

39)

Nota skal dagsetningu og tíma sem miðast við alheimstíma þegar gögn (skráningar, gagnaskipti) í
skráningarbúnaðinum eru dagsett og fyrir öll útprent sem tilgreind eru í „Útprent― 4.
í viðbæti.―

40)

Til að hægt sé að sýna staðartíma skal vera mögulegt að breyta tímamismuninum sem skjárinn sýnir um hálfa
klukkustund í senn. Ekki skal leyfa neinn annan tímamismun en neikvæð eða jákvæð margfeldi af hálfri
klukkustund,

41)

Frávik frá alheimstíma skal vera innan við ± 2 sekúndur á dag við gerðarviðurkenningarskilyrði ef engin
tímastilling fer fram.

42)

Tími skal mældur með einnar sekúndu nákvæmni eða meira.

43)

Tímamæling skal ekki verða fyrir áhrifum af völdum ytra straumrofs sem varir skemur en 12 mánuði
samkvæmt skilyrðum við gerðarviðurkenningu.

Vöktun starfsathafna ökumanns
44)

Þessi aðgerð skal stöðugt og sérstaklega vakta starfsathafnir eins ökumanns og eins aðstoðarökumanns.

45)

Starfsathafnir ökumanns skulu vera AKSTUR, VINNA, TILTÆKILEIKI eða HLÉ/HVÍLD.

46)

Ökumaðurinn og/eða aðstoðarökumaðurinn skulu geta valið handvirkt VINNU, TILTÆKILEIKA eða
HLÉ/HVÍLD.

47)

Þegar ökutækið er á hreyfingu skal velja sjálfkrafa AKSTUR fyrir ökumanninn og TILTÆKILEIKA fyrir
aðstoðarökumanninn.
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48)

Þegar ökutækið nemur staðar skal velja sjálfkrafa VINNU fyrir ökumanninn.

49)

Litið skal svo á að fyrsta breyting á starfsathöfn yfir í HVÍLD eða TILTÆKILEIKA sem á sér stað innan 120
sekúndna frá sjálfvirkri breytingu yfir í VINNU vegna þess að ökutækið nemur staðar hafi átt sér stað þegar
ökutækið nam staðar (því frestast mögulega breytingin yfir í VINNU).

50)

Þessi aðgerð skal skila breytingum á starfsathöfnum yfir í skráningaraðgerðir með einnar mínútu nákvæmni.

51)

Fyrir tiltekna almanaksmínútu skal líta svo á að öll mínútan hafi farið í AKSTUR ef skráð starfsathöfn, bæði
á mínútunni næst á undan og mínútunni næst á eftir, er AKSTUR.

52)

Ef um er að ræða almanaksmínútu þar sem litið er á að AKSTUR eigi sér ekki stað samkvæmt kröfu 051,
skal litið svo á að allri mínútunni sé varið til starfsathafnar sem varir samfellt lengst innan viðkomandi
mínútu (eða sem er síðust af jafnlöngum starfsathöfnum).

53)

Þessi aðgerð skal einnig vakta stöðugt samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé ökumannsins.

Vöktun áhafnarstöðu ökumanns
54)

Þessi aðgerð skal stöðugt og sjálfkrafa vakta áhafnarstöðu.

55)

Velja skal áhafnarstöðuna ÁHÖFN þegar tvö gild ökumannskort eru sett í búnaðinn og í öllum öðrum
sértilvikum skal velja áhafnarstöðuna EINN ÖKUMAÐUR.

3.6

Færslur ökumanns

3.6.1

Tilgreining staða þar sem akstursdagar hefjast og/eða enda

3.6.2

Nr. 31/1051

56)

Í þessari aðgerð skal gera ráð fyrir innfærslu staða þar sem ökumaður og/eða aðstoðarökumaður segir
akstursdaga sína hafa hafist og/eða endað.

57)

Staðir eru skilgreindir sem land og þar að auki sem svæði, ef við á, sem eru færð inn eða staðfest handvirkt.

58)

Þegar ökumannskort er tekið út skal skráningarbúnaðurinn minna ökumanninn eða aðstoðarökumanninn á að
tilgreina „stað þar sem akstursdagur endar―
.

59)

Ökumaðurinn skal síðan tilgreina á hvaða stað ökutækið er á því augnabliki og skal það teljast vera
tímabundin færsla.

60)

Það skal vera mögulegt að færa inn staði þar sem akstursdagur hefst og/eða endar með skipunum í
valmyndunum. Ef fleiri en ein slík færsla á sér stað á sömu almanaksmínútu skal aðeins skrá síðustu færslur
um þá staði þar sem akstursdagur hefst og endar, sem skráðar eru á þessum tíma.

Handvirk færsla starfsathafna ökumanns og samþykki ökumanns fyrir skilfleti við skynvætt flutningakerfi
61)

Við ísetningu ökumannskorts (eða verkstæðiskorts), og einungis á þeim tíma, skal skráningarbúnaðurinn
leyfa handvirkar færslur um starfsathafnir. Handvirkar færslur um starfsathafnir skulu skráðar á staðartíma og
dagsetningu tímabeltisins (hliðrun frá alheimstíma), sem skráningarhluti ökuritans hefur verið stilltur á.
Við ísetningu ökumannskorts eða verkstæðiskorts skal minna korthafann á:
— dagsetningu og tíma þegar hann tók kortið síðast úr skráningarbúnaðinum.
— valkvætt: tímamismunur staðartíma sem skráningarhluti ökuritans er stilltur á.
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Þegar tiltekið ökumannskort eða verkstæðiskort sem skráningarhluti ökuritans þekkir ekki er ísett í fyrsta
skipti skal korthafanum boðið að veita samþykki sitt fyrir frálagi persónuupplýsinga, sem tengjast
ökuritanum, í gegnum valkvæða skilflötinn við skynvædda flutningakerfið.
Það er hvenær sem er hægt að gera samþykki ökumanns eða verkstæðis virkt eða óvirkt með skipunum í
valmyndinni, svo fremi að ökumanns- eða verkstæðiskortið sé ísett.
Það skal vera hægt að skrá starfsathafnir, með eftirfarandi takmörkunum:
— Tegund starfsathafnar skal vera VINNA, TILTÆKILEIKI eða HLÉ/HVÍLD,
— Upphafs- og endatími hverrar starfsathafnar skal eingöngu vera innan tímabilsins frá því kortið var síðast
tekið úr til yfirstandandi ísetningar,
— Starfsathafnir skulu ekki skarast í tíma.
Það skal vera hægt að skrá handvirkar færslur, ef þess gerist þörf, við fyrstu ísetningu á ökumannskorti (eða
verkstæðiskorti) sem ekki hefur verið notað áður.
Aðferðin við handvirka skráningu á starfsathöfnum skal fela í sér eins mörg samfelld þrep og nauðsynleg eru
fyrir skráningu á tegund, upphafs- og endatíma hverrar starfsathafnar. Fyrir sérhvern hluta tímabilsins frá
síðustu úrtekt korts fram til yfirstandandi ísetningar þess skal korthafi eiga þess kost að gefa ekki upp neina
starfsathöfn.
Við handvirka færslu sem tengist ísetningu korts skal korthafinn, ef við á, eiga þess kost að skrá:
— stað þar sem fyrri akstursdegi lauk, tengdan viðkomandi tíma (og þannig skrifa yfir færsluna sem varð til
þegar kortið var síðast tekið úr),
— stað þar sem núverandi akstursdagur hófst, og viðkomandi tíma.
Ef korthafi færir ekki inn neinn stað þar sem akstursdagur hefst eða endar, þegar færslur tengdar ísetningu
kortsins eru færðar inn handvirkt, skal það teljast vera yfirlýsing um að akstursdagur hans hafi ekki breyst frá
því að kortið var síðast tekið úr. Næsta innfærsla staðar þar sem fyrri akstursdegi lýkur skal síðan skrifast yfir
tímabundnu færsluna sem var gerð síðast þegar kortið var tekið úr.
Ef staður er færður inn skal hann skráður á viðkomandi ökuritakort.
Rjúfa skal handvirkar færslur:
— ef kortið er tekið úr eða,
— ef ökutækið er á ferð og kortið er í raufinni fyrir ökumannskortið.
Rjúfa má af fleiri ástæðum, t.d. ef tiltekinn tími er liðinn þar sem notandinn er aðgerðalaus. Ef handvirkar
færslur eru rofnar skal skráningarbúnaðurinn fullgilda allar fullgerðar færslur um stað og starfsathöfn (sem
eru annað hvort með ótvíræðar upplýsingar um stað og tíma, eða tegund starfsathafnar, upphafs- og
endatíma) sem þegar hafa verið gerðar.
Ef annað ökumanns- eða verkstæðiskort er sett í á meðan skráðar eru handvirkar færslur um starfsathafnir
vegna korts sem sett var í áður skal handvirkum færslum fyrir fyrra kortið vera lokið áður en handvirkar
færslur hefjast fyrir seinna kortið.
Korthafinn skal eiga þess kost að skrá handvirkar færslur með a.m.k. eftirfarandi aðferðum:
— Skrá starfsathafnir handvirkt eftir tímaröð, frá síðustu úrtekt korts til yfirstandandi ísetningar þess.
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— Stilla skal upphafstíma fyrstu starfsathafnar á tíma úrtektar kortsins. Fyrir hverja færslu sem fylgir í
kjölfarið skal upphafstíminn vera forstilltur þannig að hann komi strax á eftir endatíma fyrri færslu. Velja
skal tegund starfsathafnar og endatíma fyrir hverja starfsathöfn.
Þessum aðgerðum lýkur þegar endatími handskráðrar færslu starfsathafnar er sá sami og ísetningartími
kortsins. Síðan er valkvætt að skráningarbúnaðurinn geti valið að gera korthafanum kleift að breyta öllum
handskráðum færslum um starfsathafnir þar til þær eru fullgildar með vali á sérskipun. Að því loknu eru allar
slíkar breytingar útilokaðar.
3.6.3

Færslur um séraðstæður
62)

Skráningarbúnaðurinn skal gera ökumanninum kleift að færa inn eftirfarandi tvær séraðstæður á rauntíma:
— „UTAN GILDISSVIÐS―(upphaf, endir)
— „FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST―(upphaf, endir)
„FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST― má ekki eiga sér stað ef opið er fyrir aðstæðurnar „UTAN
GILDISSVIÐS―
.
Ef aðstæðurnar „UTAN GILDISSVIÐS―hafa verið opnaðar skal skráningarbúnaðurinn loka fyrir þær
sjálfkrafa við ísetningu ökumannskorts eða úrtekt þess.
Ef aðstæðurnar „UTAN GILDISSVIÐS―hafa verið opnaðar skal það koma í veg fyrir eftirfarandi sértilvik og
viðvaranir:
— Akstur án viðeigandi korts,
— Viðvaranir í tengslum við samfelldan aksturstíma.
Upphafskóðinn FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST skal stilltur áður en slökkt er á hreyflinum um borð í
ferju/lest.
Opnaðar FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST aðstæður skulu enda þegar einhver af eftirfarandi kostum
býðst:
— Ökumaðurinn rýfur FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST handvirkt
— Ökumaðurinn tekur kort sitt úr
Opnaðar FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST aðstæður skulu enda þegar þær eru ekki lengur gildar
samkvæmt reglunum í reglugerð (EB) nr. 561/2006.

3.7

Stjórnun fyrirtækislása
63)

Þessi aðgerð gerir kleift að stjórna lásum sem fyrirtæki setur til að takmarka eigin aðgang að gögnum í
fyrirtækisham.

64)

Fyrirtækislásar samanstanda af upphafsdagsetningu eða upphafstíma (læsing) og lokadagsetningu eða
lokatíma (opnun) sem tengjast sanngreiningu á fyrirtækinu sem númer fyrirtækiskortins sýnir (við læsingu).

65)

„Læsing―og „opnun―getur aðeins átt sér stað á rauntíma.

66)

Einungis er mögulegt fyrir fyrirtæki að opna lás ef læsing þess er á (eins og tilgreint er með 13 fyrstu
stöfunum í númeri fyrirtækiskorts) , eða
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67)

Lás skal opnast sjálfkrafa ef annað fyrirtæki setur læsingu á.

68)

Ef fyrirtæki setur lás á og ef fyrri lás var fyrir sama fyrirtækið skal litið svo á að sá lás hafi ekki verið
opnaður og sé ennþá á.

Vöktun eftirlitsathafna

3.8

69)

Þessi aðgerð skal vakta starfsathafnirnar BIRTING Á SKJÁ, PRENTUN, NIÐURHAL úr
SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA og af korti, og eftirlitsathafnir sem varða KVÖRÐUN Á VEGUM ÚTI
þegar stillt er á eftirlitsham.

70)

Þessi aðgerð skal enn fremur vakta starfsathafnir sem tengjast EFTIRLITI MEÐ HRAÐABROTUM þegar
stillt er á eftirlitsham. Líta skal svo á að aðgerðin „eftirlit með hraðabrotum―hafi átt sér stað þegar útprent í
eftirlitsham um „hraðabrot―hefur verið sent til prentarans eða til birtingar á skjá eða þegar gögnum um
„sértilvik og bilanir― ehfur verið halað niður frá gagnaminni skráningarhluta ökurita.

Greining á sértilvikum og/eða bilunum

3.9

71)

3.9.1

Sértilvikið „ísetning ógilds korts―
72)

3.9.2

Þessi aðgerð skal greina eftirfarandi sértilvik og/eða bilanir:

Þetta sértilvik kemur upp við ísetningu ógilds korts, ísetningu ökumannskorts þegar nýtt kort hefur verið
gefið út og/eða þegar ísett, gilt kort rennur út.

Sértilvikið „kortaósamrýmanleiki―
73)

Þetta sértilvik kemur upp þegar einhver samsetning gildra korta, merkt með X í eftirfarandi töflu, kemur upp:

Kortaósamrýmanleiki

Rauf fyrir ökumannskort
Ekkert kort

Ökumannskort

Eftirlitskort

Verkstæðiskort

Fyrirtækiskort

Rauf fyrir
aðstoðarökumannskort

Ekkert kort
Ökumannskort
Eftirlitskort
Verkstæðiskort
Fyrirtækiskort

3.9.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sértilvikið „tímaskörun―
74)

Þetta sértilvik kemur upp þegar dagsetning eða tími síðustu úrtektar ökumannskorts, sem lesið er af kortinu,
er á eftir þeirri raundagsetningu eða -tíma skráningarbúnaðarins sem kortið er sett í.
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Sértilvikið „akstur án viðeigandi korts―
75)

Þetta sértilvik kemur upp fyrir allar gildar samsetningar ökuritakorta sem eru merktar með X í eftirfarandi
töflu, þegar starfsathafnir ökumanns breytast í AKSTUR eða þegar breyting verður á vinnuham þegar
starfsathöfn ökumanns er AKSTUR:

Rauf fyrir ökumannskort

Rauf fyrir aðstoðarökumannskort

Akstur án viðeigandi korts

3.9.5

X

X

X

X

Eftirlitskort

X

X

X

X

X

Verkstæðiskort

X

X

X

Fyrirtækiskort

X

X

X

X

X
X

X

Sértilvikið „ísetning korts við akstur―
Þetta sértilvik kemur upp við ísetningu ökuritakorts í hvaða rauf sem er þegar starfsathöfn ökumanns er
AKSTUR.

Sértilvikið „síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt―
Þetta sértilvik kemur upp þegar skráningarbúnaðurinn greinir við ísetningu korts að þrátt fyrir ákvæðin, sem
mælt er fyrir um í lið 3.1, hafi síðustu kortalotu ekki verið lokið á réttan hátt (kortið hefur verið tekið út áður
en allar viðeigandi upplýsingar höfðu verið geymdar á kortinu). Þetta sértilvik kemur einungis upp þegar
ökumannskort og verkstæðiskort er sett í.

Sértilvikið „hraðabrot―
Þetta sértilvik kemur upp við hvert hraðabrot.

Sértilvikið „straumrof―
Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham eða eftirlitsham í hvert sinn sem straumur rofnar til
hreyfinemans og/eða skráningarhluta ökuritans og straumrofið varir lengur en 200 millísekúndur.
Framleiðandinn skal skilgreina mörkin fyrir straumrofið. Skerðing á aðfærslu raforku þegar vélin er ræst skal
ekki valda því að þetta sértilvik komi upp.

Sértilvikið „villa í samskiptum við fjarskiptabúnað―
80)

3.9.10

Fyrirtækiskort

Ökumannskort

79)

3.9.9

Verkstæðiskort

X

78)
3.9.8

Eftirlitskort

X

77)

3.9.7

Ökumannskort

Ekkert (eða ógilt)
kort

76)

3.9.6

Ekkert (eða ógilt)
kort

Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham þegar fjarskiptabúnaðurinn gefur ekki svörun um
að gögn sem eru send með fjarskiptum frá skráningarhluta ökuritans hafi borist eftir fleiri en þrjár tilraunir.

Sértilvikið „vantar staðsetningarupplýsingar frá GNSS-móttökubúnaði―
81)

Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham þegar staðsetningarupplýsingar sem koma frá
GNSS-móttökubúnaði (hvort sem um er að ræða innri eða ytri búnað) eru ekki til staðar lengur en í þrjár
klukkustundir af uppsöfnuðum aksturstíma.
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Sértilvikið „villa í fjarskiptum við ytri GNSS-búnað―
82)

3.9.12

Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham þegar skráningarhluti ökurita nemur meiri
mismun en 1 mínútu milli tímans í tímamæliaðgerð skráningarhluta ökuritans og þess tíma sem kemur frá
GNSS-móttökubúnaðinum. Þetta sértilvik er skráð ásamt gildi innri klukku skráningarhluta ökuritans og því
fylgir sjálfvirk tímastilling. Hafi sértilvik um misræmi í tímamælingum komið upp myndar skráningarhluti
ökuritans ekki annað vik um misræmi í tímamælingum næstu 12 klukkustundirnar. Þetta sértilvik skal ekki
koma upp í tilvikum þar sem GNSS-móttökubúnaðurinn hefur ekki numið neitt gilt merki frá hnattrænu
gervihnattaleiðsögukerfi síðustu 30 dagana. Hins vegar skal sjálfvirk tímastilling fara fram um leið og
staðsetningarupplýsingar frá GNSS-móttökubúnaðinum eru aftur fyrir hendi.

Bilun í korti
87)

3.9.17

Þetta sértilvik kemur upp við öll önnur sértilvik sem hafa áhrif á öryggi hreyfinemans og/eða skráningarhluta
ökuritans og/eða ytri GNSS-búnaðinn, eins og krafist er í 10. Viðbæti, þegar búnaðurinn er ekki í
kvörðunarham.

Sértilvikið „misræmi í tímamælingum―
86)

3.9.16

Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham þegar hreyfigögn sem eru reiknuð út frá
hreyfinemanum stangast á við hreyfigögn reiknuð út frá innri GNSS-móttökubúnaðinum eða ytri GNSSbúnaðinum og valkvætt frá öðrum, sjálfstæðum, tækjum eins og tilgreint er í 12. viðbæti. Þetta sértilvik skal
ekki koma upp á meðan flutningur með ferju/lest stendur yfir, í aðstæðunum „UTAN GILDISSVIÐS―
, eða
þegar staðsetningarupplýsingar frá GNSS-móttökubúnaðinum eru ekki fáanlegar.

Sértilvikið „tilraun til öryggisbrots―
85)

3.9.15

Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham þegar rof verður á eðlilegu gagnaflæði milli
hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans og/eða við villu sem varðar heilleika gagna eða sannvottun gagna
við gagnaskipti á milli hreyfinema og skráningarhluta ökuritans.

Sértilvikið „ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis―
84)

3.9.14

Þetta sértilvik kemur upp í öðrum ham en kvörðunarham þegar truflun verður á samskiptum milli ytri
GNSS-búnaðar og skráningarhluta ökuritans lengur en í 20 mínútur samfleytt þegar ökutækið er á hreyfingu.

Sértilvikið „villa í hreyfigögnum―
83)

3.9.13

18.5.2017

Þetta sértilvik kemur upp þegar bilun verður í ökuritakorti í notkun.

„Bilun í skráningarbúnaði―
88)

Þetta sértilvik kemur upp þegar ein af eftirfarandi bilunum á sér stað og búnaðurinn er ekki í kvörðunarham:
— Innri bilun í skráningarhluta ökuritans
— Bilun í prentara
— Bilun í skjá
— Bilun við niðurhal gagna
— Bilun í nema
— Bilun í GNSS-móttökubúnaði eða ytri GNSS-búnaði
— Bilun í fjarskiptabúnaði
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Innbyggðar prófanir og sjálfsprófanir
89)

Skráningarbúnaðurinn skal sjálfur greina bilanir með sjálfsprófunum og innbyggðum prófunum í samræmi
við eftirfarandi töflu:
Undireining sem er prófuð

Sjálfsprófun

Hugbúnaður

Innbyggð prófun

Heilleiki

Gagnaminni

Aðgangur

Aðgangur, heilleiki gagna

Kortalesarar

Aðgangur

Aðgangur

Lyklaborð
Prentari

Handvirkt eftirlit
(háð framleiðanda)

Skjár
Niðurhal

Útprent
Sjónrænt eftirlit

Rétt vinnsla

(einungis framkvæmt við niðurhal)

3.11

Rétt vinnsla

Rétt vinnsla

Fjarskiptabúnaður

Rétt vinnsla

Rétt vinnsla

GNSS-búnaður

Rétt vinnsla

Rétt vinnsla

Lestur úr gagnaminni
90)

3.12

Nemi

Skráningarbúnaðurinn skal geta lesið öll gögn sem eru geymd í gagnaminni hans.

Skráning og geymsla í gagnaminni
Að því er varðar þessa málsgrein:
— eru „365 dagar―
: 365 almanaksdagar með starfsathöfnum meðalökumanns í ökutæki. Meðalfjöldi starfsathafna á
dag í ökutæki er skilgreindur sem minnst sex ökumenn eða aðstoðarökumenn, sex kortaísetningar og -úrtektir og
256 breytingar á starfsathöfnum. „365 dagar―fela því a.m.k. í sér 2190 ökumenn eða aðstoðarökumenn, 2190
kortaísetningar og -úrtektir og 93 440 breytingar á starfsathöfnum,
— er meðalfjöldi staðsetninga á dag skilgreindur sem minnst sex staðsetningar þar sem akstursdagur hefst, sex
staðsetningar þar sem samfelldur aksturstími ökumanns nær margfeldi af þremur klukkustundum, og sex
staðsetningar þar sem akstursdegi lýkur, þannig að „365 dagar―fela í sér minnst 6570 staðsetningar,
— er tíminn skráður með einnar mínútu nákvæmni nema annað sé tilgreint,
— er staða kílómetramælis skráð með eins kílómetra nákvæmni,
— er hraði skráður með 1 km/klst. nákvæmni,
— eru staðsetningar (lengd og breidd) skráðar í gráðum og mínútum með 1/10 mínútu nákvæmni með tengdri
nákvæmni og öflunartíma hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins.

8/31

Nr. 31/1058

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

91)

Gögn, sem eru geymd í gagnaminninu samkvæmt skilyrðum við gerðarviðurkenningu, skulu ekki verða fyrir
áhrifum vegna ytri straumrofs sem varir skemur en 12 mánuði. Að auki skulu gögn sem eru geymd í ytri
fjarskiptabúnaðinum, eins og er skilgreint í 14. viðbæti, ekki verða fyrir áhrifum vegna straumrofs sem varir
skemur en 28 daga.

92)

Skráningarbúnaðurinn skal geta skráð og geymt eftirfarandi á beinan eða óbeinan hátt í gagnaminni sínu:

3.12.1

Gögn til að auðkenna búnað

3.12.1.1.

Au ð kenn is gö gn s kr ánin garhlu ta ö kur it a
93)

Skráningarbúnaðurinn skal geta geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi auðkennisgögn skráningarhluta ökurita:
— heiti framleiðanda,
— heimilisfang framleiðanda,
— hlutarnúmer,
— raðnúmer,
— kynslóð skráningarhluta ökurita,
— möguleiki á að nota fyrstu kynslóðar ökuritakort,
— útgáfunúmer hugbúnaðar,
— uppsetningardag viðkomandi útgáfu hugbúnaðarins,
— framleiðsluár búnaðar,
— viðurkenningarnúmer,

94)

3.12.1.2.

Framleiðandi skráningarhluta ökuritans skráir og geymir í eitt skipti fyrir öll auðkennisgögn
skráningarhlutans, að undanskildum gögnum sem tengjast hugbúnaðinum og viðurkenningarnúmerinu, sem
hægt er að breyta þegar verkbúnaðurinn er uppfærður og ef möguleiki er á að nota fyrstu kynslóðar
ökuritakort.

Au ð kenn is gö gn hr e yfi n e ma
95)

Hreyfineminn skal geta geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn til sanngreiningar:
— heiti framleiðanda,
— raðnúmer,
— viðurkenningarnúmer,
— kennimerki innbyggðs öryggisíhlutar (t.d. hlutanúmer innri kubbs eða innri örgjörva),
— kennimerki stýrikerfis (t.d. útgáfunúmer hugbúnaðar).

96)

Framleiðandi hreyfinemans skráir og geymir í honum í eitt skipti fyrir öll auðkennisgögn um hreyfinemann.

97)

Skráningarhluti ökuritans skal geta skráð og geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem tengjast 20
algengustu tengingum tveggja hreyfinema (ef fleiri tengingar eiga sér stað innan eins almanaksdags skal
einungis geyma þá fyrstu og þá síðustu).
Eftirfarandi gögn skulu skráð fyrir hverja þessara tenginga:
— auðkennisgögn hreyfinema:
— raðnúmer
— viðurkenningarnúmer
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— gögn um tengingu hreyfinema
— gögn um tengingu
3.12.1.3.

Au ð kenn is gö gn hn att rænn a ge r vihn att al e iðsö gu ke r fa
98)

Ytri GNSS-búnaðurinn skal geta geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn til sanngreiningar:
— heiti framleiðanda,
— raðnúmer,
— viðurkenningarnúmer,
— kennimerki innbyggðs öryggisíhlutar (t.d. hlutanúmer innri kubbs eða innri örgjörva),
— kennimerki stýrikerfis (t.d. útgáfunúmer hugbúnaðar).

99)

Framleiðandi ytri GNSS-búnaðarins skráir og geymir í honum auðkennisgögn um hann í eitt skipti fyrir öll.

100) Skráningarhluti ökuritans skal geta skráð og geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem tengjast 20
nýjustu samtengingum ytri GNSS-búnaðar (ef fleiri samtengingar eiga sér stað innan eins almanaksdags skal
einungis geyma þá fyrstu og þá síðustu).
Eftirfarandi gögn skulu skráð fyrir hverja þessara samtenginga:
— auðkennisgögn ytri GNSS-búnaðar:
— raðnúmer,
— viðurkenningarnúmer,
— samtengigögn ytri GNSS-búnaðar:
— dagsetning samtengingar
3.12.2

Lyklar og vottorð
101) Skráningarbúnaðurinn skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og er tilgreint í Aog B-hluta 11. viðbætis.

3.12.3

Gögn um ísetningu ökumannskorts eða verkstæðiskorts og úrtekt þeirra
102) Í hvert sinn sem ökumannskort eða verkstæðiskort er sett í skráningarbúnaðinn eða tekið úr honum skal
búnaðurinn skrá og geyma eftirfarandi gögn í minni sínu:
— kenninafn og eiginnafn eða -nöfn korthafa eins og þau eru geymd á kortinu,
— númer kortsins, útgáfuaðildarríki og daginn sem kortið fellur úr gildi eins og það er geymt á kortinu,
— kynslóð kortsins,
— dagsetningu og tíma ísetningar korts,
— stöðu kílómetramælis í ökutækinu við ísetningu korts,
— rauf sem kortið er sett í,
— dagsetningu og tíma úrtektar korts,
— stöðu kílómetramælis í ökutækinu við úrtöku korts,
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— eftirfarandi upplýsingar um síðasta ökutæki sem ökumaðurinn notaði og geymt er á kortinu:
— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð,
— kynslóð skráningarhluta ökuritans (ef hún liggur fyrir),
— dagsetningu og tíma úrtektar korts,
— kóða sem gefur til kynna hvort korthafinn hafi við ísetningu korts skráð starfsathafnir handvirkt eða ekki.
103) Gagnaminnið skal geta geymt þessi gögn í a.m.k. 365 daga.
104) Þegar geymslurými þrýtur skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjum gögnum.
3.12.4

Gögn um starfsathafnir ökumanns
105) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma eftirfarandi gögn í gagnaminni sínu þegar breyting verður á
starfsathöfnum ökumannsins og/eða aðstoðarökumannsins og/eða þegar breyting verður á áhafnarstöðunni
og/eða þegar um er að ræða ísetningu eða úrtekt ökumannskorts eða verkstæðiskorts:
— áhafnarstöðu (ÁHÖFN, EINN ÖKUMAÐUR),
— rauf (ÖKUMAÐUR, AÐSTOÐARÖKUMAÐUR),
— hvort kortið er í viðeigandi rauf eða ekki (ÍSETT, EKKI ÍSETT),
— starfsathöfn (AKSTUR, TILTÆKILEIKI, VINNA, HLÉ/HVÍLD),
— dagsetningu og tíma breytingar.
ÍSETT táknar að gilt ökumannskort eða verkstæðiskort er sett í raufina. EKKI ÍSETT táknar hið andstæða,
þ.e. ekkert gilt ökumanns- eða verkstæðiskort er sett í raufina (t.d. fyrirtækiskort er sett í raufina eða þá ekkert
kort)
Gögn um starfsathafnir sem ökumaður skráir handvirkt eru ekki skráðar í gagnaminnið.
106) Gagnaminnið skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns í a.m.k. 365 daga.
107) Þegar geymslurými þrýtur skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjum gögnum.

3.12.5

Staðir og staðsetningar þar sem akstursdagar hefjast, enda og/eða þar sem 3 klukkustunda samfelldum aksturstíma
er náð
108) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu:
— staði og staðsetningar þar sem ökumaður og/eða aðstoðarökumaður byrjar akstursdag sinn,
— staðsetningar þar sem samfelldur aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda,
— staði og staðsetningar þar sem ökumaður og/eða aðstoðarökumaður lýkur akstursdegi sínum.
109) Þegar staðsetning ökutækisins er ekki fáanleg frá GNSS-móttökubúnaði á þessum augnablikum skal
skráningarbúnaðurinn nota nýjustu staðsetninguna sem er í boði og tengda dagsetningu og tíma.
110) Auk allra staða eða staðsetninga skal skráningarbúnaðurinn skrá og geyma í gagnaminni sínu:
— kortnúmer ökumanns eða aðstoðarökumanns og aðildarríkið sem gefur kortið út,
— kynslóð kortsins,
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— dagsetningu og tíma færslunnar,
— tegund færslu (upphaf, endir eða 3 klukkustunda samfelldur aksturstími),
— tengda GNSS-nákvæmni, dagsetningu og tíma ef við á,
— stöðu kílómetramælis ökutækisins.
111) Gagnaminnið skal geta geymt staði og staðsetningar þar sem akstursdagar hefjast, enda og/eða þar sem 3
klukkustunda samfelldur aksturstími næst, í minnst 365 daga.
112) Þegar geymslurými þrýtur skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjum gögnum.
3.12.6

Gögn um kílómetramæli
113) Skráningarbúnaðurinn skal skrá í gagnaminni sitt stöðu kílómetramælis ökutækisins og samsvarandi
dagsetningu á miðnætti hvern almanaksdag.
114) Gagnaminnið skal geta geymt gögn um stöðu kílómetramælis á miðnætti í a.m.k. 365 daga.
115) Þegar geymslurými þrýtur skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjum gögnum.

3.12.7

Nákvæm gögn um hraða
116) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu augnablikshraða ökutækisins og samsvarandi
dagsetningu og tíma á hverri sekúndu í a.m.k. síðustu 24 klukkustundir sem ökutækið hefur verið á hreyfingu.

3.12.8

Gögn um sértilvik
Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni.
117) Skráningarbúnaðurinn skal geta skráð og geymt í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn fyrir hvert sértilvik sem
greinist samkvæmt eftirfarandi geymslureglum:
Sértilvik

Ísetning ógilds korts

Geymslureglur

— 10 síðustu sértilvik.

Skráð dagsetning fyrir hvert sértilvik

— dagsetning og tími sértilviks,
— tegund korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð kortsins sem
skapar sértilvikið.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag

Kortaósamrýmanleiki

— 10 síðustu sértilvik.

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,
— dagsetning og tími endis sértilviks,
— tegund korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð kortanna
tveggja sem skapa sértilvikið.

Akstur án viðeigandi korts

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu
upp,

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,

— fimm lengstu sértilvikin á síðustu
365 dögum.

— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,

— dagsetning og tími endis sértilviks,

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
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Skráð dagsetning fyrir hvert sértilvik

— dagsetning og tími sértilviksins,
— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð,
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag

Síðustu kortalotu ekki rétt lokað

— 10 síðustu sértilvik.

— dagsetning og tími ísetningar korts,
— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð,
— síðasta gagnalota eins og hún er lesin af
kortinu:
— dagsetning og tími ísetningar korts,
— skráningarnúmer ökutækis,
skráningaraðildarríki og kynslóð
skráningarhluta ökurita.

Hraðabrot (1)

— alvarlegasta sértilvikið fyrir hvern af
10 síðustu dögum þegar tilvik komu
upp (þ.e. sá dagur þar sem
meðalhámarkshraði var mestur),
— fimm alvarlegustu sértilvikin á
síðustu 365 dögum,
— fyrsta sértilvikið eftir síðustu
kvörðun

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,
— dagsetning og tími endis sértilviks,
— mældur hámarkshraði við sértilvik,
— mældur meðalhraði, reiknaður við
sértilvik,
— tegund korts, númer, útgáfuaðildarríki og
kynslóð ökumannskortins (ef við á),
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.

Rof á straumi (2)

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu
upp,

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,

— fimm lengstu sértilvikin á síðustu
365 dögum.

— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,

— dagsetning og tími endis sértilviks,

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
Villa í samskiptum við
fjarskiptabúnað

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu
upp,

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,

— fimm lengstu sértilvikin á síðustu
365 dögum.

— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,

— dagsetning og tími endis sértilviks,

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
Staðsetningarupplýsingar vantar frá
GNSS-móttökubúnaði

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu
upp,

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,

— fimm lengstu sértilvikin á síðustu
365 dögum.

— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,

— dagsetning og tími endis sértilviks,

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
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Skráð dagsetning fyrir hvert sértilvik

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu
upp,

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,

— fimm lengstu sértilvikin á síðustu
365 dögum.

— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,

— dagsetning og tími endis sértilviks,

— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
Ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis — lengsta sértilvikið fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu
upp,
— fimm lengstu sértilvikin á síðustu
365 dögum.

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,
— dagsetning og tími endis sértilviks,
— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.

Tilraun til öryggisbrots

— 10 síðustu sértilvik fyrir hverja gerð
sértilvika.

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,
— dagsetning og tími endis sértilviks (ef
viðeigandi),
— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,
— gerð sértilviks

Misræmi í tímamælingum

— lengsta sértilvikið fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu
upp,
— fimm lengstu sértilvikin á síðustu
365 dögum.

— dagsetning og tími í skráningarbúnaði
— dagsetning og tími í hnattræna
gervihnattaleiðsögukerfinu
— gerð korts eða korta, númer,
útgáfuaðildarríki og kynslóð allra ísettra
korta við upphaf og/eða endi
sértilviksins,
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.

(1) Skráningarbúnaðurinn skal einnig skrá og geyma í gagnaminni sínu:
— dagsetningu og tíma síðasta EFTIRLITS MEÐ HRAÐABROTUM,
— dagsetningu og tíma fyrsta hraðabrotsins í kjölfar þessa EFTIRLITS MEÐ HRAÐABROTUM,
— fjölda hraðabrotstilvika síðan síðasta EFTIRLIT MEÐ HRAÐABROTUM var framkvæmt.
(2) Einungis er hægt að skrá þessi gögn þegar straumi hefur verið komið á aftur og tíminn ákvarðaður með
einnar mínútu nákvæmni.
3.12.9

Gögn um bilanir
Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni.
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118) Skráningarbúnaðurinn skal reyna að skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn fyrir hverja bilun sem
greinist samkvæmt eftirfarandi geymslureglum:

Bilun

Bilun í korti

Geymslureglur

— 10 síðustu bilanir í ökumannskorti.

Gögn sem skrá skal fyrir hverja bilun

— dagsetning og tími upphafs bilunar,
— dagsetning og tími loka bilunar,
— eitt eða fleiri kort, númer, útgáfuaðildarríki
og kynslóð,

Bilanir í skráningarbúnaði

— 10 síðustu bilanir eftir gerð bilunar,

— dagsetning og tími upphafs bilunar,

— fyrsta bilunin eftir síðustu kvörðun.

— dagsetning og tími loka bilunar,
— gerð bilunar,
— gerð korts, númer og útgáfuaðildarríki allra
ísettra korta við upphaf og/eða endi
bilunarinnar.

3.12.10

Kvörðunargögn
119) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu gögn sem varða:
— þekktar kvörðunarbreytur við virkjun,
— allra fyrstu kvörðun búnaðarins eftir virkjun,
— fyrstu kvörðun búnaðarins í núverandi ökutæki (eins og það er auðkennt með verksmiðjunúmeri þess),
— 20 síðustu kvarðanir (ef kvarðað er nokkrum sinnum á einum almanaksdegi skal einungis geyma fyrstu og
síðustu kvörðun dagsins).
120) Eftirfarandi gögn skulu skráð fyrir sérhverja kvörðun:
— tilgangur kvörðunar (virkjun, fyrsta uppsetning, uppsetning, reglubundin skoðun),
— nafn og heimilisfang verkstæðis,
— númer verkstæðiskorts, útgáfuaðildarríki og dagsetning þegar kortið rennur út,
— auðkenni ökutækis,
— uppfærðar eða staðfestar breytur: w-, k- og l-gildi, hjólbarðastærð, stilling hraðatakmörkunarbúnaðar,
kílómetramælir (gömul og ný staða), dagsetning og tími (gömul og ný gildi),
— tegundir og auðkenni allra innsigla sem eru til staðar.
121) Að auki skal skráningarbúnaðurinn skrá og geyma í gagnaminni sínu getu sína til að nota fyrstu kynslóðar
ökuritakort (hvort sem hún er virkjuð eða óvirkjuð).
122) Hreyfineminn skal skrá og geyma í minni sínu eftirfarandi gögn er varða uppsetningu hreyfinemans:
— fyrstu tengingu við skráningarhluta ökurita (dagsetning, tími, viðurkenningarnúmer skráningarhluta
ökurita, raðnúmer skráningarhluta ökurita),
— síðustu tengingu við skráningarhluta ökurita (dagsetning, tími, viðurkenningarnúmer skráningarhluta
ökurita, raðnúmer skráningarhluta ökurita).
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123) Ytri GNSS-búnaðurinn skal skrá og geyma í minni sínu eftirfarandi upplýsingar er varða uppsetningu GNSSbúnaðarins:
— fyrstu samtengingu við skráningarhluta ökurita (dagsetning, tími, viðurkenningarnúmer skráningarhluta
ökurita, raðnúmer skráningarhluta ökurita),
— síðustu samtengingu við skráningarhluta ökurita (dagsetning, tími, viðurkenningarnúmer skráningarhluta
ökurita, raðnúmer skráningarhluta ökurita),
3.12.11

Tímastillingargögn
124) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu gögn er tengjast tímastillingum sem eru gerðar í
kvörðunarham utan reglubundinnar kvörðunar (skilgr. f)):
— síðustu tímastillingu,
— fimm stærstu tímastillingarnar.
125) Eftirfarandi gögn skulu skráð fyrir hverja og eina tímastillingu:
— dagsetning og tími, gamla gildið,
— dagsetning og tími, nýja gildið,
— nafn og heimilisfang verkstæðis,
— númer verkstæðiskorts, útgáfuaðildarríki, kynslóð korts og dagsetning þegar kortið rennur út.

3.12.12

Gögn um eftirlitsathafnir
126) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem varða 20 síðustu skiptin
sem eftirlit með starfsathöfnum átti sér stað:
— dagsetningu og tíma þegar eftirlitið fer fram,
— númer eftirlitskorts, útgáfuaðildarríki og kynslóð korts,
— tegund eftirlits (birting á skjá og/eða prentun og/eða niðurhal gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða
niðurhal gagna af korti og/eða athugun á kvörðun á vegum úti),
127) Að því er varðar niðurhal gagna skal einnig skrá dagsetningu elsta og nýjasta niðurhals.

3.12.13

Gögn um fyrirtækislása
128) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem varða síðustu 255
fyrirtækjalæsingar:
— dagsetningu og tíma læsingar,
— dagsetningu og tíma opnunar,
— númer fyrirtækiskorts, útgáfuaðildarríki og kynslóð korts,
— heiti fyrirtækis og heimilisfang.
Litið skal svo á að gögn, sem áður var læst með læsingu sem fjarlægð hefur verið úr minni vegna
ofangreindrar takmörkunar, séu ekki læst.

3.12.14

Niðurhal gagna um starfsathöfn
129) Skráningarbúnaðurinn skal skrá og geyma í gagnaminni sínu eftirfarandi gögn sem varða síðasta niðurhal
gagna úr gagnaminninu til ytri miðils í fyrirtækja- eða kvörðunarham:
— dagsetningu og tíma niðurhals,
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— númer fyrirtækiskorts eða verkstæðiskorts, útgáfuaðildarríki og kynslóð korts,
— heiti fyrirtækis eða verkstæðis.
3.12.15

Gögn um séraðstæður
130) Skráningarbúnaðurinn skal skrá í gagnaminni sitt eftirfarandi gögn sem varða séraðstæður:
— dag- og tímasetningu færslunnar,
— tegund séraðstæðna.
131) Gagnaminnið skal geta geymt gögn um séraðstæður í a.m.k. 365 daga (að því gefnu að ein tegund aðstæðna
sé tekin fyrir og henni lokið á hverjum degi að meðaltali ). Þegar geymslurými þrýtur skulu elstu gögnin víkja
fyrir nýjum gögnum.

3.12.16

Gögn um ökuritakort
132) Skráningarbúnaðurinn skal geta geymt eftirfarandi gögn sem tengjast hinum mismunandi ökuritakortum sem
hafa verið notuð í skráningarhluta ökuritans:
— númer ökuritakortsins og raðnúmer þess,
— framleiðanda ökuritakortsins,
— gerð ökuritakortsins,
— útgáfu ökuritakortsins.
133) Skráningarbúnaðurinn skal geta geymt minnst 88 slíkar skráningar.

3.13

Aflestur ökuritakorta
134) Skráningarbúnaðurinn skal geta lesið nauðsynleg gögn af fyrstu og annarrar kynslóðar ökuritakortum, eftir
því sem við á, til að:
— sanngreina kortagerðina, korthafann, áður notað ökutæki, dagsetningu og tíma síðustu úrtektar korts og þá
starfsathöfn sem valin var á þeim tíma,
— athuga hvort síðustu kortalotu var lokið á réttan hátt,
— reikna út samfelldan aksturstíma ökumanns, uppsöfnuð hlé og uppsafnaðan aksturstíma fyrir síðustu og
yfirstandandi viku,
— útbúa nauðsynleg útprent af gögnum sem eru skráð á ökumannskort,
— hala ökumannskorti niður á ytri miðil.
Þessi krafa gildir einungis um fyrstu kynslóðar ökuritakort ef verkstæði hefur ekki útilokað möguleikinn á að
nota þau.
135) Ef um er að ræða villu í aflestri skal láta skráningarbúnaðinn gera aðra tilraun við sömu lesskipunina, þó ekki
oftar en þrisvar sinnum, og ef það mistekst enn skal tilkynna kortið bilað og ógilt.

3.14

Skráning og geymsla á ökuritakortum

3.14.1

Skráning og geymsla á fyrstu kynslóðar ökuritakortum
136) Ef verkstæði hefur ekki útilokað möguleikinn á að nota fyrstu kynslóðar ökuritakort skal
skráningarbúnaðurinn skrá og geyma gögn á nákvæmlega sama hátt og fyrstu kynslóðar skráningarbúnaður
myndi gera.
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137) Skráningarbúnaðurinn skal stilltur á „gögn um kortalotu―á ökumannskortinu eða verkstæðiskortinu strax eftir
ísetningu kortsins.
138) Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn sem eru geymd á gildum ökumanns-, fyrirtækis- og/eða
eftirlitskortum með öllum nauðsynlegum gögnum sem varða tímabilið meðan kortið er ísett og sem varða
korthafann. Gögn sem eru geymd á þessum kortum eru tilgreind í 4. kafla.
139) Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn um starfsathafnir ökumanns og staði (eins og tilgreint er í liðum
4.5.3.1.9 og 4.5.3.1.11) sem eru geymd á gildum ökumannskortum og/eða verkstæðiskortum þar sem
korthafinn færir inn handvirkt gögn um starfsathafnir og staði.
140) Engin sértilvik sem ekki eru skilgreind fyrir fyrstu kynslóðar skráningarbúnaðinn skulu geymd á ökumannsog verkstæðiskortum.
141) Uppfærsla ökuritakorta skal vera þannig að þegar þörf krefur og að teknu tilliti til raungeymslurýmis korts
skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjustu gögnunum.
142) Ef um er að ræða villu þegar skrifað er skal láta skráningarbúnaðinn gera aðra tilraun við sömu
skrifskipunina, þó ekki oftar en þrisvar sinnum, og ef það mistekst enn skal tilkynna kortið bilað og ógilt.
143) Áður en ökumannskort er tekið út og eftir að öll viðeigandi gögn hafa verið sett á kortið skal
skráningarbúnaðurinn endurstilla gögn um kortalotu.
3.14.2

Skráning og geymsla á annarrar kynslóðar ökuritakortum
144) Annarrar kynslóðar ökuritakort skulu innihalda tvenns konar mismunandi verkbúnað og skal hinn fyrri vera
nákvæmlega eins og TACHO verkbúnaður fyrstu kynslóðar ökuritakorta og hinn síðari skal vera
„TACHO_G―verkbúnaðurinn, eins og er tilgreint í 4. kafla og 2. viðbæti.
145) Skráningarbúnaðurinn skal stilltur á „gögn um kortalotu―á ökumannskortinu eða verkstæðiskortinu strax eftir
ísetningu kortsins.
146) Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn sem eru geymd í hinum tvenns konar verkbúnaði á gildum
ökumanns-, verkstæðis-, fyrirtækis- og/eða eftirlitskortum með öllum nauðsynlegum gögnum sem varða
tímabilið meðan kortið er ísett og sem varða korthafann. Gögn sem eru geymd á þessum kortum eru tilgreind
í 4. kafla.
147) Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn um starfsathafnir ökumanns og staði og staðsetningar (eins og
tilgreint er í liðum 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 og 4.5.3.2.11) sem eru geymd á gildum ökumannskortum
og/eða verkstæðiskortum þar sem korthafinn færir inn handvirkt gögn um starfsathafnir og staði.
148) Gagnauppfærsla ökuritakorta skal vera þannig að þegar þörf krefur og að teknu tilliti til raungeymslurýmis
korts skulu elstu gögnin víkja fyrir nýjustu gögnunum.
149) Ef um er að ræða villu þegar skrifað er skal láta skráningarbúnaðinn gera aðra tilraun við sömu
skrifskipunina, þó ekki oftar en þrisvar sinnum, og ef það mistekst enn skal tilkynna kortið bilað og ógilt.
150) Áður en ökumannskort er tekið út og eftir að öll viðeigandi gögn hafa verið vistuð í hinum tvenns konar
verkbúnaði á kortinu skal skráningarbúnaðurinn endurstilla gögn um kortalotu.

3.15

Birting á skjá
151) Skjárinn skal geta birt a.m.k. 20 stafi.
152) Rittákn skulu vera a.m.k. 5 mm á hæð og 3,5 mm á breidd.
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153) Skjárinn skal styðja öll rittákn sem tilgreind eru í „Stafamengi―í 4. kafla í 1. viðbæti. Nota má einfölduð
stafbrigði (rittákn með áherslumerki má t.d. sýna án áherslumerkis eða lágstafi sem hástafi).
154) Skjárinn skal hafa fullnægjandi lýsingu sem sker ekki í augu.
155) Táknin skulu vera sýnileg utan frá á skjá skráningarbúnaðarins.
156) Skráningarbúnaðurinn skal geta birt:
— sjálfgefin gögn,
— gögn sem tengjast viðvörunum,
— gögn sem tengjast aðgangi að valmynd,
— önnur gögn sem notandinn óskar eftir.
Skráningarbúnaðurinn getur birt frekari upplýsingar, að því tilskildu að þær séu skýrt aðgreindar frá
upplýsingum sem krafist er að framan.
157) Skjár skráningarbúnaðarins skal sýna þær táknmyndir eða samsetningar táknmynda sem eru taldar upp í 3.
viðbæti. Bjóða má upp á viðbótartáknmyndir eða samsetningar táknmynda á skjánum ef auðvelt er að greina
þær í sundur frá fyrrnefndum táknmyndum eða samsetningum táknmynda.
158) Alltaf skal vera kveikt á skjánum þegar ökutækið er á ferð.
159) Í skráningarbúnaðinum má vera handvirkur eða sjálfvirkur búnaður til að slökkva á skjánum þegar ökutækið
er ekki á ferð.
Skjásniðið er tilgreint í 5. viðbæti.
3.15.1

Sjálfgefin skjámynd
160) Ef ekki þarf að birta neinar aðrar upplýsingar skal skráningarbúnaðurinn birta eftirfarandi sjálfgefið:
— staðartíma (alheimstíma + tímamismun sem ökumaðurinn setur inn),
— vinnuham,
— yfirstandandi starfsathöfn ökumanns og yfirstandandi starfsathöfn aðstoðarökumanns,
— upplýsingar sem varða ökumanninn:
— yfirstandandi, samfelldur akstur og yfirstandandi uppsöfnuð hlé, ef yfirstandandi starfsathöfn er
AKSTUR,
— yfirstandandi lengd þessarar starfsathafnar (frá því að hún var valin) og yfirstandandi, uppsöfnuð hlé, ef
yfirstandandi starfsathöfn er ekki AKSTUR.
161) Birting gagna sem varða hvern ökumann skal vera skýr, einföld og ótvíræð. Ef um er að ræða upplýsingar,
sem varða ökumanninn og aðstoðarökumanninn og ekki er hægt að birta samtímis á skjánum, skal
skráningarbúnaðurinn sýna sjálfkrafa upplýsingarnar sem varða ökumanninn og gera notandanum kleift að
birta upplýsingar sem varða aðstoðarökumanninn á skjánum.
162) Ef breidd skjásins er þannig að ekki er kleift að birta vinnuham sjálfkrafa skal skráningarbúnaðurinn sýna
nýja vinnuhaminn í skamman tíma þegar hann breytist.
163) Skráningarbúnaðurinn skal í skamman tíma birta á skjánum nafn korthafans við ísetningu korts.
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164) Þegar stillt hefur verið á aðstæðurnar „UTAN GILDISSVIÐS―eða „FLUTNINGUR MEÐ FERJU/LEST―
skal skjárinn sýna sjálfkrafa með hjálp viðeigandi táknmyndar að stillt hafi verið á þá tegund aðstæðna (ekki
þarf að birta yfirstandandi starfsathöfn ökumanns samtímis).
3.15.2

Birting viðvörunar
165) Skráningarbúnaðurinn skal birta viðvörunarupplýsingar á skjá með því að nota fyrst og fremst táknmyndirnar
í 3. viðbæti og, ef þörf krefur, auk þess tölusettar, kóðaðar upplýsingar. Einnig er hægt að bæta við
textaviðvörun á því tungumáli sem ökumaðurinn óskar eftir.

3.15.3

Aðgangur að valmynd
166) Skráningarbúnaðurinn skal vera þannig að unnt sé að gefa nauðsynlegar skipanir með viðeigandi valmynd.

3.15.4

Aðrar skjámyndir
167) Hægt skal vera að birta eftirfarandi á skjá samkvæmt beiðni:
— alheimstíma og dagsetningu og tímamismun staðartíma,
— inntak einhverra sex útprenta sem eru með sama sniði og útprentin sjálf,
— samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé ökumannsins,
— samfelldan aksturstíma og uppsöfnuð hlé aðstoðarökumannsins,
— samfelldan aksturstíma ökumanns síðustu og yfirstandandi viku,
— samfelldan aksturstíma aðstoðarökumanns síðustu og yfirstandandi viku,
valfrjálst:
— yfirstandandi lengd starfsathafnar aðstoðarökumanns (frá því að hún var valin),
— uppsafnaðan aksturstíma ökumanns í yfirstandandi viku,
— uppsafnaðan aksturstíma aðstoðarökumanns á yfirstandandi akstursdegi,
— uppsafnaðan aksturstíma ökumanns á yfirstandandi akstursdegi,
168) Þegar inntak útprents er birt skal það gert í röð, línu fyrir línu. Ef skjárinn getur ekki birt fleiri en 24 stafi skal
notandinn fá aðgang að upplýsingunum í heild eftir viðeigandi leiðum (línu fyrir línu, skrun, ...)
Ekki þarf að birta þær línur í útprenti sem eru eingöngu ætlaðar fyrir handskrifaðar upplýsingar.

3.16

Prentun
169) Skráningarbúnaðurinn skal geta prentað upplýsingar úr gagnaminni sínu og/eða af ökuritakortum í samræmi
við sjö eftirfarandi útprentanir:
— daglegt útprent af korti um starfsathafnir ökumanns,
— daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns,
— útprent af korti um sértilvik og bilanir,
— útprent úr skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir,
— útprent um tæknigögn,
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— útprent um hraðabrot.
— gagnaferil ökuritakorts fyrir tiltekinn skráningarhluta ökurita (sjá kafla 3.12.16)
Ítarlegar upplýsingar um snið og inntak þessara útprenta eru tilgreindar í 4. viðbæti.
Heimilt er að bæta upplýsingum við aftast í útprentunum.
Skráningarbúnaðurinn getur einnig látið í té viðbótarútprent að því tilskildu að þau séu skýrt aðgreind frá
hinum sjö framangreindu útprentum.
170) Einungis er hægt að fá aðgang að „daglegu útprenti af korti um starfsathafnir ökumanns―og ―
útprenti af korti
um sértilvik og bilanir‖ þegar ökumannskort eða verkstæðiskort hefur verið sett í skráningarbúnaðinn.
Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn sem eru geymd á viðkomandi korti áður en prentun hefst.
171) Til að fá aðgang að „daglegu útprenti af korti um starfsathafnir ökumanns―og ―
útprenti af korti um sértilvik
og bilanir‖ skal skráningarbúnaðurinn:
— velja sjálfkrafa annaðhvort ökumannskort eða verkstæðiskort ef einungis annað þessara korta er sett í, eða
— gefa skipun um að velja kortið, sem lesið er af, eða kortið sem er í raufinni fyrir ökumannskortið ef bæði
þessi kort eru sett í skráningarbúnaðinn.
172) Prentarinn skal geta prentað 24 stafi í hverja línu.
173) Rittákn skulu vera a.m.k. 2,1 mm á hæð og 1,5 mm á breidd.
174) Prentarinn skal styðja öll rittáknin sem tilgreind eru í „Stafamengi―í 4. kafla í 1. viðbæti.
175) Prentarar skulu hannaðir þannig að þeir prenti upplýsingar á svo skýran hátt að þær megi lesa án hættu á
misskilningi.
176) Útprent skulu halda réttri stærð og því sem er skráð við eðlileg skilyrði að því er varðar raka (10 til 90%) og
hita.
177) Gerðarviðurkenndi pappírinn sem notaður er í skráningarbúnaðinum skal bera viðeigandi
gerðarviðurkenningarmerki og upplýsingar um þá tegund eða þær tegundir skráningarbúnaðar sem heimilt er
að nota hann fyrir.
178) Útprent skulu vera auðlæsileg og auðgreinanleg við eðlileg geymsluskilyrði, að því er varðar ljósstyrk, raka
og hita, í a.m.k. tvö ár.
179) Útprent skulu samræmast a.m.k. þeim forskriftum fyrir prófun sem eru skilgreindar í 9. viðbæti.
180) Þá skal vera unnt að bæta handskrifuðum athugasemdum, svo sem undirskrift ökumanns, við þessi skjöl.
181) Þegar sértilvikið „pappír vantar―birtist meðan á prentun stendur skal skráningarbúnaðurinn, þegar búið er að
fylla á pappír, hefja prentun að nýju frá byrjun útprents eða með því að halda prentun áfram þar sem frá var
horfið og með ótvíræða tilvísun til þess hluta sem þegar hefur verið prentaður.
3.17

Viðvaranir
182) Skráningarbúnaðurinn skal gera ökumanninum viðvart þegar hann greinir einhver sértilvik og/eða bilanir.
183) Hægt er að seinka viðvörun um sértilvikið straumrof þangað til straumi hefur verið komið á aftur.
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184) Skráningarbúnaðurinn skal vara ökumanninn við þegar hann fer yfir hámark samfellds aksturstíma og innan
15 mínútna áður en til þess kemur.
185) Viðvaranir skulu vera sjónrænar. Heimilt er að nota hljóðmerki til viðbótar við sjónrænar viðvaranir.
186) Sjónrænar viðvaranir skulu blasa við notandanum, vera í sjónmáli ökumanns og auðlæsilegar á nóttu sem
degi.
187) Heimilt er að hafa sjónrænar viðvaranir innbyggðar í skráningarbúnaðinn og/eða fjarri honum.
188) Í síðara tilvikinu skal skráningarbúnaðurinn bera táknið „T―
.
189) Viðvaranir skulu vara í a.m.k. 30 sekúndur nema notandinn meðtaki þær og slökkvi á þeim með því að styðja
á einn eða fleiri tiltekna hnappa á skráningarbúnaðinum. Fyrsta staðfestingin skal ekki afmá orsök þess að
viðvörunin, sem um getur í næsta lið, birtist.
190) Orsök viðvörunar skal birtast á skjá skráningarbúnaðarins og vera sýnileg þar til notandinn meðtekur hana
með sérstökum kóða eða tiltekinni skipun í skráningarbúnaðinum.
191) Heimilt er að koma fyrir viðbótarviðvörunum að því tilskildu að þær trufli ekki ökumennina í tengslum við
viðvaranir sem þegar hafa verið skilgreindar.
3.18

Niðurhal gagna til ytri miðla
192) Skráningarbúnaðurinn skal geta halað niður gögnum úr gagnaminni sínu eða af ökumannskorti samkvæmt
beiðni, til ytri geymslumiðla um kvörðunar-/niðurhalstengi. Skráningarbúnaðurinn skal uppfæra gögn sem
eru geymd á viðkomandi korti áður en niðurhal hefst.
193) Að auki er valkvætt að láta skráningarbúnaðinn, í hvaða vinnuham sem er, hala niður gögnum með annarri
aðferð til fyrirtækis sem er sannvottað um þessa rás. Í slíku tilviki skal við þetta niðurhal gilda sami réttur til
aðgangs að gögnum og í fyrirtækisham.
194) Niðurhal má ekki breyta geymdum gögnum eða valda því að þau eyðist.
195) Rafrænn skilflötur fyrir kvörðunar-/niðurhalstengi er tilgreindur í 6. viðbæti.
196) Samskiptareglur við niðurhal eru tilgreindar í 7. viðbæti.

3.19

Fjarskipti vegna markviss vegaeftirlits
197) Þegar kveikjan er í „á― stillingu skal skráningarhluti ökuritans vista, með 60 sekúndna millibili, í
fjarskiptabúnaðinum nýjustu gögn sem eru nauðsynleg til að framkvæma markvisst vegaeftirlit. Slík gögn
skulu vera dulkóðuð og undirrituð eins og tilgreint er í 11. og 14. viðbæti.
198) Gögn sem eftirlit er haft með um fjartengingu skulu vera tiltæk fyrir fjartengd aflestrartæki gegnum þráðlaus
fjarskipti eins og tilgreint er í 14. viðbæti.
199) Gögn sem eru nauðsynleg fyrir markvisst vegaeftirlit skulu tengjast:
— síðustu tilraun til öryggisbrots,
— lengsta rofi á straumi,
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— bilun í nema,
— villu í hreyfigögnum,
— ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis,
— aksturs án gilds korts,
— ísetningu korts við akstur,
— tímastillingargögnum,
— kvörðunargögnum, þ.m.t. dagsetningu tveggja síðustu kvarðanaskjala,
— skráningarnúmeri ökutækis,
— hraða sem ökuritinn skráir.
3.20

Frálagsgögn til ytri viðbótarbúnaðar
200) Skráningarbúnaðurinn getur einnig verið búinn stöðluðum skilflötum sem gera kleift að gögnin, sem eru
skráð eða mynduð af ökuritum, séu notuð af ytri búnaði, í vinnsluham eða kvörðunarham.
Í 13. viðbæti er tilgreint og staðlað valkvætt viðmót fyrir skynvætt flutningakerfi. Önnur svipuð viðmót geta
einnig verið samhliða til staðar að því tilskildu að þau uppfylli að öllu leyti kröfurnar í 13. viðbæti að því er
varðar lágmarksskrá yfir gögn, öryggi og samþykki ökumanns.
Eftirfarandi kröfur gilda um gögn úr skynvæddu flutningakerfi sem eru gerð aðgengileg gegnum þann
skilflöt:
— þessi gögn eru mengi af völdum fyrirliggjandi gögnum úr gagnalýsingasafni ökuritans (1. viðbætir),
— undirmengi þessara völdu gagna er merkt sem „persónuupplýsingar―
,
— undirmengið „persónuupplýsingar―er einungis aðgengilegt ef sannprófanlegt samþykki ökumannsins, þar
sem hann samþykkir að taka megi persónuupplýsingar hans út úr netkerfi ökutækisins, er gert virkt,
— Það er hvenær sem er hægt að gera samþykki ökumanns virkt eða óvirkt með skipunum í valmyndinni,
svo fremi að ökumannskortið sé ísett,
— mengi og undirmengi gagnanna verða send í gegnum þráðlausar samskiptareglur fyrir Bluetooth í radíus
innan stýrishúss ökutækisins, með 1 mínútu nýglæðingartíðni,
— tenging ytri búnaðarins við skilflöt skynvædda flutningakerfisins verður varin með sérnota og slembivöldu
PIN-númeri með a.m.k. 4 tölum sem er skráð í og fáanlegt gegnum skjá hvers skráningarhluta ökurita,
— tilvist viðmótsins fyrir skynvædda flutningakerfið má undir engum kringumstæðum hafa áhrif á rétta
virkni og öryggi skráningarhluta ökuritans.
Einnig má senda út önnur gögn auk mengis hinna völdu, fyrirliggjandi gagna sem talin eru mynda
lágmarkslistann, að því tilskildu að ekki sé hægt að líta á þau sem persónuupplýsingar.
Skráningarbúnaðurinn skal láta annan ytri búnað vita um samþykki ökumannsins.
Þegar kveikja ökutækisins er á skulu þessi gögn send stöðugt út.
201) Raðtengiskilflöturinn sem er tilgreindur í 1. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85, eins og henni var
síðast breytt, getur haldið áfram að skapa samhæfi ökurita við eldri tækni. Í öllum tilvikum er samþykkis
ökumanns enn krafist þegar persónuupplýsingar eru sendar.
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Kvörðun
202) Með kvörðunaraðgerðinni skal vera hægt:
— að tengja hreyfinemann sjálfkrafa við skráningarhluta ökurita,
— að tengja ytri GNSS-búnaðinn sjálfkrafa við skráningarhluta ökuritans ef við á,
— að aðlaga með stafrænum hætti fasta skráningarbúnaðarins (k) að einkennisstuðli ökutækisins (w),
— að stilla af rauntíma innan gildistíma ísetta verkstæðiskortsins,
— að stilla raunstöðu kílómetramælisins,
— að uppfæra auðkennisgögn hreyfinemans sem eru geymd í gagnaminninu,
— að uppfæra, ef við á, auðkennisgögn fyrir ytri GNSS-búnaðinn sem eru geymd í gagnaminninu,
— að uppfæra tegundir og auðkenni allra innsigla sem eru til staðar,
— að uppfæra eða staðfesta aðrar breytur sem skráningarbúnaðurinn þekkir: auðkenni ökutækis, w, l, stærð
hjólbarða og stillingar hraðatakmörkunarbúnaðar, ef við á,
203) Að auki skal kvörðunaraðgerð leyfa að notkun á fyrstu kynslóðar ökuritakortum sé útilokuð í
skráningarbúnaðinum, að því tilskildu þau skilyrði sem eru tilgreind í 15. viðbæti séu uppfyllt.
204) Tenging hreyfinemans við skráningarhluta ökurita skal a.m.k. fela í sér:
— uppfærslu gagna um uppsetningu hreyfinema sem eru geymd í hreyfinemanum (eftir því sem þörf krefur),
— afritun gagna sem eru nauðsynleg til að sanngreina hreyfinemann frá hreyfinemanum yfir í gagnaminni
skráningarhluta ökuritans.
205) Samtenging ytri GNSS-búnaðar við skráningarhluta ökurita skal a.m.k. fela í sér:
— uppfærslu á gögnum um uppsetningu á ytri GNSS-búnaðinum sem er vistaður í ytri GNSS-búnaðinum
(eftir þörfum),
— afritun frá ytri GNSS-búnaðinum yfir í gagnaminni skráningarhluta ökuritans á nauðsynlegum gögnum til
sanngreiningar á ytri GNSS-búnaðinum fyrir, þ.m.t. raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins,
Á eftir samtengingunni skal fylgja sannprófun á staðsetningarupplýsingum ytri GNSS-búnaðarins.
206) Með kvörðunaraðgerðinni skal vera hægt að færa inn nauðsynleg gögn gegnum kvörðunar-/niðurhalstengið í
samræmi við samskiptareglur við kvörðun sem skilgreindar eru í 8. viðbæti. Með því að nota
kvörðunaraðgerðina skal einnig vera hægt að færa inn nauðsynlegar upplýsingar með öðrum leiðum.

3.22

Athugun á kvörðun á vegum úti
207) Í aðgerðinni fyrir eftirlit með kvörðunum á vegum úti skal vera hægt að lesa raðnúmer hreyfinemans (sem er
hugsanlega felldur inn í aðlögunarbúnaðinn) og raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins (þegar við á) sem er tengdur
við skráningarhluta ökuritans, þegar beiðnin berst.
208) Þessi aflestur skal a.m.k. vera mögulegur á skjá skráningarhluta ökuritans með skipunum í valmyndunum.
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209) Í aðgerðinni fyrir eftirlit með kvörðunum á vegum úti skal einnig vera hægt að stýra vali á ílags-/frálagsham
línunnar fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunarinnar eins og er tilgreint í 6. viðbæti, með viðmótinu fyrir
K-línuskipunina. Þetta skal gert með ECUAdjustmentSession, eins og tilgreint er í 7. lið 8. viðbætis: Stýring
á prófunarpúlsum — búnaðareining sem stýrir ílagi/frálagi.
3.23

Tímastilling
210) Í aðgerðinni fyrir tímastillingu skal vera hægt að stilla rauntímann sjálfkrafa. Tími til tímastillingar í
skráningarbúnaðinum er fenginn frá tveimur stöðum: 1) innri klukkunni í skráningarhluta ökuritans,
2) GNSS-móttökubúnaðinum.
211) Endurstilla skal tímann í innri klukku skráningarhluta ökuritans sjálfkrafa með mest 12 klukkustunda
millibili. Þegar þessi tími er liðinn og merki næst ekki frá hnattræna gervihnattaleiðsögukerfinu skal
tímastillingin fara fram um leið og skráningarhluti ökuritans getur náð inn réttum tíma frá GNSSmóttökubúnaðinum, allt eftir því í hvaða stöðu kveikja ökutækisins er. Tímaviðmiðunin fyrir sjálfvirka
tímastillingu innri klukku skráningarhluta ökuritans skal koma frá GNSS-móttökubúnaðinum. Sértilvik um
misræmi í tímamælingu skal koma upp ef rauntíminn víkur meira en einni (1) mínútu frá þeim
tímaupplýsingum sem berast frá GNSS-móttökubúnaðinum.
212) Í aðgerðinni fyrir tímastillingu skal einnig vera mögulegt að hleypa af stað aðlögun á rauntímanum í
kvörðunarham.

3.24

Nothæfiseiginleikar
213) Skráningarhluti ökuritans skal vera að fullu starfhæfur við hitastig frá –20 °C til 70 °C, ytri GNSSbúnaðurinn við hitastig frá –20 °C til 70 °C og hreyfineminn við hitastig frá –40 °C til 135 °C. Upplýsingar
gagnaminnisins skulu varðveitast við hitastig niður að –40 °C.
214) Ökuritinn skal vera að fullu starfhæfur við rakastig frá 10% til 90%.
215) Innsiglin sem eru notuð í snjallökuritum skulu þola sömu skilyrði og þau sem gilda um þá ökuritaíhluti sem
þau eru fest við.
216) Skráningarbúnaðurinn skal varinn gegn því að yfirspenna myndist, að umskautun verði í rafstraumi og að
skammhlaup verði.
217) Hreyfinemar skulu annaðhvort:
— bregðast við segulsviði sem truflar greiningu á hreyfingu ökutækis. Í þeim tilvikum skráir og geymir
skráningarhluti ökuritans bilun í nema (krafa 88), eða
— vera með nema sem er varinn gegn eða ónæmur fyrir segulsviðum.
218) Skráningarbúnaðurinn og ytri GNSS-búnaðurinn skulu samræmast alþjóðareglu UN ECE R10 og skal varinn
gegn rafstöðuafhleðslum og spennubreytingum.

3.25

Smíðaefni
219) Allir efnishlutar skráningarbúnaðarins skulu gerðir úr efni sem er nægilega varanlegt og býr yfir nægilegum
vélrænum styrk sem er gætt stöðugum eiginleikum með tilliti til raf- og segulmagns.
220) Við eðlileg notkunarskilyrði skulu allir innri hlutar búnaðarins varðir gegn raka og ryki.
221) Skráningarhluti ökuritans og ytri GNSS-búnaðurinn skulu uppfylla kröfur um verndarflokk IP 40 og
hreyfineminn skal uppfylla kröfur um verndarflokk IP 64 í samræmi við staðal IEC 60529:1989 þ.m.t.
A1:1999 og A2:2013.
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222) Skráningarbúnaðurinn skal uppfylla viðeigandi tækniforskriftir sem varða vinnuvistfræðilega hönnun.
223) Skráningarbúnaðurinn skal varinn gegn skaða af völdum óhappa.
3.26

Merkingar
224) Ef skráningarbúnaðurinn birtir kílómetrastöðu og hraða ökutækisins skulu eftirfarandi atriði birtast á skjá
hans:
— mælieiningin fyrir vegalengdina, nálægt tölunni sem sýnir vegalengd, tilgreind með skammstöfuninni
,
„km―
— mælieiningin „km/klst.―
, nálægt tölunni sem sýnir hraðann.
Einnig er hægt að stilla skráningarbúnaðinn þannig að hann birti hraðann í mílum á klukkustund og þá er
mælieining fyrir hraða tilgreind með skammstöfuninni „mph.―Einnig er hægt að stilla skráningarbúnaðinn
þannig að hann birti fjarlægðina í mílum, og þá er mælieining fyrir hraða tilgreind með skammstöfuninni
„mi.―
225) Upplýsingaplata skal fest við hvern einstakan íhlut skráningarbúnaðarins og á henni skal tilgreina
eftirfarandi:
— nafn og heimilisfang framleiðanda búnaðarins,
— hlutarnúmer framleiðanda og framleiðsluár búnaðarins,
— raðnúmer búnaðarins,
— gerðarviðurkenningarmerki búnaðarins.
226) Þegar ekki er nægjanlegt pláss til að birta allar framangreindar upplýsingar skal upplýsingaplatan sýna hið
minnsta: heiti framleiðanda eða kennimerki hans, og hlutanúmer búnaðarins.

4.

KRÖFUR UM UPPBYGGINGU OG VIRKNI ÖKURITAKORTA

4.1

Sýnileg gögn
Eftirfarandi skal koma fram á framhliðinni:
227) Orðin „Ökumannskort―eða „Eftirlitskort―eða „Verkstæðiskort―eða „Fyrirtækiskort―,prentað með hástöfum
á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins sem gefur út kortið, allt eftir tegund kortsins.
228) Heiti aðildarríkisins sem gefur kortið út (valfrjálst),
229) Auðkenni aðildarríkisins, sem gefur kortið út, prentað sem negatíva í bláum rétthyrningi og umlukið tólf
gulum stjörnum sem mynda hring. Auðkennin skulu vera eftirfarandi:
B

Belgía

LV

Lettland

BG

Búlgaría

L

Lúxemborg

CZ

Tékkland

LT

Litháen

CY

Kýpur

M

Malta

DK

Danmörk

NL

Holland
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Þýskaland

A

Austurríki

EST

Eistland

PL

Pólland

GR

Grikkland

P

Portúgal

RO

Rúmenía

SK

Slóvakía

SLO

Slóvenía

FIN

Finnland

S

Svíþjóð

UK

Bretland

E

Spánn

F

Frakkland

HR
H

Króatía
Ungverjaland

IRL

Írland

I

Ítalía

230) Upplýsingar sem lúta sérstaklega að útgefnu korti, númeruð sem hér segir:

Ökumannskort

Eftirlitskort

Fyrirtækiskort eða verkstæðiskort

1.

kenninafn ökumannsins

heiti eftirlitsstofnunar

heiti fyrirtækis eða verkstæðis.

2.

eiginnafn eða -nöfn
ökumannsins

kenninafn eftirlitsmanns
(ef við á)

kenninafn korthafa
(ef við á)

3.

fæðingardagur ökumanns

eiginnafn eða -nöfn eftirlitsmanns
(ef við á)

eignnafn eða -nöfn korthafa
(ef við á)

4. a

fyrsti gildisdagur korts

4. b fyrningardagsetning korts
4. c

heiti yfirvaldsins sem gefur skírteinið út (má prenta á bakhlið)

4. d annað númer en í 5. lið, vegna umsýslu (valfrjálst)
5. a

Númer ökuskírteinis
(útgáfudagur ökumannskorts)

—

—

ljósmynd af eftirlitsmanninum
(valkvætt)

ljósmynd af þeim sem annast
ísetningu (valkvætt)-

5. b Kortnúmer
6.

Ljósmynd af ökumanninum
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Ökumannskort

7.

Undirskrift korthafa (valkvætt)

8.

Fastur búsetustaður eða
póstfang korthafa (valkvætt).

Eftirlitskort

Póstfang eftirlitsstofnunar

Nr. 31/1077

Fyrirtækiskort eða verkstæðiskort

póstfang
verkstæðis

fyrirtækis

eða

231) dagsetningar skulu skrifaðar með sniðinu „dd/mm/áááá―eða „dd.mm.áááá―(dagur, mánuður, ár),
Eftirfarandi skal koma fram á bakhliðinni:
232) skýring á númeruðu liðunum sem eru á framhlið kortsins,
233) með sérstöku skriflegu samkomulagi við korthafa má enn fremur bæta við upplýsingum sem tengjast ekki
umsýslu kortsins og skal viðbót sem þessi ekki á neinn hátt breyta notkun fyrirmyndarinnar sem ökuritakorts.
234) Ökuritakort skulu prentuð með eftirfarandi, ríkjandi bakgrunnslitum:
— ökumannskort: hvítur,
— eftirlitskort: blár,
— verkstæðiskort: rauður,
— fyrirtækiskort: gulur.
235) Ökuritakort skulu bera a.m.k. eftirfarandi sérkenni til að vernda kortið gegn fölsun og sviksamlegum
breytingum:
— öryggisbakgrunn með fíngerðu bakgrunnsmunstri og regnbogaprentun,
— á því svæði sem ljósmyndin er skulu öryggisbakgrunnurinn og ljósmyndin skarast,
— a.m.k. eina línu örprentaða í tveimur litum.
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236) Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum heimilt, með fyrirvara um önnur ákvæði
þessa viðauka, að bæta við litum eða merkingum, svo sem innlendum táknum og öryggisatriðum.
237) Tímabundin kort sem um getur í 4. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 skulu uppfylla ákvæði þessa
viðbætis.
4.2

Öryggi
Öryggisþáttum kerfisins er ætlað að vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem er miðlað milli korta og
skráningarbúnaðar, vernda heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem er halað niður af kortum, að tilteknar
skrifheimildir á kort séu aðeins fyrir skráningarbúnaðinn, að dulkóða tiltekin gögn, að útilokað sé að falsa gögn sem
eru geymd á kortunum, að koma í veg fyrir að hægt sé að breyta þeim sviksamlega og að komið verði upp um hvers
kyns tilburði í þá átt.
238) Til að tryggja öryggi kerfisins skulu ökuritakort uppfylla öryggiskröfurnar sem eru tilgreindar í 10. og
11. viðbæti.
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239) Annar búnaður á borð við einkatölvur skal geta lesið úr gögnum á ökuritakortum.
4.3

Staðlar
240) Ökuritakort skulu uppfylla eftirtalda staðla:
— ISO/IEC 7810 Identification cards — Physical characteristics,
— ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit cards:
— Part 1: Physical characteristics,
— Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007),
— Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006),
— Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014),
— Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006),
— Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).
— Ökuritakort skulu prófuð í samræmi við ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards — Test methods —
Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4

Nákvæmar skilgreiningar sem varða umhverfi og rafmagn
241) Ökuritakort skulu virka rétt við öll venjuleg veðurskilyrði á yfirráðasvæði Bandalagsins og a.m.k. við hitastig
á bilinu frá –25 °C til 70 °C með hámarkstoppa annað veifið upp í 85 °C, þar sem „annað veifið―merkir ekki
lengur en í 4 klukkustundir í senn og ekki oftar en hundrað sinnum á endingartíma kortsins.
242) Ökuritakort skulu virka rétt við rakastig á bilinu 10% til 90%.
243) Ökuritakort skulu virka rétt í fimm ár að því gefnu að þau séu notuð í samræmi við nákvæmar forskriftir sem
varða umhverfi og rafmagn.
244) Við notkun skulu ökuritakort uppfylla ákvæði ECE R10 að því er varðar rafsegulsviðssamhæfi og þau skulu
varin gegn rafstöðuafhleðslu.

4.5

Geymsla gagna
Að því er varðar þessa málsgrein,
— er tíminn skráður með einnar mínútu nákvæmni nema annað sé tilgreint,
— er staða kílómetramælis skráð með eins kílómetra nákvæmni,
— er hraði skráður með 1 km/klst. nákvæmni,
— eru staðsetningar (lengd og breidd) skráðar í gráðum og mínútum með 1/10 mínútna nákvæmni.
Aðgerðir, skipanir og rökleg uppbygging ökuritakorta sem uppfylla kröfur um gagnageymslu eru tilgreindar í
2. viðbæti.
Ef annað er ekki tekið fram skal gagnageymsla á ökuritakortum vera þannig skipulögð að ný gögn komi í stað elstu
gagnanna ef áætlað minni fyrir þær tilteknu skrár fyllist.
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245) Í þessum lið er tilgreint lágmarksgeymslurými fyrir mismunandi gagnaskrár verkbúnaðarins. Ökuritakort
skulu geta gefið skráningarbúnaðinum upplýsingar um raunverulegt geymslurými þessara gagnaskráa.
246) Viðbótargögn, sem kunna að vera geymd á ökuritakortum og tengjast öðrum verkbúnaði sem kann að vera á
kortinu, skulu geymd í samræmi við tilskipun 95/46/EB og tilskipun 2002/58/EB og skv. 7. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 165/2014.
247) Hver stofnskrá (MF) á hverju ökuritakorti skal innihalda allt að fimm frumskrár (EF) til umsýslu með
kortinu, fyrir verkbúnaðinn og til auðkenningar á örflögunni, auk tveggja sérnota skráa (DF):
— Sérnota skrána Tachograph, sem inniheldur verkbúnaðinn sem er aðgengilegur fyrir fyrstu kynslóðar
skráningarhluta ökurita og er einnig til staðar á fyrstu kynslóðar ökuritakortum,
— Sérnota skrána Tachograph_G2, sem inniheldur verkbúnaðinn sem er einungis aðgengilegur fyrir annarrar
kynslóðar skráningarhluta ökurita og er einnig til staðar á annarrar kynslóðar ökuritakortum.
Heildarlýsing á uppbyggingu ökuritakorta er gefin í 2. viðbæti.
4.5.1

Frumskrár til auðkenningar og umsjónar með kortum

4.5.2

Auðkenni samrásarkorts
248) Ökuritakort skulu geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn fyrir snjallkort:
— stöðvun klukku,
— raðnúmer korts (að meðtöldum framleiðslutilvísunum),
— gerðarviðurkenningarnúmer korts,
— auðkenni þess sem tengir kort við persónu,
— kennimerki kortaframleiðanda,
— kennimerki samrásar.

4.5.2.1

Au ð kenn i flö gu
249) Ökuritakort skulu geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn fyrir samrásir (IC):
— raðnúmer samrásar,
— framleiðslutilvísanir fyrir samrás.

4.5.2.2

D I R ( e inun gi s ti l st að ar í ann ar r ar kyn slóð a r ö kur it a kor tu m)
250) Ökuritakort skulu geta geymt þá gagnahluti til auðkenningar á verkbúnaði sem eru tilgreindir í 2. viðbæti.

4.5.2.3

S var við endu rs til lin gu
ö kur it a kor tu m)

( ATR )

( s kil yr t,

e inungi s

ti l

s tað a r

í

ann a rra r

kyn slóð ar

251) Ökuritakort skulu geta geymt eftirfarandi upplýsingagagnahlut af aukinni lengd:
— upplýsingagagnahlutinn af aukinni lengd sem er tilgreindur í 2. viðbæti ef ökuritakortið styður
gagnasvæði með aukinni lengd.
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Au kin len gd uppl ýs in ga (ski l yrt , einun gi s til s t aða r í a nn ar ra r kyn slóð a r ö kur it akor tu m)
252) Ökuritakort skulu geta geymt eftirfarandi upplýsingagagnahlut af aukinni lengd:
— upplýsingagagnahlutina af aukinni lengd sem eru tilgreindir í 2. viðbæti ef ökuritakortið styður
gagnasvæði með aukinni lengd.

4.5.3

Ökumannskort

4.5.3.1.

Ö kuri t a ve r kbún aður ( að gengi le gu r fyr i r f yr s tu o g annar r ar kyn s lóða r s kr ánin ga rhlut a ö ku ri ta )

4.5.3.1.1

Auðkenning verkbúnaðar
253) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn fyrir verkbúnað:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.

4.5.3.1.2

Lyklar og vottorð
254) Ökumannskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í A-hluta
11. viðbætis.

4.5.3.1.3

Auðkenning korts
255) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts.

4.5.3.1.4

Auðkenning korthafa
256) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— kenninafn korthafa,
— eiginnafn eða -nöfn korthafa,
— fæðingardag og -ár,
— tungumál sem valið er.

4.5.3.1.5

Niðurhal gagna af korti
257) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem varða niðurhal korts:
— dagsetningu og tíma síðasta niðurhals korts (í öðrum tilgangi en til eftirlits).
258) Ökumannskortið skal geta geymt eina slíka skráningu.

4.5.3.1.6

Upplýsingar um ökuskírteini
259) Ökumannskort skal geta geymt eftirfarandi gögn um ökuskírteini:
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds,
— númer ökuskírteinis (við útgáfudag kortsins).
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Gögn um sértilvik
Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni.
260) Ökumannskortið skal geta geymt gögn, sem varða eftirfarandi sértilvik, sem skráningarbúnaðurinn greinir
meðan kortið var ísett:
— Tímaskörun (þegar þetta kort orsakar þetta sértilvik),
— Ísetningu korts við akstur (þegar þetta kort orsakar sértilvikið),
— Síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt (þegar þetta kort orsakar sértilvikið),
— Rof á straumi,
— Villu í hreyfigögnum,
— Tilraunir til öryggisbrota.
261) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um þessi sértilvik:
— Kóða fyrir sértilvik,
— Dagsetningu og tíma upphafs sértilviksins (eða ísetningar korts ef hún átti sér stað á meðan sértilvikið stóð
yfir),
— Dagsetningu og tíma loka sértilviksins (eða úrtektar korts ef hún átti sér stað á meðan sértilvikið stóð yfir),
— Skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækis sem sértilvikið átti sér stað í.
Athugasemd: Að því er sértilvikið „tímaskörun―varðar:
— skulu dagsetning og tími upphafs sértilviksins samsvara þeirri dagsetningu og tíma þegar kortið var tekið
úr síðasta ökutæki,
— skulu dagsetning og tími þegar sértilvikinu lýkur samsvara þeirri dagsetningu og tíma þegar kortið er sett í
núverandi ökutæki,
— skulu gögn um ökutæki samsvara núverandi ökutæki sem orsakaði sértilvikið.
Athugasemd: Að því er varðar sértilvikið „síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt―
:
— skulu dagsetning og tími þegar sértilvik hefst samsvara dagsetningu og tíma við ísetningu korts í kortalotu
sem er ekki lokið á réttan hátt,
— skulu dagsetning og tími þegar sértilviki lýkur samsvara dagsetningu og tíma við ísetningu korts í
kortalotu þar sem sértilvikið greindist (yfirstandandi lotu),
— skulu gögn um ökutæki samsvara ökutækinu þar sem lotunni var ekki rétt lokað.
262) Ökumannskortið skal geta geymt gögn um sex síðustu sértilvik af hverri gerð (þ.e. 36 sértilvik).

4.5.3.1.8

Gögn um bilanir
Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni.
263) Ökumannskortið skal geta geymt gögn sem varða eftirfarandi bilanir sem skráningarbúnaðurinn greindi þegar
kortið var sett í:
— bilun í korti (þegar þetta kort er orsök sértilviksins),
— Bilun í skráningarbúnaði.
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264) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um þessar bilanir:
— Bilanakóða,
— Dagsetningu og tíma þegar bilunin kemur upp (eða við ísetningu korts ef hún átti sér stað á
bilunartímabilinu),
— Dagsetningu og tíma loka bilunarinnar (eða ísetningar korts ef hún átti sér stað á bilunartímabilinu),
— skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækisins sem bilunin varð í.
265) Ökumannskortið skal geta geymt gögn um tólf síðustu bilanir af hverri gerð (þ.e. 24 bilanir).
4.5.3.1.9

Gögn um starfsathafnir ökumanns
266) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn fyrir hvern almanaksdag sem kortið hefur verið notað eða
þegar ökumaðurinn hefur handskráð starfsathafnir:
— dagsetningu,
— teljara fyrir daglega viðveru (talan hækkar um einn fyrir hvern almanaksdag),
— ekna heildarvegalengd ökumannsins á þessum degi,
— áhafnarstöðu ökumanns kl. 00.00,
— hvenær sem ökumaður hefur skipt um starfsathöfn og/eða áhafnarstöðu og/eða hefur sett kortið sitt í eða
tekið það úr:
— áhafnarstöðu (ÁHÖFN, EINN ÖKUMAÐUR),
— rauf (ÖKUMAÐUR, AÐSTOÐARÖKUMAÐUR),
— stöðu korts (ÍSETT, EKKI ÍSETT),
— starfsathöfn (AKSTUR, TILTÆKILEIKI, VINNA, HLÉ/HVÍLD),
— tímann þegar breytingin verður.
267) Minni ökumannskortsins skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns í a.m.k. 28 daga (meðalfjöldi
starfsathafna ökumanns er skilgreindur sem 93 breytingar á starfsathöfnum á degi hverjum).
268) Gögn sem eru talin upp í kröfum 261, 264 og 266 skulu geymd þannig að hægt sé að sækja starfsathafnir í
þeirri röð sem þær áttu sér stað, jafnvel þótt um sé að ræða tímaskörun.

4.5.3.1.10 Gögn um ökutæki sem eru notuð
269) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn fyrir hvern almanaksdag sem kortið er notað og fyrir hvert
notkunartímabil tiltekins ökutækis þann dag (notkunartímabil tekur til allra skipta þar sem kortið er sett í eða
tekið úr ökutækinu, með tilliti til viðkomandi korts):
— dagsetningu og tíma þegar ökutækið er notað í fyrsta sinn (þ.e. fyrsta kortaísetning fyrir þetta
notkunartímabil ökutækisins eða 00.00 ef þessi tímapunktur er innan notkunartímabilsins),
— stöðu kílómetramælis ökutækisins á þeim tímapunkti,
— dagsetningu og tíma þegar ökutækið var síðast notað (þ.e. Síðasta úrtekt korts fyrir þetta notkunartímabil
ökutækisins eða 23.59 ef þessi tímapunktur er innan notkunartímabilsins),
— stöðu kílómetramælis ökutækisins á þeim tímapunkti,
— skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækis.
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270) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 84 slíkar skráningar.
4.5.3.1.11 Staðir þar sem akstursdagar hefjast og/eða enda
271) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi upplýsingar, sem ökumaðurinn færir inn, sem varða staði þar
sem akstursdagar hefjast og/eða enda:
— dagsetningu og tíma færslunnar (eða dagsetningu/tíma sem tengist færslunni þegar hún er gerð samkvæmt
handskráningaraðferðinni,
— gerð færslunnar (upphaf eða endir, skilyrði færslunnar),
— landið og svæðið sem fært er inn,
— stöðu kílómetramælis ökutækisins.
272) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 42 pör slíkra skráninga.
4.5.3.1.12 Gögn um lotur á korti
273) Ökumannskortið skal geta geymt gögn um ökutækið sem opnaði yfirstandandi lotu kortsins:
— dagsetningu og tíma þegar lotan var opnuð (þ.e. ísetning korts) með einnar sekúndu nákvæmni,
— skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækisins.
4.5.3.1.13 Gögn um eftirlitsathafnir
274) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem varða eftirlitsathafnir:
— dagsetningu og tíma þegar eftirlitið fer fram,
— númer eftirlitskorts og útgáfuaðildarríki þess,
— tegund eftirlits (birting á skjá og/eða prentun og/eða niðurhal gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða
niðurhal gagna af korti (sjá athugasemd)),
— tímabilið sem niðurhal nær til, ef um gagnaniðurhal er að ræða,
— skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækisins sem eftirlitið varðaði.
Athugasemd: niðurhal gagna af korti er einungis skráð ef það fer fram um skráningarbúnað.
275) Ökumannskortið skal geta geymt eina slíka skráningu.
4.5.3.1.14 Gögn um séraðstæður
276) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um séraðstæður sem eru skráð meðan kortið er ísett (hver
sem raufin er):
— dag- og tímasetningu færslunnar,
— tegund séraðstæðna.
277) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 56 slíkar skráningar.
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4.5.3.2.

V e r kbún aður ann ar r ar kyn slóð a r ö kuri t a ( e kki að gen gi le gu r fyr s tu kyn slóð ar s krá nin garh luta
ö kur it a)

4.5.3.2.1

Auðkenni verkbúnaðar
278) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn fyrir verkbúnað:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.

4.5.3.2.2

Lyklar og vottorð
279) Ökumannskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í B-hluta
11. viðbætis.

4.5.3.2.3

Auðkenni korts
280) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts.

4.5.3.2.4

Auðkenni korthafa
281) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— kenninafn korthafa,
— eiginnafn eða -nöfn korthafa,
— fæðingardag og -ár,
— tungumál sem valið er.

4.5.3.2.5

Niðurhal gagna af korti
282) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem varða niðurhal af korti:
— dagsetningu og tíma síðasta niðurhals af kortinu (í öðrum tilgangi en til eftirlits).
283) Ökumannskortið skal geta geymt eina slíka skráningu.

4.5.3.2.6

Upplýsingar um ökuskírteini
284) Ökumannskort skal geta geymt eftirfarandi gögn um ökuskírteini:
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds,
— númer ökuskírteinis (við útgáfudag kortsins).

4.5.3.2.7

Gögn um sértilvik
Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni.
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285) Ökumannskortið skal geta geymt gögn, sem varða eftirfarandi sértilvik, sem skráningarbúnaðurinn greinir
meðan kortið var ísett:
— Tímaskörun (þegar þetta kort orsakar þetta sértilvik),
— Ísetningu korts við akstur (þegar þetta kort orsakar sértilvikið),
— Síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt (þegar þetta kort orsakar sértilvikið),
— Rof á straumi,
— Villu í samskiptum við fjarskiptabúnað,
— Sértilvikið „vantar staðsetningarupplýsingar frá GNSS-móttökubúnaði―
— Villu í samskiptum við ytri GNSS-búnað
— Villu í hreyfigögnum,
— Ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis,
— Tilraunir til öryggisbrota,
— Misræmi í tímamælingum.
286) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um þessi sértilvik:
— Kóða fyrir sértilvik,
— Dagsetningu og tíma upphafs sértilviksins (eða ísetningar korts ef hún átti sér stað á meðan sértilvikið stóð
yfir),
— Dagsetningu og tíma loka sértilviksins (eða úrtektar korts ef hún átti sér stað á meðan sértilvikið stóð yfir),
— Skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækis sem sértilvikið átti sér stað í.
Athugasemd: Að því er sértilvikið „tímaskörun―varðar:
— skulu dagsetning og tími upphafs sértilviksins samsvara þeirri dagsetningu og tíma þegar kortið var tekið
úr síðasta ökutæki,
— skulu dagsetning og tími þegar sértilvikinu lýkur samsvara þeirri dagsetningu og tíma þegar kortið er sett í
núverandi ökutæki,
— skulu gögn um ökutæki samsvara núverandi ökutæki sem orsakaði sértilvikið.
Athugasemd: Að því er varðar sértilvikið „síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt―
:
— skulu dagsetning og tími þegar sértilvik hefst samsvara dagsetningu og tíma við ísetningu korts í kortalotu
sem er ekki lokið á réttan hátt,
— skulu dagsetning og tími þegar sértilviki lýkur samsvara dagsetningu og tíma við ísetningu korts í
kortalotu þar sem sértilvikið greindist (yfirstandandi lotu),
— skulu gögn um ökutæki samsvara ökutækinu þar sem lotunni var ekki rétt lokað.
287) Ökumannskortið skal geta geymt gögn um sex síðustu sértilvik af hverri gerð (þ.e. 66 sértilvik).
4.5.3.2.8

Gögn um bilanir
Að því er varðar þennan undirlið skal tíminn skráður með einnar sekúndu nákvæmni.
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288) Ökumannskortið skal geta geymt gögn sem varða eftirfarandi bilanir sem skráningarbúnaðurinn greindi þegar
kortið var sett í:
— bilun í korti (þegar þetta kort er orsök sértilviksins),
— Bilun í skráningarbúnaði.
289) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um þessar bilanir:
— Bilanakóða,
— Dagsetningu og tíma þegar bilunin kemur upp (eða við ísetningu korts ef hún átti sér stað á
bilunartímabilinu),
— Dagsetningu og tíma loka bilunarinnar (eða ísetningar korts ef hún átti sér stað á bilunartímabilinu),
— skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækisins sem bilunin varð í.
290) Ökumannskortið skal geta geymt gögn um tólf síðustu bilanir af hverri gerð (þ.e. 24 bilanir).
4.5.3.2.9

Gögn um starfsathafnir ökumanns
291) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn fyrir hvern almanaksdag sem kortið hefur verið notað eða
þegar ökumaðurinn hefur handskráð starfsathafnir:
— dagsetningu,
— teljara fyrir daglega viðveru (talan hækkar um einn fyrir hvern almanaksdag),
— ekna heildarvegalengd ökumannsins á þessum degi,
— áhafnarstöðu ökumanns kl. 00.00,
— hvenær sem ökumaður hefur skipt um starfsathöfn og/eða áhafnarstöðu og/eða hefur sett kortið sitt í eða
tekið það úr:
— áhafnarstöðu (ÁHÖFN, EINN ÖKUMAÐUR),
— rauf (ÖKUMAÐUR, AÐSTOÐARÖKUMAÐUR),
— stöðu korts (ÍSETT, EKKI ÍSETT),
— starfsathöfn (AKSTUR, TILTÆKILEIKI, VINNA, HLÉ/HVÍLD),
— tímann þegar breytingin verður.
292) Minni ökumannskortsins skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns í a.m.k. 28 daga (meðalfjöldi
starfsathafna ökumanns er skilgreindur sem 93 breytingar á starfsathöfnum á degi hverjum).
293) Gögn sem eru talin upp í kröfum 286, 289 og 291 skulu geymd þannig að hægt sé að sækja starfsathafnir í
þeirri röð sem þær áttu sér stað, jafnvel þótt um sé að ræða tímaskörun.

4.5.3.2.10 Gögn um ökutæki sem eru notuð
294) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn fyrir hvern almanaksdag sem kortið er notað og fyrir hvert
notkunartímabil tiltekins ökutækis þann dag (notkunartímabil tekur til allra skipta þar sem kortið er sett í eða
tekið úr ökutækinu, með tilliti til viðkomandi korts):
— dagsetningu og tíma þegar ökutækið er notað í fyrsta sinn (þ.e. fyrsta kortaísetning fyrir þetta
notkunartímabil ökutækisins eða 00.00 ef þessi tímapunktur er innan notkunartímabilsins),
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— stöðu kílómetramælis ökutækisins við þessa fyrstu notkun,
— dagsetningu og tíma þegar ökutækið var síðast notað (þ.e. síðasta úrtekt korts fyrir þetta notkunartímabil
ökutækisins eða 23.59 ef þessi tímapunktur er innan notkunartímabilsins),
— stöðu kílómetramælis ökutækisins við þessa síðustu notkun,
— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð,
— verksmiðjunúmer ökutækisins.
295) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 84 slíkar skráningar.
4.5.3.2.11 Staðir og staðsetningar þar sem akstursdagar hefjast og/eða enda
296) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi upplýsingar, sem ökumaðurinn færir inn, sem varða staði þar
sem akstursdagar hefjast og/eða enda:
— dagsetningu og tíma færslunnar (eða dagsetningu/tíma sem tengist færslunni þegar hún er gerð samkvæmt
handskráningaraðferðinni,
— gerð færslunnar (upphaf eða endir, skilyrði færslunnar),
— landið og svæðið sem fært er inn,
— stöðu kílómetramælis ökutækisins,
— staðsetningu ökutækisins,
— nákvæmni hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins, dagsetningu og tíma þegar staðsetningin var ákvörðuð.
297) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 84 pör slíkra skráninga.
4.5.3.2.12 Gögn um lotur á korti
298) Ökumannskortið skal geta geymt gögn um ökutækið sem opnaði yfirstandandi lotu kortsins:
— dagsetningu og tíma þegar lotan var opnuð (þ.e. ísetning korts) með einnar sekúndu nákvæmni,
— skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækisins.
4.5.3.2.13 Gögn um eftirlitsathafnir
299) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem varða eftirlitsathafnir:
— dagsetningu og tíma þegar eftirlitið fer fram,
— númer eftirlitskorts og útgáfuaðildarríki þess,
— tegund eftirlits (birting á skjá og/eða prentun og/eða niðurhal gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða
niðurhal gagna af korti (sjá athugasemd)),
— tímabilið sem niðurhal nær til, ef um gagnaniðurhal er að ræða,
— skráningarnúmer og skráningaraðildarríki ökutækisins sem eftirlitið varðaði.
Athugasemd: Öryggiskröfur fela í sér að niðurhal gagna af korti skuli einungis skráð ef það fer fram um
skráningarbúnað.
300) Ökumannskortið skal geta geymt eina slíka skráningu.
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4.5.3.2.14 Gögn um séraðstæður
301) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um séraðstæður sem eru skráð meðan kortið er ísett (hver
sem raufin er):
— dag- og tímasetningu færslunnar,
— tegund séraðstæðna.
302) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 56 slíkar skráningar.
4.5.3.2.15 Auðkennisgögn skráningarhluta ökurita sem eru notaðir
303) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem tengjast hinum mismunandi skráningarhlutum ökurita
sem kortið var notað í:
— dagsetningu og tíma upphafs notkunartímabils skráningarhluta ökurita (þ.e. fyrsta kortaísetning í
skráningarhluta ökurita fyrir tímabilið),
— nafn framleiðanda skráningarhluta ökuritans,
— gerð skráningarhluta ökurita,
— númer hugbúnaðarútgáfunnar fyrir skráningarhluta ökuritans.
304) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 84 slíkar skráningar.
4.5.3.2.16 Upplýsingar um staðsetningar þar sem samfelldur aksturstími nær þremur klukkustundum
305) Ökumannskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem tengjast staðsetningu ökutækisins þar sem samfelldur
aksturstími ökumannsins náði margfeldi þriggja klukkustunda:
— dagsetningu og tíma þegar samfelldur aksturstími korthafans náði margfeldi þriggja klukkustunda,
— staðsetningu ökutækisins.
— nákvæmni hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins, dagsetningu og tíma þegar staðsetningin var ákvörðuð.
306) Ökumannskortið skal geta geymt allt að 252 slíkar skráningar.
4.5.4

Verkstæðiskort

4.5.4.1

Ö kuri t a ve r kbún aður ( að gengi le gu r fyr i r fyr s tu o g annar r ar kyn s lóða r s kr ánin ga rhlut a ö ku ri ta )

4.5.4.1.1

Auðkenni verkbúnaðar
307) Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn verkbúnaðar:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.

4.5.4.1.2

Lyklar og vottorð
308) Verkstæðiskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í A-hluta
11. viðbætis.
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309) Verkstæðiskortið skal geta geymt persónulegt kenninúmer (PIN-númer).
4.5.4.1.3

Auðkenni korts
310) Ökumannskort skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts.

4.5.4.1.4

Auðkenni korthafa
311) Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— heiti verkstæðis,
— heimilisfang verkstæðis,
— kenninafn korthafa,
— eiginnafn eða -nöfn korthafa,
— tungumál sem valið er.

4.5.4.1.5

Niðurhal gagna af korti
312) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslu um niðurhal gagna á sama hátt og ökumannskort.

4.5.4.1.6

Gögn um kvörðun og tímastillingu
313) Verkstæðiskortið skal geta geymt skrár yfir kvarðanir og/eða tímastillingar sem færðar eru meðan kortið er í
skráningarbúnaðinum.
314) Hver kvörðunarskrá skal geta geymt eftirfarandi gögn:
— Tilgang kvörðunar (virkjun, fyrstu uppsetningu, uppsetningu, reglubundna skoðun),
— Auðkenni ökutækis,
— Uppfærðar eða staðfestar breytur (w-, k- og l-gildi, hjólbarðastærð, stillingu hraðatakmörkunarbúnaðar,
kílómetramæli (ný og gömul staða), dagsetningu og tíma (ný og gömul staða),
— Auðkenni skráningarbúnaðar (hlutarnúmer skráningarhluta ökurita, raðnúmer skráningarhluta ökurita,
raðnúmer hreyfinema).
315) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 88 slíkar skráningar.
316) Verkstæðiskortið skal vera með teljara sem sýnir heildarfjölda kvarðana sem eru gerðar með kortinu.
317) Verkstæðiskortið skal vera með teljara sem sýnir fjölda kvarðana sem gerðar hafa verið frá síðasta niðurhali
gagna af kortinu.
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Gögn um sértilvik og bilanir
318) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslur um sértilvik og bilanir á sama hátt og ökumannskort.
319) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um þrjú síðustu sértilvik af hverri gerð (þ.e. 18 sértilvik) og sex
síðustu bilanir af hverri gerð (þ.e. 12 bilanir).

4.5.4.1.8

Gögn um starfsathafnir ökumanns
320) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns á sama hátt og ökumannskort.
321) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns í a.m.k. einn dag miðað við
meðalstarfsathafnir ökumanns.

4.5.4.1.9

Gögn um ökutæki sem eru notuð
322) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslur um notuð ökutæki á sama hátt og ökumannskort.
323) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 4 slíkar skráningar.

4.5.4.1.10 Gögn um byrjun og/eða lok akstursdaga
324) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslur
ökumannskort.

um upphaf og/eða lok akstursdags á sama hátt og

325) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. þrjú pör af slíkum skráningum.
4.5.4.1.11 Gögn um lotur á korti
326) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslu um kortalotu á sama hátt og ökumannskort.
4.5.4.1.12 Gögn um eftirlitsathafnir
327) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslu um eftirlitsathafnir á sama hátt og ökumannskort.
4.5.4.1.13 Gögn um séraðstæður
328) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn varðandi séraðstæður á sama hátt og ökumannskort.
329) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 2 slíkar skráningar.
4.5.4.2

V e r kbún aður ann ar r ar kyn slóð a r ö kuri t a ( e kki að gen gi le gu r fyr s tu kyn slóð ar s krá nin garh luta
ö kur it a)

4.5.4.2.1

Auðkenni verkbúnaðar
330) Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn verkbúnaðar:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.
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Lyklar og vottorð
331) Verkstæðiskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í B-hluta
11. viðbætis.
332) Verkstæðiskortið skal geta geymt persónulegt kenninúmer (PIN-númer).

4.5.4.2.3

Auðkenni korts
333) Ökumannskort skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts.

4.5.4.2.4

Auðkenni korthafa
334) Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— heiti verkstæðis,
— heimilisfang verkstæðis,
— kenninafn korthafa,
— eiginnafn eða -nöfn korthafa,
— tungumál sem valið er.

4.5.4.2.5

Niðurhal gagna af korti
335) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslu um niðurhal gagna á sama hátt og ökumannskort.

4.5.4.2.6

Gögn um kvörðun og tímastillingu
336) Verkstæðiskortið skal geta geymt skrár yfir kvarðanir og/eða tímastillingar sem færðar eru meðan kortið er í
skráningarbúnaðinum.
337) Hver kvörðunarskrá skal geta geymt eftirfarandi gögn:
— tilgang kvörðunar (virkjun, fyrstu uppsetningu, uppsetningu, reglubundna skoðun),
— auðkenni ökutækis,
— uppfærðar eða staðfestar breytur (w-, k- og l-gildi, hjólbarðastærð, stillingu hraðatakmörkunarbúnaðar,
kílómetramæli (ný og gömul staða), dagsetningu og tíma (ný og gömul staða),
— auðkenni skráningarbúnaðar (hlutarnúmer fyrir skráningarhluta ökurita, raðnúmer skráningarhluta ökurita,
raðnúmer hreyfinema, raðnúmer fjarskiptabúnaðar og raðnúmer ytri GNSS-búnaðar, ef við á),
— tegundir og auðkenni allra innsigla sem eru til staðar,
— geta skráningarhluta ökuritans til að nota fyrstu kynslóðar ökuritakort (virkjuð eða ekki).
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338) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 88 slíkar skráningar.
339) Verkstæðiskortið skal vera með teljara sem sýnir heildarfjölda kvarðana sem eru gerðar með kortinu.
340) Verkstæðiskortið skal vera með teljara sem sýnir fjölda kvarðana sem gerðar hafa verið frá síðasta niðurhali
gagna af kortinu.
4.5.4.2.7

Gögn um sértilvik og bilanir
341) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslur um sértilvik og bilanir á sama hátt og ökumannskort.
342) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um þrjú síðustu sértilvik af hverri gerð (þ.e. 33 sértilvik) og sex
síðustu bilanir af hverri gerð (þ.e. 12 bilanir).

4.5.4.2.8

Gögn um starfsathafnir ökumanns
343) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns á sama hátt og ökumannskort.
344) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn um starfsathafnir ökumanns í a.m.k. einn dag miðað við
meðalstarfsathafnir ökumanns.

4.5.4.2.9

Gögn um ökutæki sem eru notuð
345) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslur um notuð ökutæki á sama hátt og ökumannskort.
346) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 4 slíkar skráningar.

4.5.4.2.10 Gögn um byrjun og/eða lok akstursdaga
347) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslur
ökumannskort.

um upphaf og/eða lok akstursdags á sama hátt og

348) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. þrjú pör af slíkum skráningum.
4.5.4.2.11 Gögn um lotur á korti
349) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslu um kortalotu á sama hátt og ökumannskort.
4.5.4.2.12 Gögn um eftirlitsathafnir
350) Verkstæðiskortið skal geta geymt gagnafærslu um eftirlitsathafnir á sama hátt og ökumannskort.
4.5.4.2.13 Auðkennisgögn skráningarhluta ökurita sem eru notaðir
351) Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem tengjast hinum mismunandi skráningarhlutum
ökurita sem kortið var notað í:
— dagsetningu og tíma upphafs notkunartímabils skráningarhluta ökurita (þ.e. fyrsta kortaísetning í
skráningarhluta ökurita fyrir tímabilið),
— nafn framleiðanda skráningarhluta ökuritans,
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— gerð skráningarhluta ökurita,
— númer hugbúnaðarútgáfunnar fyrir skráningarhluta ökuritans.
352) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 4 slíkar skráningar.
4.5.4.2.14 Upplýsingar um staðsetningar þar sem samfelldur aksturstími nær þremur klukkustundum
353) Verkstæðiskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn sem tengjast staðsetningu ökutækisins þar sem samfelldur
aksturstími ökumannsins náði margfeldi þriggja klukkustunda:
— dagsetningu og tíma þegar samfelldur aksturstími korthafans náði margfeldi þriggja klukkustunda,
— staðsetningu ökutækisins,
— nákvæmni hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins, dagsetningu og tíma þegar staðsetningin var ákvörðuð.
354) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 18 slíkar skráningar.
4.5.4.2.15 Gögn um séraðstæður
355) Verkstæðiskortið skal geta geymt gögn varðandi séraðstæður á sama hátt og ökumannskort.
356) Verkstæðiskortið skal geta geymt a.m.k. 2 slíkar skráningar.
4.5.5

Eftirlitskort

4.5.5.1

Ö kuri t a ve r kbún aður ( að gengi le gu r fyr i r fyr s tu o g annar r ar kyn s lóða r s kr ánin ga rhlut a ö ku ri ta )

4.5.5.1.1

Auðkenni verkbúnaðar
357) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn til sanngreiningar á verkbúnaði:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.

4.5.5.1.2

Lyklar og vottorð
358) Eftirlitskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í A-hluta 11.
viðbætis.

4.5.5.1.3

Auðkenni korts
359) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn fyrir kortið:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts (ef við á).

4.5.5.1.4

Auðkenni korthafa
360) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— heiti eftirlitsstofnunar,
— heimilisfang eftirlitsstofnunar,
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— kenninafn korthafa,
— eiginnafn eða -nöfn korthafa,
— tungumál sem valið er.
4.5.5.1.5

Gögn um eftirlitsathafnir
361) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um eftirlitsathafnir:
— dagsetningu og tíma þegar eftirlitið fer fram,
— tegund eftirlits (birting á skjá og/eða prentun og/eða niðurhal gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða
niðurhal gagna af korti og/eða athugun á kvörðun á vegum úti),
— tímabilið sem niðurhal nær til (ef við á),
— skráningarnúmer ökutækis og skráningaryfirvald aðildarríkis þar sem ökutækið, sem er undir eftirliti, er
skráð,
— númer korts og útgáfuaðildarríki ökumannskortsins sem eftirlit beinist að.
362) Eftirlitskortið skal geta geymt a.m.k. 230 slíkar skráningar.

4.5.5.2

V e r kbún aður ann ar r ar kyn slóð a r ö kuri t a ( e kki að gen gi le gu r fyr s tu kyn slóð ar s krá nin garh luta
ö kur it a)

4.5.5.2.1

Auðkenni verkbúnaðar
363) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn til sanngreiningar á verkbúnaði:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.

4.5.5.2.2

Lyklar og vottorð
364) Eftirlitskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í B-hluta 11.
viðbætis.

4.5.5.2.3

Auðkenni korts
365) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn fyrir kortið:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts (ef við á).

4.5.5.2.4

Auðkenni korthafa
366) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— heiti eftirlitsstofnunar,
— heimilisfang eftirlitsstofnunar,
— kenninafn korthafa,
— eiginnafn eða -nöfn korthafa,
— tungumál sem valið er.
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Gögn um eftirlitsathafnir
367) Eftirlitskortið skal geta geymt eftirfarandi gögn um eftirlitsathafnir:
— dagsetningu og tíma þegar eftirlitið fer fram,
— tegund eftirlits (birting á skjá og/eða prentun og/eða niðurhal gagna frá skráningarhluta ökurita og/eða
niðurhal gagna af korti og/eða athugun á kvörðun á vegum úti)
— tímabilið sem niðurhal nær til (ef við á),
— skráningarnúmer ökutækis og skráningaryfirvald aðildarríkis þar sem ökutækið, sem er undir eftirliti, er
skráð,
— númer korts og útgáfuaðildarríki ökumannskortsins sem eftirlit beinist að.
368) Eftirlitskortið skal geta geymt a.m.k. 230 slíkar skráningar.

4.5.6

Fyrirtækiskort

4.5.6.1

Ö kuri t a ve r kbún aður ( að gengi le gu r fyr i r fyr s tu o g annar r ar kyn s lóða r s kr ánin ga rhlut a ö ku ri ta )

4.5.6.1.1

Auðkenni verkbúnaðar
369) Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn verkbúnaðar:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.

4.5.6.1.2

Lyklar og vottorð
370) Fyrirtækiskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í A-hluta 11.
viðbætis.

4.5.6.1.3

Auðkenni korts
371) Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts (ef við á).

4.5.6.1.4

Auðkenni korthafa
372) Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— heiti fyrirtækis,
— heimilisfang fyrirtækis.

4.5.6.1.5

Gögn um starfsathafnir fyrirtækis
373) Fyrirtækiskort skal geta geymt eftirfarandi gögn um starfsathafnir í fyrirtæki:
— dagsetningu og tíma starfsathafnarinnar,
— tegund starfsathafnarinnar (læsing og/eða opnun og/eða niðurflutningur gagna frá skráningarhluta ökurita
og/eða af korti),
— tímabilið sem niðurhal nær til (ef við á),

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1097

— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð,
— númer korts og aðildarríki þar sem kortið er gefið út (ef um er að ræða niðurflutning af korti).
374) Fyrirtækiskortið skal geta geymt a.m.k. 230 slíkar skráningar.
4.5.6.2

V e r kbún aður ann ar r ar kyn slóð a r ö kuri t a ( e kki að gen gi le gu r fyr s tu kyn slóð ar s krá nin garh luta
ö kur it a)

4.5.6.2.1

Auðkenni verkbúnaðar
375) Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn verkbúnaðar:
— auðkenni fyrir verkbúnað ökuritans,
— auðkenni fyrir tegund ökuritakorts.

4.5.6.2.2

Lyklar og vottorð
376) Fyrirtækiskortið skal geta geymt nokkurn fjölda dulkóðunarlykla og vottorða, eins og tilgreint er í B-hluta 11.
viðbætis.

4.5.6.2.3

Auðkenni korts
377) Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn:
— númer korts,
— útgáfuaðildarríki, heiti útgáfuyfirvalds, útgáfudag,
— fyrsta og síðasta gildisdag korts (ef við á).

4.5.6.2.4

Auðkenni korthafa
378) Fyrirtækiskortið skal geta geymt eftirfarandi auðkennisgögn korthafa:
— heiti fyrirtækis,
— heimilisfang fyrirtækis.

4.5.6.2.5

Gögn um starfsathafnir fyrirtækis
379) Fyrirtækiskort skal geta geymt eftirfarandi gögn um starfsathafnir í fyrirtæki:
— dagsetningu og tíma starfsathafnarinnar,
— tegund starfsathafnarinnar (læsing og/eða opnun og/eða niðurflutningur gagna frá skráningarhluta ökurita
og/eða af korti),
— tímabilið sem niðurhal nær til (ef við á),
— skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð,
— númer korts og aðildarríki þar sem kortið er gefið út (ef um er að ræða niðurflutning af korti).
380) Fyrirtækiskortið skal geta geymt a.m.k. 230 slíkar skráningar.
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18.5.2017

381) Afhenda skal ísetningarstofum eða ökutækjaframleiðendum nýjan, óvirkjaðan skráningarbúnað þar sem búið
er að stilla allar kvörðunarbreytur, sem eru skráðar í lið 3.21, á viðeigandi og fullnægjandi, sjálfgefin gildi. Ef
ekkert eitt gildi á við skal stilla bókstafsbreytur á strengi með „?―og tölubreytur á „0―
. Takmarka má
afhendingu hluta í skráningarbúnaðinn er varða öryggi meðan á öryggisvottun stendur.
382) Áður en skráningarbúnaðurinn er virkjaður skal hann veita aðgang að kvörðunaraðgerðinni jafnvel í öðrum
ham en kvörðunarham.
383) Áður en skráningarbúnaðurinn er virkjaður skal hann hvorki skrá né geyma gögn sem um getur í lið 3.12.3,
3.12.9 og 3.12.12 til 3.12.15, að þeim öllum meðtöldum.
384) Við uppsetningu skulu framleiðendur ökutækja forstilla allar þekktar breytur.
385) Framleiðendur ökutækja eða ísetningarstofur skulu virkja uppsetta skráningarbúnaðinn í síðasta lagi áður en
ökutækið er notað innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 561/2006.
386) Þegar gilt verkstæðiskort er sett í fyrsta sinn í annan hvorn lesarann fyrir það skal skráningarbúnaðurinn
virkjaður sjálfkrafa.
387) Ef sértækra samtengiaðgerða er krafist milli hreyfinemans og skráningarhluta ökuritans skulu þær eiga sér
stað sjálfvirkt fyrir virkjun eða á meðan á henni stendur.
388) Á svipaðan hátt skulu sértækar samtengiaðgerðir milli ytri GNSS-búnaðar og skráningarhluta ökuritans eiga
sér stað sjálfvirkt fyrir virkjun eða á meðan á henni stendur.
389) Þegar skráningarbúnaðurinn hefur verið virkjaður skal hann framkvæma til fulls aðgerðir og fá aðgang að
gögnum.
390) Að virkjun lokinni skal skráningarbúnaðurinn senda fjarskiptabúnaðinum þau öruggu gögn sem eru
nauðsynleg til að framkvæma megi markvisst vegaeftirlit.
391) Skráningar- og geymsluaðgerðir skráningarbúnaðarins skulu vera að öllu leyti virkar eftir virkjun hans.
392) Þegar uppsetningu er lokið skal kvörðun fara fram. Fyrsta kvörðunin felur ekki nauðsynlega í sér innfærslu
skráningarnúmers ökutækis ef viðurkennda verkstæðið, sem á að framkvæma þessa kvörðun, þekkir það ekki.
Við þessar aðstæður, og á þessum tíma eingöngu, skal eiganda ökutækisins vera kleift að skrá
skráningarnúmer ökutækisins með fyrirtækiskorti sínu áður en ökutækið er notað innan gildissviðs
reglugerðar (EB) nr. 561/2006 (t.d. með því að gefa nauðsynlegar skipanir með viðeigandi valmynd í
notendaskilum skráningarhluta ökutækisins). (1). Einungis skal vera hægt að uppfæra eða staðfesta þessa
færslu með verkstæðiskorti.
393) Uppsetning á ytri GNSS-búnaði krefst samtengingar við skráningarhluta ökuritans og síðan sannprófunar á
staðsetningarupplýsingum hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins.
394) Skráningarbúnaðinum skal komið þannig fyrir í ökutækinu að ökumaðurinn geti framkvæmt allar
nauðsynlegar aðgerðir úr sæti sínu.
(1) Stjtíð. EB L 102, 11.4.2006, bls. 1.
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Uppsetningarplata
395) Eftir að skráningarbúnaðurinn hefur verið skoðaður við uppsetningu skal uppsetningarplatan, sem skal vera
með greypingu eða varanlegri áprentun, fest á skráningarbúnaðinn, þannig að hún sjáist greinilega og auðvelt
sé að komast að henni. Í þeim tilvikum þar sem það er ekki hægt skal festa plötuna á B-stoðina þannig að hún
sjáist greinilega. Í þeim ökutækjum sem eru ekki með B-stoð skal festa uppsetningarplötuna á dyrakarminn
ökumannsmegin í ökutækinu og skal hún í öllum tilvikum sjást greinilega.
Eftir hverja skoðun, sem samþykkt ísetningarstofa eða verkstæði framkvæmir, skal setja nýja plötu í stað
þeirrar sem fyrir var.
396) Á plötunni skulu koma fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:
— nafn, heimilisfang eða viðskiptaheiti viðurkenndrar ísetningarstofu eða verkstæðis,
— einkennisstuðull ökutækisins, gefinn upp sem „w = ... púls/km―
,
— fasti skráningarbúnaðarins, gefinn upp sem „k = ... púls/km―
,
— virkt ummál hjólbarða gefið upp sem „1 = ...mm―
,
— stærð hjólbarða,
— dagsetningin þegar einkennisstuðull ökutækisins og virkt ummál hjólbarðanna voru mæld,
— verksmiðjunúmer ökutækis;
— hvort ytri GNSS-búnaður er til staðar (eða ekki),
— raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins,
— raðnúmer fjarskiptabúnaðarins,
— raðnúmer allra innsigla sem eru til staðar,
— sá hluti ökutækisins þar sem aðlögunarbúnaðurinn er settur upp, ef slíkur er til staðar,
— sá hluti ökutækisins þar sem hreyfineminn er settur upp, ef hann er ekki tengdur við gírkassann eða ef
ekki er verið að nota aðlögunarbúnað,
— lýsing á lit kapalsins á milli aðlögunarbúnaðarins og þess hluta ökutækisins sem sendir honum púlsa,
— raðnúmer innbyggða hreyfinemans í aðlögunarbúnaðinum.
397) Nota má viðbótarplötu, eingöngu í ökutækjum í flokkum M1 og N1 sem eru búin aðlögunarbúnaði í samræmi
við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2009 (1), eins og henni var síðast breytt, og þar sem ekki
er hægt að geyma allar nauðsynlegar upplýsingar sem lýst er í kröfu 396. Í þeim tilvikum skulu a.m.k. síðustu
fjórir undirliðirnir, sem lýst er í kröfu 396, koma fram á viðbótarplötunni.
Ef þessi viðbótarplata er notuð skal festa hana við hliðina á aðalplötunni, sem lýst er í kröfu 396, og skal hún
vera með eins vörn. Á viðbótarplötunni skal einnig koma fram nafn, heimilisfang eða viðskiptaheiti
viðurkenndrar ísetningarstofu eða verkstæðis sem framkvæmdi uppsetninguna og dagsetning
uppsetningarinnar.

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2009 frá 23. janúar 2009 um níundu aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2009, bls. 3).
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Innsiglun
398) Eftirfarandi hlutar skulu innsiglaðir:
— Öll tengi sem mundu, ef þau væru aftengd, valda ógreinanlegum breytingum eða ógreinanlegum missi
gagna (þetta getur t.d. átt við um hreyfinematengi á gírkassanum, aðlögunarbúnaðinn fyrir M1/N1
ökutæki, tenginguna fyrir ytri GNSS-búnaðinn eða skráningarhluta ökuritans),
— Uppsetningarplatan, nema hún sé fest á þann hátt að ekki sé mögulegt að fjarlægja hana án þess að
eyðileggja merkingarnar.
399) Heimilt er að fjarlægja framangreind innsigli:
— Í neyðartilvikum,
— Vegna uppsetningar, stillingar eða viðgerðar á hraðatakmörkunarbúnaði eða öðrum búnaði sem stuðlar að
umferðaröryggi, að því tilskildu að skráningarbúnaðurinn starfi áfram örugglega og rétt og sé innsiglaður
á ný á viðurkenndri ísetningarstofu eða verkstæði (í samræmi við 6. lið) strax að lokinni uppsetningu
hraðatakmörkunarbúnaðarins eða annars búnaðar sem stuðlar að umferðaröryggi, eða innan sjö daga í
öðrum tilvikum.
400) Ætíð þegar fyrrnefnd innsigli eru rofin skal semja skriflega yfirlýsingu um ástæður þess og koma henni á
framfæri við viðkomandi lögbært yfirvald.
401) Á innsiglum skal vera auðkennisnúmer sem framleiðandi þess gefur því. Þetta númer skal vera einkvæmt og
auðgreinanlegt frá öðrum innsiglisnúmerum sem aðrir framleiðendur innsigla gefa þeim.
Þetta einkvæma auðkennisnúmer er skilgreint sem hér segir: MMNNNNNN með merkingu sem ekki er hægt
að fjarlægja, með MM sem einkvæmu auðkenni framleiðanda (EB annast skráningu í gagnagrunn) og
NNNNNN sem er alstafanúmer innsiglisins, sem er einkvæmt innan sviðs framleiðandans.
402) Á innsiglum þessum skal vera autt svæði þar sem viðurkenndar ísetningarstofur, verkstæði eða framleiðendur
ökutækja geta bætt við sérstöku merki skv. 3. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014.
Það merki skal ekki hylja auðkennisnúmer innsiglisins.
403) Framleiðendur innsigla skulu vera skráðir í sérstakan gagnagrunn og skulu birta almenningi innsiglisnúmer
sín með tilhögun sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skal koma á fót.
404) Viðurkennd verkstæði og framleiðendur ökutækja skulu, innan ramma reglugerðar (ESB) nr. 165/2014,
einungis nota innsigli frá þeim framleiðendum innsigla sem eru skráðir í framangreindan gagnagrunn.
405) Framleiðendur innsigla og dreifingaraðilar þeirra skulu halda ítarlegar skrár til að innsigli sem þeir selja, sem
á að nota innan ramma reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, séu rekjanleg, og skulu þeir geta framvísað þeim til
lögbærra landsyfirvalda hvenær sem þörf er á.
406) Einkvæm auðkennisnúmer innsigla skulu vera sýnileg á uppsetningarplötunni.

6.

ATHUGANIR, SKOÐANIR OG VIÐGERÐIR
Kröfur, sem gilda um aðstæður þar sem fjarlægja má innsigli, sem um getur í 5. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr.
165/2014, eru skilgreindar í lið 5.3 í þessum viðauka.

6.1

Viðurkenning ísetningarstofa, verkstæða og framleiðenda ökutækja
Aðildarríkin viðurkenna, hafa reglubundið eftirlit með og votta þá aðila sem annast:
— uppsetningu,
— eftirlit,
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— skoðanir,
— viðgerðir.
Verkstæðiskort skulu einungis gefin út fyrir ísetningarstofur og/eða verkstæði sem eru viðurkennd til að virkja
og/eða kvarða skráningarbúnað í samræmi við þennan viðauka og, nema rök séu færð fyrir því á tilhlýðilegan hátt:
— sem eiga ekki rétt á að fá fyrirtækiskort,
— og þar sem ekki er hætta á að önnur atvinnustarfsemi dragi úr heildaröryggi kerfisins eins og er krafist skv.
10. viðbæti.
6.2

Athuganir á nýjum tækjum eða viðgerðum tækjum
407) Hafa skal eftirlit með því að sérhvert tæki, nýtt eða viðgert, starfi rétt og gefi nákvæmar upplýsingar við
aflestur og skráningu innan þeirra marka, sem mælt er fyrir um í liðum 3.2.1. 3.2.2, 3.2.3 og 3.3, með
innsiglun þess í samræmi við lið 5.3 og kvörðun.

6.3

Skoðun á uppsetningu
408) Við uppsetningu í ökutæki skal allur uppsetti búnaðurinn (þ.m.t. skráningarbúnaður) uppfylla ákvæði um
mestu vikmörk sem mælt er fyrir um í liðum 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3.

6.4

Reglubundnar skoðanir
409) Reglubundin skoðun á búnaðinum, sem er komið fyrir í ökutækjum, skal fara fram eftir sérhverja viðgerð á
búnaðinum eða eftir að einkennisstuðli ökutækisins eða virku ummáli hjólbarðanna hefur verið breytt, eða
þegar alheimstími búnaðarins víkur meira en 20 mínútur frá réttum tíma eða þegar skráningarnúmer ökutækis
hefur breyst og a.m.k. einu sinni innan tveggja ára (24 mánaða) frá því að síðasta skoðun fór fram.
410) Við skoðun skal a.m.k. kanna:
— hvort skráningarbúnaðurinn virki rétt, þ.m.t. aðgerðin fyrir vistun gagna á ökuritakortum og boðskipti við
fjartengd aflestrartæki,
— hvort samræmi sé tryggt við ákvæði liða 3.2.1 og 3.2.2 um mestu vikmörk við uppsetningu,
— hvort samræmi sé tryggt við ákvæði liða 3.2.3 og 3.3,
— hvort skráningarbúnaðurinn sé með gerðarviðurkenningarmerki,
— hvort uppsetningarplatan, eins og er skilgreint í kröfu 396, og upplýsingaplantan, eins og er skilgreint í
kröfu 255, séu áfestar,
— stærð hjólbarða og raunverulegt ummál hjólbarðanna,
— að það séu engin tæki til hagræðingar á gögnum tengd við búnaðinn,
— hvort innsigli séu rétt staðsett, séu í góðu ástandi, að auðkennisnúmer þeirra séu gild (framleiðandi
innsiglis sem er vísað til í gagnagrunni EB) og að auðkennisnúmer þeirra samsvari merkingunum á
uppsetningarplötunni (sjá kröfu 401).
411) Ef eitthvert sértilvikanna sem talin eru upp í lið 3.9 (Greining á sértilvikum og/eða bilunum) hefur komið til
síðan síðasta skoðun fór fram og framleiðendur ökurita og/eða landsbundin yfirvöld telja að það setji öryggi
búnaðarins mögulega í hættu, skal verkstæðið:
a. gera samanburð á auðkennisgögnum hreyfinemans sem tengdur er við gírkassann og auðkennisgögnum
paraða hreyfinemans, sem skráður er í skráningarhluta ökuritans,
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b. athuga hvort upplýsingunum sem skráðar eru á uppsetningarplötunni og upplýsingunum sem skráðar eru í
skráningarhluta ökuritans beri saman,
c. athuga hvort raðnúmeri og viðurkenningarnúmeri hreyfinemans, ef þau eru prentuð utan á hreyfinemann,
beri saman við upplýsingarnar sem geymdar eru í gagnaminni skráningarhluta ökuritans,
d. bera saman auðkennisgögn sem eru á upplýsingaplötunni á ytri GNSS-búnaðinum, ef hann er til staðar,
við þau sem eru geymd í gagnaminni skráningarhluta ökuritans,
412) Verkstæði skulu greina frá niðurstöðum í skoðunarskýrslum sínum er varða rofin innsigli eða tæki sem ætluð
eru til að hagræða gögnum. Verkstæði skulu varðveita þessar skýrslur í a.m.k. tvö ár og afhenda lögbæru
yfirvaldi þegar þess er óskað.
413) Þessar skoðanir skulu m.a. felast í kvörðun og fyrirbyggjandi útskiptum á þeim innsiglum sem verkstæðið ber
ábyrgð á að setja upp.
6.5

Mæling á skekkjum
414) Mæling á skekkjum við uppsetningu og meðan á notkun stendur skal fara fram við eftirfarandi skilyrði og
teljast þau eðlileg prófunarskilyrði:
— ökutæki án hleðslu tilbúið til aksturs,
— þrýstingur í hjólbörðum skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðandans,
— slit á hjólbörðum skal vera innan leyfilegra marka lögum samkvæmt,
— hreyfing ökutækis:
— ökutækið skal hreyfast fram á við fyrir eigin vélarafli í beinni línu á sléttu yfirborði og á hraða sem er
50 ± 5 km/klst. Mæld vegalengd skal vera a.m.k. 1000 m.
— heimilt er að nota aðrar aðferðir við prófunina, eins og t.d. viðeigandi prófunarbekk, svo fremi að
nákvæmni þeirra sé sambærileg.

6.6

Viðgerðir
415) Verkstæði skulu geta halað niður gögnum úr skráningarbúnaðinum til að geta skilað gögnum aftur til
viðeigandi flutningafyrirtækis.
416) Viðurkennd verkstæði skulu gefa út vottorð til handa flutningafyrirtækjum um að ekki hafi verið hægt að hala
niður gögnum þegar bilun í skráningarbúnaði kemur í veg fyrir að hægt sé að hala niður gögnum sem þegar
er búið að skrá, jafnvel eftir viðgerð á þessu verkstæði. Verkstæðið geymir afrit af hverju útgefnu vottorði í
a.m.k. tvö ár.

7.

ÚTGÁFA KORTA
Vinnuferli varðandi útgáfu korts, sem aðildarríkin koma á fót, skal samræmast eftirfarandi:
417) Í kortnúmeri ökuritakorts, sem er gefið út í fyrsta sinn fyrir umsækjanda, skal vera eintaksnúmer (ef við á),
samritsnúmer og útgáfunúmer og skulu þau stillt á „0―.
418) Í kortnúmerum ökuritakorta, sem eru ekki gefin út fyrir einstaklinga heldur einstaka eftirlitsstofnun,
verkstæði eða flutningafyrirtæki, skulu 13 fyrstu tölustafirnir vera eins og í öllum kortnúmerum en
eintaksnúmerið skal vera mismunandi.
419)

Ökuritakort, sem er gefið út í stað gildandi ökuritakorts, skal hafa sama kortnúmer og útskipta kortið að öðru
leyti en því að samritsnúmerið hækkar um „1―(í röðinni 0, ..., 9, A, ..., Z).
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420) Ökuritakort, sem er gefið út í stað gildandi ökuritakorts, skal renna út sama dag og útskipta kortið.
421) Ökuritakort, sem er gefið út til endurnýjunar á gildandi ökuritakorti, skal hafa sama kortnúmer og
endurnýjaða kortið að undanskildu samritsnúmerinu sem skal endurstilla á „0―og útgáfunúmerinu sem skal
hækka um „1―(í röðinni 0, ...., 9, A, ..., Z).
422) Þegar gildandi ökuritakorti er skipt út til að breyta stjórnsýslugögnum skal fara eftir reglum um endurnýjun ef
hún á sér stað í útgáfuaðildarríkinu eða reglum um fyrstu útgáfu ef hún á sér stað í öðru aðildarríki.
423) Fylla skal út „kenninafn korthafa―á ópersónulegum verkstæðis- eða eftirlitskortum með heiti verkstæðisins
eða eftirlitsstofnunarinnar eða með nafni ísetningarmanns eða eftirlitsmanns ef aðildarríkin ákveða að svo
skuli vera.
424) Aðildarríkin skulu skiptast á gögnum með rafrænum hætti til þess að tryggja að ökumannskort, sem þau gefa
út í samræmi við 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, séu einkvæm.
8.

GERÐARVIÐURKENNING SKRÁNINGARBÚNAÐAR OG ÖKURITAKORTA

8.1

Almenn atriði
Í þessum kafla merkir „skráningarbúnaður―„skráningarbúnaður eða íhlutir hans―
. Engrar gerðarviðurkenningar er
krafist fyrir kapal eða kapla sem tengja hreyfinemann, ytri GNSS-búnaðinn eða fjarskiptabúnaðinn við
skráningarhluta ökuritans. Pappírinn, sem notaður er í skráningarbúnaðinn, telst íhlutur skráningarbúnaðarins.
Sérhver framleiðandi getur óskað eftir gerðarviðurkenningu fyrir íhluti sína með sérhverri gerð hreyfinema, ytri
GNSS-búnaðar og öfugt, að því tilskildu að hver íhlutur uppfylli kröfurnar í þessum viðauka. Þess í stað geta
framleiðendir einnig óskað eftir gerðarviðurkenningu á skráningarbúnaði.
425) Þegar skráningarbúnaður er lagður fram til viðurkenningar skal allur innbyggður viðbótarbúnaður fylgja
honum.
426) Gerðarviðurkenning skráningarbúnaðar og ökuritakorta skal fela í sér öryggisprófanir, virkniprófanir og
rekstrarsamhæfisprófanir. Jákvæðar niðurstöður úr hverri þessara prófana eru tilgreindar í viðeigandi
vottorði.
427) Gerðarviðurkenningaryfirvöld aðildarríkjanna veita ekki gerðarviðurkenningarvottorð nema þau hafi í
höndum:
— öryggisvottorð,
— virknivottorð,
— og vottorð um rekstrarsamhæfi
fyrir skráningarbúnaðinn eða ökuritakortið sem gerðarviðurkenningin varðar.
428) Allar breytingar, sem eru gerðar á hugbúnaði eða vélbúnaði skráningarbúnaðarins eða á eðli efnanna, sem eru
notuð við framleiðslu þeirra, skulu, áður en skráningarbúnaðurinn er tekinn í notkun, tilkynntar yfirvöldum
sem veittu gerðarviðurkenningu fyrir búnaðinn. Þessi yfirvöld skulu staðfesta við framleiðandann umfang
gerðarviðurkenningarinnar eða fara fram á uppfærslu eða staðfestingu á viðkomandi virkni-, öryggis- og/eða
rekstrarsamhæfisvottorðum.
429) Verklagsreglur varðandi endurbætur á staðnum á hugbúnaði skráningarbúnaðarins skulu viðurkenndar af
yfirvöldum sem veittu skráningarbúnaðinum gerðarviðurkenningu. Við endurbætur á hugbúnaði má ekki
breyta eða þurrka út nein gögn um starfsathafnir ökumanns sem eru geymd í skráningarbúnaðinum. Einungis
má gera endurbætur á hugbúnaði á ábyrgð framleiðanda búnaðarins.
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430) Ekki má synja um gerðarviðurkenningu fyrir breytingar á hugbúnaði sem eru ætlaðar til að uppfæra
skráningarbúnað sem er þegar gerðarviðurkenndur ef slíkar breytingar ná einungis til aðgerða sem ekki eru
tilgreindar í þessum viðauka. Hugbúnaðaruppfærsla skráningarbúnaðar getur útilokað innfærslu nýrra
stafamengja ef það er ekki tæknilega mögulegt.

8.2

Öryggisvottorð
431) Öryggisvottorðið er gefið út í samræmi við ákvæðin í 10. viðbæti við þennan viðauka. Þeir íhlutir
skráningarbúnaðar sem þarf að votta eru skráningarhluti ökurita, hreyfinemi, ytri GNSS-búnaður og
ökuritakort.

432) Í því undantekningartilviki að öryggisvottunaryfirvald synjar um vottun á nýjum búnaði á grundvelli þess að
öryggisaðferðir séu úreltar skal gerðarviðurkenning þó veitt, en aðeins í þessu tiltekna undantekningartilviki,
ef ekki eru fyrir hendi aðrar lausnir sem uppfylla þessa reglugerð.

433) Í því tilviki skal hlutaðeigandi aðildarríki án tafar upplýsa framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um það og
hún skal hefja aðgerðir innan tólf almanaksmánaða frá því að gerðarviðurkenning var veitt, til að tryggja að
öryggi sé komið aftur á upprunalegt stig.

8.3

Virknivottorð
434) Hver sá sem sækir um gerðarviðurkenningu skal láta gerðarviðurkenningaryfirvöldum hlutaðeigandi
aðildarríkis í té öll þau efni og skjöl sem yfirvaldið telur nauðsynleg.

435) Framleiðendur skulu láta í té viðeigandi sýni af vörum sem stendur til að gerðarviðurkenna og tengdum
skjölum sem rannsóknarstofur, sem tilnefndar hafa verið til að gera virkniprófanir, hafa óskað eftir innan eins
mánaðar frá því að beiðnin er lögð fram. Aðilinn sem leggur fram þessa beiðni skal bera allan kostnað sem
hlýst af beiðninni. Rannsóknarstofur skulu gæta trúnaðar í meðferð viðkvæmra viðskiptaupplýsinga.

436) Ekki skal afhenda framleiðandanum virknivottorð fyrr en fengist hafa jákvæðar niðurstöður úr öllum
virkniprófununum sem tilgreindar eru í 9. viðbæti.

437) Gerðarviðurkenningaryfirvaldið afhendir virknivottorðið. Fyrir utan nafn rétthafa og auðkenni tegundar skal
koma fram í vottorðinu nákvæm skrá yfir prófanir sem voru framkvæmdar og niðurstöður sem fengust.

438) Í virknivottorði sérhvers íhlutar skráningarbúnaðar skal einnig koma fram gerðarviðurkenningarnúmer allra
annarra gerðarviðurkenndra, samhæfðra íhluta skráningarbúnaðar sem eru prófaðir vegna vottunar hans.

439) Í virknivottorði sérhvers íhlutar skráningarbúnaðar skal einnig taka fram þann ISO eða CEN staðal sem beitt
var við vottun aðgerðaskilflatarins.

8.4

Rekstrarsamhæfisvottorð
440) Prófanir á rekstrarsamhæfi skulu fara fram á einni rannsóknarstofu undir stjórn og á ábyrgð
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

441) Á rannsóknarstofunni skal skrá beiðnir framleiðanda um prófun á rekstrarsamhæfi í þeirri röð sem þær berast.
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442) Beiðnir eru ekki skráðar opinberlega fyrr en rannsóknarstofan hefur fengið:
— öll þau efni og gögn sem eru nauðsynleg fyrir slíkar prófanir á rekstrarsamhæfi,
— samsvarandi öryggisvottorð,
— samsvarandi virknivottorð.
Tilkynna skal framleiðandanum um hvaða dag beiðnin er skráð.
443) Rannsóknarstofan skal gera prófanir á rekstrarsamhæfi fyrir skráningarbúnað eða ökuritakort sem hefur ekki
verið veitt öryggisvottorð og virknivottorð, nema í þeim undantekningartilvikum sem lýst er í kröfu 432.
444) Sérhver framleiðandi, sem óskar eftir prófunum á rekstrarsamhæfi, er skuldbundinn til að láta
rannsóknarstofu, sem sér um þessar prófanir, í té öll efni og skjöl, sem hann lét af hendi til að hægt væri að
gera þessar prófanir.
445) Gera skal prófanir á rekstrarsamhæfi allra tegunda skráningarbúnaðar eða ökuritakorta í samræmi við ákvæði
9. viðbætis í þessum viðauka:
— þar sem gerðarviðurkenning er enn gild, eða
— þar sem unnið er að gerðarviðurkenningu og þar sem gilt rekstrarsamhæfisvottorð liggur fyrir.
446) Rekstrarsamhæfisprófanir skulu ná til allar kynslóða skráningarbúnaðar eða ökuritakorta sem enn eru í
notkun.
447) Rannsóknarstofan skal ekki afhenda framleiðandanum rekstrarsamhæfisvottorð fyrr en fengist hafa jákvæðar
niðurstöður úr öllum prófunum á rekstrarsamhæfi sem krafist var.
448) Ef niðurstöður prófana á rekstrarsamhæfi eru ekki jákvæðar að því er varðar einn eða fleiri skráningarbúnað
eða ökuritakort skal rekstrarsamhæfisvottorð ekki afhent fyrr en framleiðandinn sem sótti um það hefur látið
fara fram nauðsynlegar breytingar og prófanir á rekstrarsamhæfi hafa reynst jákvæðar. Rannsóknarstofan skal
greina orsök vandans með hjálp hlutaðeigandi framleiðenda varðandi vanda í tengslum við rekstrarsamhæfi
og skal reyna að aðstoða viðkomandi framleiðanda við að finna tæknilega lausn þar að lútandi. Ef
framleiðandi hefur breytt vöru sinni er það á ábyrgð framleiðanda að fá staðfestingu frá viðkomandi
yfirvöldum þess efnis að öryggisvottorðið og virknivottorðin séu enn gild.
449) Rekstrarsamhæfisvottorð gildir í sex mánuði. Það er afturkallað við lok þess tímabils ef framleiðandinn hefur
ekki
móttekið
samsvarandi
gerðarviðurkenningarvottorð.
Framleiðandinn
sendir
það
til
gerðarviðurkenningaryfirvalds aðildarríkisins sem gaf virknivottorðið út.
450) Þættir, sem geta verið ástæða fyrir vanda í tengslum við rekstrarsamhæfi, skulu ekki notaðir í hagnaðarskyni
eða til að skapa ráðandi stöðu.
8.5

Gerðarviðurkenningarvottorð
451) Gerðarviðurkenningaryfirvald aðildarríkisins má gefa út gerðarviðurkenningarvottorð um leið og það hefur
fengið þau þrjú vottorð sem krafist er.
452) Í gerðarviðurkenningarvottorði sérhvers íhlutar skráningarbúnaðar skal einnig koma fram
gerðarviðurkenningarnúmer allra annarra gerðarviðurkenndra, rekstrarsamhæfðra íhluta skráningarbúnaðar.
453) Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal taka afrit af gerðarviðurkenningarvottorðinu fyrir rannsóknarstofuna,
sem hefur umsjón með prófunum á rekstrarsamhæfi, samhliða því að það er afhent framleiðandanum.

8/31

Nr. 31/1106

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

454) Rannsóknarstofan, sem er ábyrg fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi, skal halda úti opinberu vefsetri með
uppfærðri skrá yfir tegundir skráningarbúnaðar eða ökuritakorta:
— þar sem skráð hefur verið beiðni um prófanir á rekstrarsamhæfi,
— sem hafa fengið rekstrarsamhæfisvottorð (þótt til bráðabirgða sé),
— sem hafa fengið gerðarviðurkenningarvottorð.
8.6

Tilhögun í undantekningartilvikum:
skráningarbúnað og ökuritakort

fyrstu

rekstrarsamhæfisvottorð

fyrir

annarrar

kynslóðar

455) Á fjögurra mánaða tímabili frá því að fyrsti annarrar kynslóðar skráningarbúnaður og annarrar kynslóðar
ökuritakort (ökumannskort, verkstæðiskort, eftirlitskort og fyrirtækiskort) hefur fengið vottun um
rekstrarsamhæfi skal litið svo á að öll rekstrarsamhæfisvottorð (þ.m.t. þau fyrstu) sem eru gefin út samkvæmt
beiðni um skráningu á þessu tímabili, séu til bráðabirgða.
456) Ef allar hlutaðeigandi vörur eru innbyrðis samhæfðar við lok þessa tímabils skulu öll samsvarandi
rekstrarsamhæfisvottorð verða endanleg.
457) Ef upp kemur vandi í tengslum við rekstrarsamhæfi á þessu tímabili skal rannsóknarstofan, sem er ábyrg fyrir
prófun á rekstrarsamhæfi, greina orsakir vandans með aðstoð allra hlutaðeigandi framleiðenda og fara fram á
að þeir beiti sér fyrir nauðsynlegum breytingum þar að lútandi.
458) Ef enn eru vandamál varðandi rekstrarsamhæfi við lok þessa tímabils skal rannsóknarstofan, sem er ábyrg
fyrir
prófunum
á
rekstrarsamhæfi,
í
samstarfi
við
hlutaðeigandi
framleiðendur
og
gerðarviðurkenningaryfirvöld, sem gáfu út samsvarandi virknivottorð, greina orsakir vandans í tengslum við
rekstrarsamhæfi og ákvarða fyrir hvern framleiðanda, sem hlut á að máli, hvaða breytingar hann þurfi að
gera. Leitin að tæknilausnum skal taka í mesta lagi tvo mánuði og ef engin sameiginleg lausn finnst á þeim
tíma skal framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við rannsóknarstofuna sem er ábyrg fyrir prófunum á
rekstrarsamhæfi, ákveða hvaða búnaður og kort fái endanlegt rekstrarsamhæfisvottorð og greina frá ástæðum
þess.
459) Öllum beiðnum um prófanir á rekstrarsamhæfi, sem rannsóknarstofan skráir frá lokum fjögurra mánaða
tímabilsins eftir að fyrsta bráðabirgðavottorðið fyrir rekstrarsamhæfi hefur verið gefið út og til dagsins sem
framkvæmdastjórnin ákveður og um getur í kröfu 455, skal frestað þar til upprunalegu vandamálin varðandi
rekstrarsamhæfi hafa verið leyst. Þessar beiðnir skal síðan afgreiða í röð eftir skráningu þeirra.
_______
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INNGANGUR

Í þessum viðbæti eru tilgreind gagnasnið, gagnastök og gagnaskipan sem eru notuð í skráningarbúnaðinum og
ökuritakortunum.
1.1.

Aðferð við skilgreiningu gagnataga
Við skilgreiningu á gagnatögum í þessum viðbæti er stuðst við Abstract Syntax Notation One (ASN.1). Á þennan hátt
er hægt að skilgreina einföld gögn og formuð gögn án þess að tilgreina sértæka flutningsmálskipan (kóðunarreglur) sem
miðast við verkbúnað og umhverfi.
ASN.1-tagheiti eru í samræmi við ISO/IEC 8824-1. Þetta felur í sér:
— að merking gagnatagsins kemur, þar sem hægt er, fram í heitunum sem valin eru,
— að þegar gagnatagið er samsafn af öðrum gagnatögum er heiti gagnatagsins samt sem áður stök röð af rittáknum úr
stafrófinu sem hefst á stórum staf, en stórir stafir eru þó einnig notaðir inni í heitinu til að ljá samsvarandi merkingu,
— að yfirleitt eru heiti gagnataganna tengd heiti þeirra gagnataga sem þau eru samsett úr, búnaðinum þar sem gögnin
eru geymd og aðgerðinni sem tengist gögnunum.
Ef ASN.1-tag hefur þegar verið skilgreint sem hluti af öðrum staðli og ef það skiptir máli fyrir notkun
skráningarbúnaðarins verður þetta ASN.1-tag skilgreint í þessum viðbæti.
Til að gefa kost á nokkrum tegundum af kóðunarreglum einskorðast sum ASN.1-tögin í þessum viðbæti við kennimerki
á tilteknu gildissviði. Kennimerkin á gildissviðinu eru skilgreind í 3. lið og 2. viðbæti.

1.2.

Tilvísanir
Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti:
ISO 639

Code for the representation of names of languages. First Edition: 1988.

ISO 3166

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country
codes, 2013

ISO 3779

Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) — Content and structure. 2009

ISO/IEC 7816-5

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 5: Registration of application providers.
Second edition: 2004.

ISO/IEC 7816-6

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 6: Interindustry data elements for
interchange, 2004 + Technical Corrigendum 1: 2006

ISO/IEC 8824-1

Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation.
2008 + Technical Corrigendum 1: 2012 and Technical Corrigendum 2: 2014.

ISO/IEC 8825-2

Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER).
2008.

ISO/IEC 8859-1

Upplýsingatækni — 8-bita stafatöflur — Hluti 1: Latneskt stafróf nr. 1. 1. útg.: 1998.

ISO/IEC 8859-7

Information technology — 8 bit single-byte coded graphic character sets — Part 7: Latin/Greek
alphabet. 2003.
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ISO 16844-3

Road vehicles — Tachograph systems — Motion Sensor Interface. 2004 + Technical
Corrigendum 1: 2006.

TR-03110-3

BSI/ANSSI Technical Guideline TR-03110-3, Advanced Security Mechanisms for Machine
Readable Travel Documents and eIDAS Token — Part 3 Common Specifications, version 2.20, 3.
February 2015

SKILGREININGAR GAGNATAGA

Að því er varðar eftirfarandi gagnatög felur sjálfgildið „óskráð―eða „ekki viðeigandi―í sér að fylla gagnastakið með
'FF'-bætum.
Öll gagnatög eru notuð fyrir verkbúnað af fyrstu og annarri kynslóð nema annað sé tekið fram.
2.1.

ActivityChangeInfo
Þetta gagnatag gerir kleift að kóða, innan tveggja bæta orðs, raufarstöðu við 00:00 og/eða áhafnarstöðu ökumanns við
00:00 og/eða breytingar á starfsathöfn og/eða breytingar á áhafnarstöðu og/eða breytingar á kortastöðu fyrir ökumann
eða aðstoðarökumann. Þetta gagnatag tengist kröfum 105, 266, 291, 320, 321, 343 og 344 í 1. viðauka C.

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming: ‗scpaattttttttttt‘B (16 bitar)
Fyrir skráningar í gagnaminni (eða stöðu kortaraufar):
‗s‘B

Rauf:
‗0‘B: ÖKUMAÐUR,
‗1‘B: AÐSTOÐARÖKUMAÐUR,

‗c‘B

Áhafnarstaða:
‗0‘B: EINN ÖKUMAÐUR,
‗1‘B: ÁHÖFN,

‗p‘B

Staða ökumannskorts (eða verkstæðiskorts) í viðeigandi rauf:
‗0‘B: ÍSETT, kort er sett í,
‗1‘B: EKKI ÍSETT, ekkert kort er sett í (eða kort er tekið út),

‗aa‘B

Starfsathöfn:
‗00‘B: HLÉ/HVÍLD,
‗01‘B: TILTÆKILEIKI,
‗10‘B: VINNA,
‗11‘B: AKSTUR,

‗ttttttttttt‘B

Tími þegar skiptin verða: Fjöldi mínútna frá 00h00 á tilteknum degi.
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Fyrir skráningar á ökumannskort (eða verkstæðiskort) (og áhafnarstöðu):
‗s‘B

Rauf (skiptir ekki máli þegar ‗p‘=1, sjá þó athugasemd hér á eftir):
‗0‘B: ÖKUMAÐUR,
‗1‘B: AÐSTOÐARÖKUMAÐUR,

‗c‘B

Áhafnarstaða (tilvikið ‗p‘=1) eða
Næsta starfsathöfn sem fer fram (tilvikið ‗p‘=1):
‗0‘B: EINN ÖKUMAÐUR,
‗0‘B: ÓSKRÁÐ
‗1‘B: ÁHÖFN,
‗1‘B: SKRÁÐ (= handskráð)

‗p‘B

Kortastaða:
‗0‘B: ÍSETT, kortið er sett í skráningarbúnað,
‗1‘B: EKKI ÍSETT, kortið hefur ekki verið sett í (eða kortið hefur verið tekið úr),

‗aa‘B

Starfsathöfn (á ekki við þegar ‗p‘=1 og ‗c‘=0, sjá þó athugasemd hér á eftir):
‗00‘B: HLÉ/HVÍLD,
‗01‘B: TILTÆKILEIKI,
‗10‘B: VINNA,
‗11‘B: AKSTUR,

‗ttttttttttt‘B

Tími þegar skiptin verða: Fjöldi mínútna frá 00h00 á tilteknum degi.

Athugasemd þegar um er að ræða tilvikið „úrtekt korts―:
Þegar kortið hefur verið tekið úr:
— er 's' viðeigandi og gefur til kynna raufina sem kortið er tekið úr,
— skal stilla 'c' á 0,
— skal stilla 'p' á 1,
— skal 'aa' kóða yfirstandandi starfsathöfn sem er valin á þeim tíma,
Í kjölfar handvirkrar skráningar má skrifa síðar yfir bitana 'c' og 'aa' í orðinu (sem eru geymd á kortinu) til að
endurspegla færsluna.
2.2.

Address
Heimilisfang.
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codePage tilgreinir stafamengi sem skilgreint er í 4. kafla,
address er heimilisfang sem er kóðað í samræmi við tilgreint stafamengi.
2.3.

AESKey
Önnur kynslóð:
AES-lykill sem er 128, 192 eða 256 bitar að lengd.

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
2.4.

AES128Key
Önnur kynslóð:
AES128-lykill.

length táknar lengd AES128-lykilsins í áttundum.
aes128Key er AES-lykill sem er 128 bitar að lengd.
Úthlutun gildis:
Lengdin skal hafa gildið 16.
2.5.

AES192Key
Önnur kynslóð:
AES192-lykill.

length táknar lengd AES192-lykilsins í áttundum.
aes192Key er AES-lykill sem er 192 bitar að lengd.
Úthlutun gildis:
Lengdin skal hafa gildið 24.

Nr. 31/1117

8/31

Nr. 31/1118

2.6.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

AES256Key
Önnur kynslóð:
AES256-lykill.

length táknar lengd AES256-lykilsins í áttundum.
aes192Key er AES-lykill sem er 256 bitar að lengd.
Úthlutun gildis:
Lengdin skal hafa gildið 32.
2.7.

BCDString
BCDString er notað til að tákna aukastaf í tvíundarkóðun (BCD). Þetta gagnatag er notað til að tákna einn aukastaf í
hálfri áttund (4 bitar). BCDString byggist á „CharacterStringType―í staðlinum ISO/IEC 8824-1.

BCDString notar „hstring―
-táknun. Sextándatölustafurinn lengst til vinstri skal vera mikilvægasta hálfa áttund fyrstu
áttundarinnar. Til að búa til margfeldi áttunda skal bæta við núllum á eftir hálfu áttundunum eftir þörfum, frá hálfu
áttundarstöðunni lengst til vinstri í fyrstu áttundinni.
Eftirfarandi tölur eru heimilaðar: 0, 1, .. 9.
2.8.

CalibrationPurpose
Kóði sem skýrir hvers vegna safn af kvörðunarbreytum var skráð. Þetta gagnatag tengist kröfum 097 og 098 í 1.
viðauka B og kröfu 119 í 1. viðauka C.

Úthlutun gildis:
Fyrsta kynslóð:
‗00‘H

frátekið gildi,

‗01‘H

virkjun: skráning þekktra kvörðunarbreyta þegar skráningarhluti ökuritans er virkjaður,

‗02‘H

fyrsta uppsetning: fyrsta kvörðun skráningarhluta ökurita eftir virkjun hans,

‗03‘H

uppsetning: fyrsta kvörðun skráningarhluta ökurita í núverandi ökutæki,

‗04‘H

reglubundin skoðun.
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Önnur kynslóð:
Til viðbótar við gildin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gildi notuð:

2.9.

‗05‘H

innfærsla fyrirtækis á skráningarnúmeri ökutækis,

‗06‘H

tímastilling án kvörðunar,

‗07‘H til ‗7F‘H

Geymist til síðari nota,

‗80‘H til ‗FF‘H

Sértækt að því er varðar framleiðanda.

CardActivityDailyRecord
Upplýsingar sem eru geymdar á korti og tengjast starfsathöfnum ökumanns á tilteknum almanaksdegi. Þetta gagnatag
tengist kröfum 266, 291, 320 og 343 í 1. viðauka C.

activityPreviousRecordLength er heildarlengd skráninga dagsins á undan í bætum. Hámarksgildið er gefið miðað við
lengd strengsins OCTET STRING sem inniheldur þessar skráningar (sjá CardActivityLengthRange, 4. lið 2. viðbætis).
Þegar þessi skráning er elsta daglega skráningin skal stilla gildið fyrir activityPreviousRecordLength á 0.
activityRecordLength er heildarlengd þessarar skráningar í bætum. Hámarksgildið er gefið miðað við lengd OCTET
STRING sem inniheldur þessar skráningar.
activityRecordDate er dagsetning skráningarinnar.
activityDailyPresenceCounter er teljari sem heldur utan um daglega viðveru kortsins á viðkomandi degi.
activityDayDistance er ekin heildarvegalengd þennan dag.
activityChangeInfo er gagnasafn af ActivityChangeInfo fyrir ökumanninn þennan dag. Það getur innihaldið mest 1440
gildi (ein breyting á starfsathöfn á mínútu). Þetta gagnamengi inniheldur alltaf activityChangeInfo með kóða sem sýnir
áhafnarstöðu ökumanns kl. 00:00.
2.10.

CardActivityLengthRange
Fjöldi bæta á ökumanns- eða verkstæðiskorti sem eru til ráðstöfunar til að geyma skráningar á starfsathöfnum
ökumanns.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.11.

CardApprovalNumber
Gerðarviðurkenningarnúmer kortsins.
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Úthlutun gildis:
Viðurkenningarnúmer skal veitt eins og það er gefið upp á samsvarandi vefsetri framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins, t.d. með bandstrikum ef einhver eru. Viðurkenningarnúmerið skal vera vinstristillt.
2.12.

CardCertificate
Fyrsta kynslóð:
Vottorð fyrir dreifilykil korts.

2.13.

CardChipIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á korti og tengjast sanngreiningu samrásar kortsins (krafa 249 í 1. viðauka C).
icSerialNumber og icManufacturingReferences auðkenna kubb kortsins með ótvíræðum hætti. Ekki er hægt að
auðkenna kubb kortsins með ótvíræðum hætti með icSerialNumber einu og sér.

icSerialNumber er raðnúmer samrásar.
icManufacturingReferences er sértækt kennimerki framleiðanda samrásar.
2.14.

CardConsecutiveIndex
Eintaksnúmer korts (skilgreining h).

Úthlutun gildis: (sjá 7. kafla 1. viðauka C)
Röð hækkunar: ‗0, …, 9, A, …, Z, a, …, z‘
2.15.

CardControlActivityDataRecord
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða síðasta eftirlit sem ökumaðurinn hefur gengist
undir (kröfur 274, 299, 327 og 350 í 1. viðauka C).

controlType er tegund eftirlitsins.
controlTime er dagsetning og tími eftirlitsins.
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controlCardNumber er FullCardNumber eftirlitsmannsins sem sér um eftirlitið.
controlVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið, sem eftirlitið er
framkvæmt í, er skráð.
controlDownloadPeriodBegin og controlDownloadPeriodEnd er tímabilið, sem niðurhal nær til, ef um er að ræða
niðurhal.
2.16.

CardCurrentUse
Upplýsingar um raunnotkun kortsins (kröfur 273, 298, 326 og 349 í 1. viðauka C).

sessionOpenTime er tíminn þegar kortið er sett í með tilliti til yfirstandandi notkunar. Þetta gagnastak er stillt á núll
þegar kortið er tekið út.
sessionOpenVehicle er auðkenni þess ökutækis sem er í notkun, stillt við ísetningu korts. Þetta gagnastak er stillt á núll
þegar kortið er tekið út.
2.17.

CardDriverActivity
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða starfsathafnir ökumannsins (kröfur 267, 268,
292, 293, 321 og 344 í 1. viðauka C).

activityPointerOldestDayRecord tilgreinir upphaf geymslustaðar (fjöldi bæta frá upphafi strengsins) fyrir elstu
heildarskráningu fyrir dag í activityDailyRecords-strengnum. Hámarksgildið er gefið miðað við lengd strengsins.
activityPointerNewestRecord tilgreinir upphaf geymslustaðar (fjöldi bæta frá upphafi strengsins) fyrir nýjustu
skráningu dags í activityDailyRecords-strengnum. Hámarksgildið er gefið miðað við lengd strengsins.
activityDailyRecords er rými til ráðstöfunar til að geyma gögn um starfsathöfn ökumanns (gagnaskipan:
CardActivityDailyRecord) fyrir hvern almanaksdag sem kortið hefur verið notað.
Úthlutun gildis: þessi áttundarstrengur er lotubundið fylltur með skráningum úr CardActivityDailyRecord. Við fyrstu
notkun hefst geymsla við fyrsta bæti strengsins. Hver ný skráning bætist við endann á þeirri sem fyrir er. Þegar
strengurinn er fylltur er haldið áfram að geyma gögn við fyrsta bæti strengsins þótt rof verði innan gagnastaks. Áður en
nýjum gögnum um starfsathafnir er komið fyrir í strengnum (með því að stækka núverandi activityDailyRecord eða
setja nýja) sem kemur í stað eldri gagna um starfsathafnir skal uppfæra activityPointerOldestDayRecord til samræmis
við nýja staðsetningu elstu heildarskráningu fyrir dag og stilla skal activityPreviousRecordLength þessarar (nýju) elstu
heildarskráningu fyrir daginn á 0.
2.18.

CardDrivingLicenceInformation
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumannskorti og tengjast gögnum um ökuskírteini korthafa (kröfur 259 og 284 í 1.
viðauka C).
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drivingLicenceIssuingAuthority er það yfirvald sem ber ábyrgð á útgáfu ökuskírteinisins.
drivingLicenceIssuingNation er ríkisfang yfirvaldsins sem gaf út ökuskírteinið.
drivingLicenceNumber er númer ökuskírteinisins.
2.19.

CardEventData
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða sértilvik sem tengjast korthafa (kröfur 260,
285, 318 og 341 í 1. viðauka C).

CardEventData er röð af cardEventRecords með hækkandi gildum af EventFaultType (nema skráningar á tilraunum
til öryggisbrots sem er safnað saman í síðustu heild raðarinnar).
cardEventRecords er mengi færslna um sértilvik af tiltekinni tegund (eða flokkur tilrauna til öryggisbrots).
2.20.

CardEventRecord
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða sértilvik sem tengist korthafa (kröfur 261,
286, 318 og 341 í 1. viðauka C).

eventType er tegund sértilviksins.
eventBeginTime er dagsetning og tími við upphaf sértilviks.
eventEndTime er dagsetning og tími við lok sértilviks.
eventVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og sértilvikið á
sér stað.
2.21.

CardFaultData
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða bilanir sem tengjast korthafa (kröfur 263, 288,
318 og 341 í 1. viðauka C).
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CardFaultData er röð bilanaskráninga í skráningarbúnaðinum og á eftir fylgir mengi skráninga varðandi kortabilanir.
cardFaultRecords er mengi bilanaskráninga í tilteknum bilanaflokki (skráningarbúnaður eða kort).
2.22.

CardFaultRecord
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða bilun sem tengist korthafa (kröfur 264, 289,
318 og 341 í 1. viðauka C).

faultType er tegund bilunar.
faultBeginTime er dagsetning og tími við upphaf bilunar.
faultEndTime er dagsetning og tími við lok bilunar.
faultVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og bilunin átti sér
stað.
2.23.

CardIccIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á korti og tengjast sanngreiningu samrásarkortsins (krafa 248 í 1. viðauka C).

clockStop er klukkustöðvunarhamur eins og hann er skilgreindur í 2. viðbæti.
cardExtendedSerialNumber er sérstakt raðnúmer samrásarkortsins, sem er nánar tilgreint í gagnatagi
ExtendedSerialNumber.
cardApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer kortsins.
cardPersonaliserID er auðkenni þess sem á kortið, kóðað sem ManufacturerCode.
embedderIcAssemblerId veitir upplýsingar um kortaframleiðanda/þann sem setur samrásarkortið saman.
icIdentifier er kennimerki samrásarinnar á kortinu og framleiðanda samrásarinnar samkvæmt skilgreiningu í staðlinum
ISO/IEC 7816-6.
2.24.

CardIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á korti og varða sanngreiningu kortsins (kröfur 255, 280, 310, 333, 359, 365, 371 og 377
í 1. viðauka C).
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cardIssuingMemberState er kóði aðildarríkisins sem gefur kortið út.
cardNumber er kortanúmer viðkomandi korts.
cardIssuingAuthorityName er heiti yfirvaldsins sem gaf kortið út.
cardIssueDate tilgreinir daginn sem kortið var gefið út handa núverandi korthafa.
cardValidityBegin er fyrsti gildisdagur kortsins.
cardExpiryDate er síðasti gildisdagur kortsins.
2.25.

CardMACertificate
Önnur kynslóð:
Vottorð fyrir dreifilykil korts fyrir gagnkvæma sannvottun skráningarhluta ökurita. Skipan þessa vottorðs er tilgreind í
11. viðbæti.

2.26.

CardNumber
Kortanúmer samkvæmt skilgreiningu g.

driverIdentification er ótvírætt auðkenni ökumanns í aðildarríki.
ownerIdentification er ótvírætt auðkenni fyrirtækis eða verkstæðis eða eftirlitsstofnunar í aðildarríki.
cardConsecutiveIndex er eintaksnúmer korts.
cardReplacementIndex er samritsnúmer korts.
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cardRenewalIndex er útgáfunúmer korts.
Fyrsta röð í valinu er hentug til að kóða númer ökumannskorts, önnur röðin er hentug til að kóða númer verkstæðis-,
eftirlits- og fyrirtækiskorts.
2.27.

CardPlaceDailyWorkPeriod
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða staði þar sem akstursdagur hefst og/eða endar
(kröfur 272, 297, 325 og 348 í 1. viðauka C).

placePointerNewestRecord er stuðull síðustu, uppfærðu staðarskráningarinnar.
Úthlutun gildis: Tala, sem samsvarar teljara fyrir staðarskráningu, sem hefst á '0' þegar staðarskráningarnar koma fyrir í
fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
placeRecords er mengi skráninga sem innihalda upplýsingar varðandi þá staði sem skráðir eru inn.
2.28.

CardPrivateKey
Fyrsta kynslóð:
Einkalykill korts.

2.29.

CardPublicKey
Dreifilykill korts.

2.30.

CardRenewalIndex
Útgáfunúmer korts (skilgreining i).

Úthlutun gildis: (sjá VII. kafla þessa viðauka).
‗0‘

Fyrsta útgáfa.

Röð hækkunar: ‗0, …, 9, A, …, Z‘
2.31.

CardReplacementIndex
Samritsnúmer korts (skilgreining j).

Úthlutun gildis: (sjá VII. kafla þessa viðauka).
‗0‘

Upprunalegt kort.

Röð hækkunar: ‗0, …, 9, A, …, Z‘
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CardSignCertificate
Önnur kynslóð:
Vottorð fyrir dreifilykil kortsins fyrir undirskriftir. Skipan þessa vottorðs er tilgreind í 11. viðbæti.

2.33.

CardSlotNumber
Kóði til að greina á milli tveggja raufa í skráningarhluta ökutækis.

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
2.34.

CardSlotsStatus
Kóði sem tilgreinir þær tegundir korta sem sett hafa verið í kortaraufarnar tvær í skráningarhluta ökutækis.

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming: ‗ccccdddd‘B
‗cccc‘B

Auðkenni kortategundarinnar sem er sett í rauf fyrir aðstoðarökumannskort,

‗dddd‘B

Auðkenni kortategundarinnar sem er sett í rauf fyrir ökumannskort,

með eftirfarandi auðkenniskóðum:

2.35.

‗0000‘B

ekkert kort er ísett,

‗0001‘B

ökumannskort er ísett,

‗0010‘B

verkstæðiskort er ísett,

‗0011‘B

eftirlitskort er ísett,

‗0100‘B

fyrirtækiskort er ísett.

CardSlotsStatusRecordArray
Önnur kynslóð:
CardSlotsStatus auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (CardSlotsStatus). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð CardSlotsStatus í bætum.

18.5.2017

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1127

noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi CardSlotsStatus-skráninga.
2.36.

CardStructureVersion
Kóði sem tilgreinir þá útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á ökuritakorti.

Úthlutun gildis: ‗aabb‘H:
‗aa‘H

Stuðull fyrir breytingar á gagnaskipan.
‗00‘H fyrir verkbúnað af fyrstu kynslóð
‗01‘H fyrir verkbúnað af annarri kynslóð

‗bb‘H

Stuðull fyrir breytingar varðandi notkun gagnastaka sem eru skilgreind fyrir gagnaskipan sem fæst með
háa bætinu.
‗00‘H fyrir þessa útgáfu af verkbúnaði af fyrstu kynslóð
‗00‘H fyrir þessa útgáfu af verkbúnaði af annarri kynslóð

2.37.

CardVehicleRecord
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða notkunartímabil ökutækis á almanaksdegi
(kröfur 269, 2940, 322 og 345 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

vehicleOdometerBegin er staða kílómetramælis ökutækisins við upphaf notkunartímabils ökutækisins.
vehicleOdometerBegin er staða kílómetramælis ökutækisins við lok notkunartímabils ökutækisins.
vehicleFirstUse er dagsetning og tími við upphaf notkunartímabils ökutækisins.
vehicleLastUse er dagsetning og tími við lok notkunartímabils ökutækisins.
vehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð.
vuDataBlockCounter er staða VuDataBlockCounter við síðasta niðurhal gagna um notkunartímabil ökutækisins.
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Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð er eftirfarandi gagnastak notað:
VehicleIdentificationNumber er verksmiðjunúmer ökutækis sem vísar til ökutækisins í heild sinni.
2.38.

CardVehiclesUsed
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða ökutækið sem korthafi notar (kröfur 270, 295,
323 og 346 í 1. viðauka C).

vehiclePointerNewestRecord er stuðull síðustu, uppfærðu ökutækisskráningarinnar.
Úthlutun gildis: Tala, sem samsvarar teljara fyrir ökutækisskráningu, sem hefst á '0' þegar ökutækisskráningarnar koma
fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
cardVehicleRecords er mengi skráninga sem innihalda upplýsingar um ökutæki sem eru notuð.
2.39.

CardVehicleUnitRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða skráningarhluta ökurita sem var notaður
(kröfur 303 og 351 í 1. viðauka C).

timeStamp er upphaf notkunartímabils skráningarhluta ökurita (þ.e. fyrsta kortaísetning í skráningarhluta ökurita fyrir
tímabilið).
manufacturerCode auðkennir framleiðanda skráningarhluta ökuritans.
deviceID auðkennir tegund skráningarhluta ökurita hjá framleiðanda. Gildið er sértækt að því er varðar framleiðanda.
vuSoftwareVersion er númer hugbúnaðarútgáfunnar fyrir skráningarhluta ökuritans.
2.40.

CardVehicleUnitsUsed
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumanns- eða verkstæðiskorti og varða skráningarhluta ökurita sem korthafinn hefur
notað (kröfur 306 og 352 í 1. viðauka C).
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vehicleUnitPointerNewestRecord er stuðull síðustu, uppfærðu skráningarinnar úr skráningarhluta ökurita.
Úthlutun gildis: Tala, sem samsvarar teljara fyrir skráningu úr skráningarhluta ökurita, sem hefst á '0' þegar skráning úr
skráningarhluta ökurita kemur fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
cardVehicleUnitRecords er mengi skráninga sem innihalda upplýsingar um skráningarhluta ökurita sem eru notaðir.
2.41.

Certificate
Vottorð fyrir dreifilykil sem vottunarstöð gefur út.
Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: stafræn undirskrift með hlutaheimt af CertificateContent skv. 11. viðbæti, „sameiginlegar
öryggisaðferðir―: Signature (undirskrift) (128 bæti) || Public Key remainder (leifar af dreifilykli) (58 bæti) ||
Certification Authority Reference (tilvísun vottunaryfirvalds) (8 bæti).
Önnur kynslóð:

Úthlutun gildis: Sjá 11. viðbæti
2.42.

CertificateContent
Fyrsta kynslóð:
Efni (á skýru máli) vottorðs fyrir dreifilykil skv. 11. viðbæti, „sameiginlegar öryggisaðferðir―.

certificateProfileIdentifier er útgáfa samsvarandi vottorðs.
Úthlutun gildis: ‗01h‘ fyrir þessa útgáfu.
certificationAuthorityReference sanngreinir vottunarstöðina sem gefur vottorðið út. Það vísar einnig til dreifilykils
þessarar vottunarstöðvar.
certificateHolderAuthorisation tilgreinir réttindi handhafa vottorðsins.
certificateEndOfValidity er sú dagsetning þegar vottorðið hættir að gilda í stjórnsýslulegu tilliti.
certificateHolderReference sanngreinir handhafa vottorðsins. Það vísar einnig til dreifilykils hans.
publicKey er dreifilykillinn sem er vottaður með þessu vottorði.
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2.43. CertificateHolderAuthorisation
Tilgreining á rétti handhafa vottorðs.

Fyrsta kynslóð:
tachographApplicationID er kennimerki fyrir verkbúnað ökuritans.
Úthlutun gildis: ‗FFh‘ ‗54h‘ ‗41h‘ ‗43h‘ ‗48h‘ ‗4Fh‘. Þetta kennimerki fyrir verkbúnað er verndað, óskráð kennimerki
fyrir verkbúnað í samræmi við staðalinn ISO/IEC 7816-5.
equipmentType er auðkenni fyrir þá gerð búnaðar sem vottorðið er ætlað fyrir.
Úthlutun gildis: í samræmi við gagnatag EquipmentType. 0 ef um er að ræða vottorð frá aðildarríki.
Önnur kynslóð:
tachographApplicationID táknar 6 mikilvægustu bætin í kennimerki verkbúnaðarins fyrir ökuritakort af annarri
kynslóð. Kennimerkið fyrir verkbúnað ökuritakorts er tilgreint í kafla 6.2.
Úthlutun gildis: ‗FF 53 4D 52 44 54‘.
equipmentType er auðkenni fyrir þá gerð búnaðar sem tilgreindur er fyrir aðra kynslóð, sem vottorðið er ætlað fyrir.
Úthlutun gildis: í samræmi við gagnatag EquipmentType.
2.44. CertificateRequestID
Ótvírætt auðkenni fyrir beiðni um vottorð. Einnig er hægt að nota það sem kennimerki fyrir dreifilykil skráningarhluta
ökuritans ef raðnúmer skráningarhlutans, sem lykillinn er ætlaður fyrir, er ekki þekkt á þeim tíma þegar gengið er frá
vottorðinu.

requestSerialNumber er raðnúmer fyrir beiðni um vottorð sem er einkennandi fyrir framleiðandann og mánuðinn hér á
eftir.
requestMonthYear er auðkenni mánaðar og árs þegar beiðni um vottorð er lögð fram.
Úthlutun gildis: tvíundarkóðun mánaðar (tveir tölustafir) og árs (tveir síðustu tölustafirnir).
crIdentifier: er kennimerki til að aðgreina beiðni um vottorð frá framlengdu raðnúmeri.
Úthlutun gildis: ‗FFh‘.
manufacturerCode: er talnakóði framleiðandans sem leggur fram beiðni um vottorðið.
2.45. CertificationAuthorityKID
Kennimerki dreifilykils vottunaryfirvalds (aðildarríkis eða evrópskrar vottunarstöðvar).
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nationNumeric er landsbundinn talnakóði vottunaryfirvalds.
nationAlpha er landsbundinn alstafakóði vottunaryfirvaldsins.
keySerialNumber er raðnúmer sem greinir á milli mismunandi lykla vottunaryfirvaldsins ef lyklum er breytt.
additionalInfo er tveggja bæta svæði fyrir viðbótarkóðun (sérstakt fyrir vottunaryfirvaldið).
caIdentifier er kennimerki til að aðgreina lykilkenni vottunaryfirvalds frá öðrum lykilkennum.
Úthlutun gildis: ‗01h‘.
2.46. CompanyActivityData
Upplýsingar sem eru geymdar á fyrirtækiskorti og tengjast starfsathöfnum sem eru framkvæmdar með kortinu (kröfur
373 og 379 í 1. viðauka C).

companyPointerNewestRecord er stuðull fyrir síðustu uppfærðu companyActivityRecord.
Úthlutun gildis: Tala sem samsvarar teljara fyrir skráningu á starfsathöfnum í fyrirtæki sem hefst á '0' þegar skráning á
starfsathöfnum í fyrirtæki kemur fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
companyActivityRecords er mengi allra skráninga um starfsathafnir í fyrirtæki.
companyActivityRecord er röð af upplýsingum varðandi eina tegund af starfsathöfn í fyrirtæki.
companyActivityType er tegund starfsathafnar í fyrirtæki.
companyActivityTime er dagsetning og tími starfsathafnar í fyrirtæki.
cardNumberInformation er númer þess korts sem gögn eru niðurflutt af og aðildarríkið þar sem kortið er gefið út, ef
um það er að ræða.
vehicleRegistrationInformation er skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og þar sem
gögn ökutækisins hafa verið niðurflutt eða þeim læst eða þau opnuð.
downloadPeriodBegin og downloadPeriodEnd er tímabilið sem niðurflutningur úr skráningarhluta ökurita nær til, ef
um það er að ræða.
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2.47. CompanyActivityType
Kóði sem sýnir starfsathöfn sem er framkvæmd á vegum fyrirtækis með því að nota fyrirtækiskort.

2.48. CompanyCardApplicationIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á fyrirtækiskorti og varða sanngreiningu á verkbúnaði kortsins (kröfur 369 og 375 í 1.
viðauka C).

typeOfTachographCardId tilgreinir tegund kortsins sem er notuð.
cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á kortinu.
noOfCompanyActivityRecords tilgreinir fjölda skráninga á starfsathöfnum í fyrirtæki sem hægt er að geyma á kortinu.
2.49. CompanyCardHolderIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á fyrirtækiskorti og tengjast sanngreiningu korthafa (kröfur 372 og 378 í 1. viðauka C).

companyName er heiti fyrirtækisins sem er handhafi kortsins.
companyAddress er heimilisfang fyrirtækisins sem er handhafi kortsins.
cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota.
2.50. ControlCardApplicationIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á eftirlitskorti og varða sanngreiningu á verkbúnaði kortsins (kröfur 357 og 363 í 1.
viðauka C).

typeOfTachographCardId tilgreinir tegund kortsins sem er notuð.
cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á kortinu.
noOfCompanyActivityRecords tilgreinir fjölda skráninga á eftirlitsathöfnum sem hægt er að geyma á kortinu.
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2.51. ControlCardControlActivityData
Upplýsingar sem eru geymdar á eftirlitskorti og tengjast eftirlitsathöfnum sem eru framkvæmdar með kortinu (kröfur
361 og 367 í 1. viðauka C).

controlPointerNewestRecord er stuðull fyrir síðustu, uppfærðu skráninguna á eftirlitsathöfn.
Úthlutun gildis: Tala sem samsvarar teljara fyrir skráningu á eftirlitsathöfn sem hefst á '0' þegar skráning á
eftirlitsathöfnum kemur fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
companyActivityRecords er mengi allra skráninga um eftirlitsathafnir.
companyActivityRecord er röð af upplýsingum varðandi eina tegund eftirlits.
controlType er tegund eftirlitsins.
controlTime er dagsetning og tími eftirlitsins.
controlledCardNumber er númer þess korts sem er undir eftirliti og aðildarríkið þar sem kortið er gefið út.
controlledVehicleRegistration er skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið, sem eftirlitið er
framkvæmt í, er skráð.
controlDownloadPeriodBegin og controlDownloadPeriodEnd er tímabilið, sem niðurhal nær til, ef um er að ræða
niðurhal.
2.52. ControlCardHolderIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á eftirlitskorti og varða sanngreiningu á korthafa (kröfur 360 og 366 í 1. viðauka C).

controlBodyName er heiti eftirlitsstofnunar korthafans.
controlBodyAddress er heimilisfang eftirlitsstofnunar korthafans.
cardHolderName er nafn og eiginnafn eða -nöfn handhafa eftirlitskortsins.
cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota.
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2.53. ControlType
Kóði sem sýnir þær starfsathafnir sem framkvæmdar eru við eftirlit. Þetta gagnatag tengist kröfum 126, 274, 299, 327 og
350 í 1. viðauka C.

Fyrsta kynslóð:
Úthlutun gildis — Áttundarsamræming: ‗cvpdxxxx‘B (8 bita)
‗c‘B

Niðurhal gagna af korti:
'0'B: gögnum af korti ekki halað niður við þessa eftirlitsathöfn,
'1'B: gögnum af korti halað niður við þessa eftirlitsathöfn,

‗v‘B

Niðurhal af skráningarhluta ökurita:
‗0‘B: gögnum ekki hlaðið niður úr skráningarhluta ökurita við þessa eftirlitsathöfn,
‗1‘B: gögnum hlaðið niður úr skráningarhluta ökurita við þessa eftirlitsathöfn,

‗p‘B

prentun:
‗0‘B: engin prentun fer fram meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur,
‗1‘B: prentun fer fram meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur,

‗d‘B

birting á skjá:
‗0‘B: engin birting á skjá meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur,
‗1‘B: engin birting á skjá meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur

‗xxxx‘B

Ekki notað.

Önnur kynslóð:
Úthlutun gildis — Áttundarsamræming: ‗cvpdexxx‘B (8 bita)
‗c‘B

Niðurhal gagna af korti:
'0'B: gögnum af korti ekki hlaðið niður við þessa eftirlitsathöfn,
'1'B: gögnum af korti hlaðið niður við þessa eftirlitsathöfn,

‗v‘B

Niðurhal af skráningarhluta ökurita:
‗0‘B: gögnum ekki hlaðið niður úr skráningarhluta ökurita við þessa eftirlitsathöfn,
‗1‘B: gögnum hlaðið niður úr skráningarhluta ökurita við þessa eftirlitsathöfn,

‗p‘B

prentun:
‗0‘B: engin prentun fer fram meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur,
‗1‘B: prentun fer fram meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur,

‗d‘B

birting á skjá:
‗0‘B: engin birting á skjá meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur,
‗1‘B: engin birting á skjá meðan á þessari eftirlitsathöfn stendur,
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athugun á kvörðun á vegum út:
'0'B: kvörðunarbreytur ekki athugaðar við þessa eftirlitsathöfn,
'1'B: kvörðunarbreytur athugaðar við þessa eftirlitsathöfn

‗xxx‘B

Geymist til síðari nota.

2.54. CurrentDateTime
Núverandi dagsetning og tími skráningarbúnaðarins.

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
2.55. CurrentDateTimeRecordArray
Önnur kynslóð:
Núverandi dagsetning og tími auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (CurrentDateTime). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð CurrentDateTime í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga með núverandi dagsetningu og tíma.
2.56. DailyPresenceCounter
Teljari sem er geymdur á ökumanns- eða verkstæðiskorti og hækkar um einn fyrir hvern almanaksdag kortsins sem það
hefur verið ísett í skráningarhluta ökurita. Þetta gagnatag tengist kröfum 266, 299, 320 og 343 í 1. viðauka C.

Úthlutun gildis: Hlaupandi tala sem hefst aftur á núlli eftir að hafa náð hámarksgildinu 9 999. Þegar kortið er gefið út í
fyrsta sinn er talan stillt á 0.
2.57. Datef
Dagsetning sett fram í prenttæku, tölulegu formi.
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Úthlutun gildis:
áááá

Ár

mm

Mánuður

dd

Dagur

‗00000000‘H gefur skýrt til kynna að ekki er um neina dagsetningu að ræða.
2.58. DateOfDayDownloaded
Önnur kynslóð:
Dag- og tímasetning niðurhals.

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
2.59. DateOfDayDownloadedRecordArray
Önnur kynslóð:
Dagsetning og tími auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (DateOfDayDownloaded). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð CurrentDateTime í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga með dagsetningu og tíma niðurhals.
2.60. Distance
Ekin vegalengd (reiknuð út frá tveimur mismunandi gildum kílómetramælis ökutækis í kílómetrum).

Úthlutun gildis: Tvíund án formerkis. Gildi í kílómetrum á bilinu frá 0 til 9999 km.
2.61. DriverCardApplicationIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumannskorti og varða sanngreiningu á verkbúnaði kortsins (kröfur 253 og 278 í 1.
viðauka C).
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Fyrsta kynslóð:

typeOfTachographCardId tilgreinir tegund kortsins sem er notuð.
cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á kortinu.
noOfEventsPerType er fjöldi sértilvika fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur skráð.
noOfFaultsPerType er fjöldi bilana fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur skráð.
activityStructureLength sýnir fjölda bæta sem eru tiltæk til að geyma skráningar á starfsathöfnum.
noOfCardVehicleRecords er fjöldi ökutækisskráninga sem hægt er að geyma á kortinu.
noOfCardPlaceRecords er fjöldi staða sem hægt er að skrá á kortið.
Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gagnastök notuð:
noOfGNSSCDRecords er fjöldi skráninga um samfelldan aksturstíma samkvæmt GNSS sem hægt er að geyma á
kortinu.
noOfSpecificConditionRecords er fjöldi skráninga um séraðstæður sem hægt er að geyma á kortinu.
2.62. DriverCardHolderIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á ökumannskorti og varða sanngreiningu á korthafa (kröfur 256 og 281 í 1. viðauka C).

cardHolderName er nafn og eiginnafn eða -nöfn handhafa ökumannskortsins.
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cardHolderBirthDate er fæðingardagur handhafa ökumannskortsins.
cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota.
2.63. DSRCSecurityData
Önnur kynslóð:
Upplýsingarnar í formi texta án sniðtákna og sannvottunarkóðinn (MAC), sem senda á úr ökuritanum í
fjarspurnarbúnaðinn (e. remote interrogator) fyrir milligöngu sérhæfðra skammdrægra fjarskipta (DSRC), sjá 13. kafla
B-hluta í 11. viðbæti fyrir frekari upplýsingar.

tagLength er hluti af DER-TLV-kóðun og skal stillt á ‗81 10‘ (sjá 13. kafla B-hluta í 11. viðbæti).
currentDateTime er núverandi dagsetning og tími skráningarhluta ökurita.
counter tilgreinir fjölda boða úr fjarvöktun ökurita (e. Remote Tachograph Monitoring (RTM-boð)).
vuSerialNumber er raðnúmer skráningarhluta ökuritans.
dSRCMKVersionNumber er útgáfunúmer þess DSRC-aðallykils sem sérstakir DSRC-lyklar fyrir skráningarhluta
ökurita fengust frá.
tagLengthMac er merkið fyrir og lengd gagnahlutar sannvottunarkóða, sem hluti af DER-TLV-kóðun. Merkið skal stillt
á ‗8E‘ og lengdin skal kóða lengd sannvottunarkóðans í áttundum (sjá 13. kafla B-hluta í 11. viðbæti).
mac er sannvottunarkóði sem reiknast fyrir RTM-boðin (sjá 13. kafla B-hluta í 11. viðbæti).
2.64. EGFCertificate
Önnur kynslóð:
Vottorð fyrir dreifilykil ytri GNSS-búnaðarins fyrir gagnkvæma sannvottun skráningarhluta ökurita. Skipan þessa
vottorðs er tilgreind í 11. viðbæti.

2.65. EmbedderIcAssemblerId
Veitir upplýsingar um framleiðanda samrásarinna.
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countryCode er tveggja stafa landskóði framleiðanda einingarinnar (e. module embedder) samkvæmt ISO 3166.
moduleEmbedder auðkennir framleiðanda einingarinnar.
manufacturerInformation er ætlað fyrir innri notkun framleiðanda.
2.66. EntryTypeDailyWorkPeriod
Kóði sem greinir á milli upphafs og loka færslu að því er varðar stað þar sem akstursdagur hefst eða endar og skilyrði
færslunnar.
Fyrsta kynslóð

Úthlutun gildis: samkvæmt ISO/IEC 8824-1.
Önnur kynslóð

Úthlutun gildis: samkvæmt ISO/IEC 8824-1.
2.67. EquipmentType
Kóði til að greina á milli mismunandi gerða búnaðar fyrir notkunarforrit ökurita.

Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: samkvæmt ISO/IEC 8824-1.
0-gildið er frátekið í þeim tilgangi að tilnefna aðildarríki eða Evrópu á CHA-sviði vottorða.
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Önnur kynslóð:
Sömu gildin og fyrir fyrstu kynslóð eru notuð með eftirfarandi viðbótum:

Athugasemd: Gildin fyrir aðra kynslóð, sem gilda um plötuna, tengistykkið og ytri tenginguna við GNSS, sem og gildin
fyrir fyrstu kynslóð, sem gilda um skráningarhluta ökurita og hreyfinemann, má nota í SealRecord, þ.e., ef við á.
2.68. EuropeanPublicKey
Fyrsta kynslóð:
Evrópskur dreifilykill.

2.69. EventFaultRecordPurpose
Kóði sem skýrir hvers vegna sértilvik eða bilun hefur verið skráð.

Úthlutun gildis:
eitt af 10 nýjustu (eða síðustu) sértilvikum eða bilunum
lengsta sértilvikið á einum af 10 síðustu dögunum sem sértilvikið átti sér stað
eitt af fimm lengstu sértilvikum síðustu 365 daga
síðasta sértilvikið á einum af 10 síðustu dögunum sem sértilvikið átti sér stað
alvarlegasta sértilvikið á einum af 10 síðustu dögunum sem sértilvikið átti sér stað
eitt af fimm alvarlegustu sértilvikum síðustu 365 daga
fyrsta sértilvikið eða bilunin sem átti sér stað eftir síðustu kvörðun
virkt, yfirstandandi sértilvik eða bilun
Geymist til síðari nota
sértækt að því er varðar framleiðanda
2.70. EventFaultType
Kóði sem ákvarðar sértilvik eða bilun.

Úthlutun gildis:
Fyrsta kynslóð:
Almenn sértilvik,
Engar frekari upplýsingar,
Ísetning ógilds korts,
Kortaósamrýmanleiki,
Tímaskörun,
Akstur án viðeigandi korts,
Ísetning korts við akstur,
Síðustu kortalotu ekki lokið á réttan hátt,
Hraðabrot,
Rof á straumi,
Villa í hreyfigögnum,
Ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis,
Geymist til síðari nota,
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Tilvik um tilraun til öryggisbrots að því er varðar skráningarhluta ökurita,
Engar frekari upplýsingar,
Sannvottun hreyfinema brást,
Sannvottun ökuritakorts brást,
Óleyfileg breyting á hreyfinema,
Heilleikavilla í ílagsgögnum korts
Heilleikavilla í notendagögnum sem geymd eru,
Villa í innri gagnaflutningi,
Óleyfileg opnun hlífar,
Skemmdarverk á vélbúnaði,
Geymist til síðari nota,
Tilvik um tilraun til öryggisbrots að því er varðar nema,
Engar frekari upplýsingar,
Sannvottun brást,
Heilleikavilla í gögnum sem geymd eru,
Villa í innri gagnaflutningi,
Óleyfileg opnun hlífar,
Skemmdarverk á vélbúnaði,
Geymist til síðari nota,
Bilanir í skráningarbúnaði,
Engar frekari upplýsingar,
Innri bilun í skráningarhluta ökurita,
Bilun í prentara,
Bilun í skjá,
Bilun við niðurhal gagna,
Bilun í nema,
Geymist til síðari nota,
Kortabilanir,
Engar frekari upplýsingar,
Geymist til síðari nota,
Geymist til síðari nota,
Sértækt að því er varðar framleiðanda.
Önnur kynslóð:
Sömu gildin og fyrir fyrstu kynslóð eru notuð með eftirfarandi viðbótum:
Misræmi í tímamælingu (milli GNSS og innri klukku skráningarhluta ökurita),
Geymist til síðari nota,
GNSS-tengdar bilanir,
Engar frekari upplýsingar,
Bilun í innri GNSS-móttökubúnaði,
Bilun í ytri GNSS-móttökubúnaði,
Bilun í samskiptum ytri GNSS-búnaðar,
Engin GNSS-staðsetningargögn,
Skráning um að átt hafi verið við GNSS-búnaðinn,
Vottorð ytri GNSS-búnaðar fallið úr gildi,
Geymist til síðari nota,
Bilanir sem tengjast fjarskiptaeiningu (e. Remote Communication Module),
Engar frekari upplýsingar,
Bilun í fjarskiptaeiningu,
Bilun í samskiptum fjarskiptaeiningar,
Geymist til síðari nota,
Bilanir í skilflötum skynvæddra flutningakerfa,
Engar frekari upplýsingar,
Geymist til síðari nota.
2.71. ExtendedSealIdentifier
Önnur kynslóð:
Framlengt kennimerki innsiglis auðkennir innsigli með einstökum hætti (krafa 401 í 1. viðauka C).
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manufacturerCode: er kóði fyrir framleiðanda innsiglisins.
sealIdentifier er kennimerki fyrir innsigli, sem er sérstakt fyrir framleiðandann.
2.72. ExtendedSerialNumber
Ótvírætt auðkenni búnaðar. Einnig er hægt að nota það sem kennimerki dreifilykils fyrir búnað.
Fyrsta kynslóð:

serialNumber er raðnúmer búnaðarins, sem er sérstakt fyrir framleiðandann, gerð búnaðarins og mánuðinn og árið hér
að neðan.
monthYear er auðkenni framleiðslumánaðar og -árs (eða úthlutunar raðnúmers).
Úthlutun gildis: Tvíundarkóðun mánaðar (tveir tölustafir) og árs (tveir síðustu tölustafirnir).
type er kennimerki fyrir gerð búnaðarins.
Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda með ‗FFh‘ sem frátekið gildi.
manufacturerCode: er sá talnakóði sem auðkennir framleiðanda búnaðar sem hefur verið gerðarviðurkenndur.
Önnur kynslóð:

serialNumber sjá fyrstu kynslóð
monthYear sjá fyrstu kynslóð
type sýnir gerð búnaðar
manufacturerCode: sjá fyrstu kynslóð.
2.73. FullCardNumber
Kóði sem sanngreinir ökuritakort fullkomlega.

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1143

cardType er gerð ökuritakortsins.
cardIssuingMemberState er kóði aðildarríkisins sem gaf kortið út.
cardNumber er kortanúmerið.
2.74. FullCardNumberAndGeneration
Önnur kynslóð:
Kóði sem sanngreinir fullkomlega ökuritakort og kynslóð þess.

fullcardNumber auðkennir ökuritakortið.
generation sýnir kynslóð ökuritakortsins sem notað er.
2.75. Generation
Önnur kynslóð:
Sýnir kynslóð ökurita sem notaður er.

Úthlutun gildis:
‗00‘H

Geymist til síðari nota

‗01‘H

Fyrsta kynslóð

‗02‘H

Önnur kynslóð

‗03‘H .. ‗FF‘H

Geymist til síðari nota

2.76. GeoCoordinates
Önnur kynslóð:
Landhnit eru kóðuð sem heilar tölur. Þessar heilu tölur eru margfeldi kóðans ±DDMM.M fyrir breiddargráðuna og
±DDDMM.M fyrir lengdargráðuna. Hér stendur ±DD annars vegar og ±DDD hins vegar fyrir gráðurnar og MM.M fyrir
mínúturnar.

latitude er kóðað sem margfeldi (stuðullinn 10) af gildinu sem gefið er upp á forminu ±DDMM.M.
longitude er kóðað sem margfeldi (stuðullinn 10) af gildinu sem gefið er upp á forminu ±DDDMM.M.
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2.77. GNSSAccuracy
Önnur kynslóð:
Nákvæmni staðsetningargagna frá GNSS (skilgreining eee). Þessi nákvæmni er kóðuð sem heil tala og er margfeldi
(stuðullinn 10) af X.Y gildinu í GSA NMEA-setningunni.

2.78. GNSSContinuousDriving
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem geymdar eru á ökumanns- eða verkstæðiskorti, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, ef
samfelldur aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 306 og 354 í 1. viðauka C).

gnssCDPointerNewestRecord er stuðull fyrir síðustu, uppfærðu skráninguna um samfelldan aksturstíma samkvæmt
GNSS.
Úthlutun gildis: Tala sem samsvarar teljara fyrir skráningu á samfelldum aksturstíma samkvæmt GNSS sem hefst á '0'
þegar skráning á samfelldum aksturtíma samkvæmt GNSS kemur fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
gnssContinuousDrivingRecords er mengi skráninga sem innihalda dag- og tímasetningu þegar samfelldur aksturstími
nær margfeldi þriggja klukkustunda ásamt upplýsingum um staðsetningu ökutækisins.
2.79. GNSSContinuousDrivingRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem geymdar eru á ökumanns- eða verkstæðiskorti, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, ef
samfelldur aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 305 og 353 í 1. viðauka C).

timeStamp sýnir dagsetningu og tíma þegar samfelldur aksturstími korthafans náði margfeldi þriggja klukkustunda.
gnssPlaceRecord inniheldur upplýsingar um staðsetningu ökutækisins.
2.80. GNSSPlaceRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem varða staðsetningu ökutækisins samkvæmt GNSS (kröfur 108, 109, 110, 296, 305, 347 og 353 í 1.
viðauka C).
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timeStamp sýnir dagsetningu og tíma þegar staðsetning ökutækisins samkvæmt GNSS var ákvörðuð.
gnssAccuracy sýnir nákvæmni staðsetningargagna samkvæmt GNSS.
geoCoordinates sýnir skráða staðsetningu samkvæmt GNSS.
2.81. HighResOdometer
Staða kílómetramælis í ökutækinu: Heildarvegalengd sem ökutækið ekur á meðan það er í notkun.

Úthlutun gildis: Tvíund án formerkis. Gildi gefið upp í 1/200 km á vinnusviðinu frá 0 til 21 055 406 km.
2.82. HighResTripDistance
Vegalengd sem ekin er alla ferð eða hluta hennar.

Úthlutun gildis: Tvíund án formerkis. Gildi gefið upp í 1/200 km á vinnusviðinu frá 0 til 21 055 406 km.
2.83. HolderName
Kenninafn og eiginnafn eða -nöfn korthafa.

holderSurname er kenninafn handhafans. Þetta kenninafn felur ekki í sér neina titla.
Úthlutun gildis: Þegar ekki er um að ræða persónulegt kort inniheldur holderSurname sömu upplýsingarnar og
companyName, workshopName eða controlBodyName.
holderFirstNames er eiginnafn eða -nöfn og upphafsstafir handhafans.
2.84. InternalGNSSReceiver
Önnur kynslóð:
Upplýsingar um það hvort GNSS-móttökubúnaður sé innri búnaður í skráningarhluta ökurita, eða ytri búnaður. „True―
táknar að GNSS-móttökubúnaðurinn fyrir skráningarhluta ökurita sé innri búnaður. „False― táknar að GNSSmóttökubúnaðurinn sé ytri búnaður.

2.85. K-ConstantOfRecordingEquipment
Fasti skráningarbúnaðarins (skilgreining m).

Úthlutun gildis: Púlsar á kílómetra á vinnusviðinu frá 0 til 64 255 púlsar/km.
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2.86. KeyIdentifier
Ótvírætt kennimerki dreifilykils sem er notað til að vísa til og velja lykilinn. Það auðkennir einnig handhafa lykilsins.

Fyrsti kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils skráningarhluta ökurita eða ökuritakorts.
Annar kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils skráningarhluta ökurita (þegar raðnúmer skráningarhluta ökurita er
ekki þekkt á þeim tíma sem gengið er frá vottorðinu).
Þriðji kosturinn er hentugur til að vísa til dreifilykils aðildarríkis.
2.87. KMWCKey
Önnur kynslóð:
AES-lykillinn og tilheyrandi lykilútgáfa sem notuð er til að tengja skráningarhluta ökurita við hreyfinema. Sjá 11.
viðbæti fyrir frekari upplýsingar.

kMWCKey er lengd AES-lykilsins tengdur saman við lykilinn sem notaður er til að tengja skráningarhluta ökurita við
hreyfinema.
keyVersion stendur fyrir lykilútgáfu AES-lykilsins.
2.88. Language
Kóði fyrir tungumál.

Úthlutun gildis: Tveggja bókstafa kóði með lágstöfum samkvæmt ISO 639.
2.89. LastCardDownload
Dagsetning og tími, geymt á ökumannskorti, síðasta niðurhals korts (í öðrum tilgangi en til eftirlits) (kröfur 257 og 282 í
1. viðauka C). Hægt er að uppfæra þessi gögn með skráningarhluta ökurita eða einhverjum öðrum kortalesara.

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
2.90. LinkCertificate
Önnur kynslóð:
Tengivottorð milli lyklapara evrópskra rótarvottunarstöðva.
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2.91. L-TyreCircumference
Virkt ummál hjólbarða (skilgreining u).

Úthlutun gildis: Tvíund án formerkis, gildi gefið upp í 1/8 mm á bilinu frá 0 til 8031 mm.
2.92. MAC
Önnur kynslóð:
Dulkóðuð prófsumma sem er 8, 12 eða 16 bæti að lengd sem samsvarar dulmálsröðunum sem tilgreindar eru í 11.
viðbæti.

2.93. ManualInputFlag
Kóði sem sanngreinir hvort korthafi hafi við ísetningu korts fært starfsathafnir inn handvirkt eða ekki (krafa 081 í 1.
viðauka B og krafa 102 í 1. viðauka C).

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
2.94. ManufacturerCode
Kóði sem sanngreinir framleiðanda búnaðar sem hefur verið gerðarviðurkenndur.

Rannsóknarstofan, sem er ábyrg fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi, skal viðhalda og birta skrá með kóðum framleiðenda
á vefsetri sínu (krafa 454 í 1. viðauka C).
Þeir sem þróa búnað fyrir ökurita fá úthlutun á manufacturerCode til bráðabirgða þegar sótt er um það hjá
rannsóknarstofunni sem er ábyrg fyrir prófunum á rekstrarsamhæfi.
2.95. ManufacturerSpecificEventFaultData
Önnur kynslóð:
Villukóðar sem eiga sérstaklega við framleiðendur einfalda villugreiningu og viðhald á skráningarhlutum ökurita.
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manufacturerCode auðkennir framleiðanda skráningarhluta ökuritans.
manufacturerSpecificErrorCode er villukóði sem á sérstaklega við um framleiðandann.
2.96. MemberStateCertificate
Vottorð fyrir dreifilykil aðildarríkis sem gefið er út af evrópskri vottunarstöð.

2.97. MemberStateCertificateRecordArray
Önnur kynslóð:
Vottorð aðildarríkis auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (MemberStateCertificate). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð MemberStateCertificate í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu. Gildið skal stillt á 1 því lengd vottorðanna getur verið misjöfn.
records er mengi vottorða aðildarríkja.
2.98. MemberStatePublicKey
Fyrsta kynslóð:
Dreifilykill aðildarríkis.

2.99. Name
Heiti.

codePage tilgreinir stafamengi sem skilgreint er í 4. kafla,
name er nafn sem er kóðað í samræmi við tilgreint stafamengi.
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2.100. NationAlpha
Tilvísun í stafrófsröð til lands skal vera í samræmi við auðkennin sem notuð eru á ökutækjum í ferðum milli landa
(Vínarsamningur Sameinuðu þjóðanna um umferð á vegum frá 1968).

Kóðunum NationAlpha og NationNumeric skal haldið til haga í skrá á vefsetri rannsóknarstofunnar sem tilnefnd er
fyrir prófanir á rekstrarsamhæfi, eins og sett er fram í kröfu 440 í 1. viðauka C.
2.101. NationNumeric
Töluleg tilvísun til lands.

Úthlutun gildis: sjá gagnatag 2.100 (NationAlpha).
Sérhver breyting eða uppfærsla á kóðunum NationAlpha og NationNumeric, sem lýst er í málsgreininni hér á undan,
skal aðeins gerð eftir að tilnefnd rannsóknarstofa hefur haft samráð við framleiðendur gerðarviðurkenndra
skráningarhluta stafrænna ökurita og snjallökurita.
2.102. NoOfCalibrationRecords
Fjöldi kvörðunarskráninga sem hægt er að geyma á verkstæðiskortinu.
Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
Önnur kynslóð:

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.103. NoOfCalibrationsSinceDownload
Teljari sem sýnir fjölda kvarðana sem hafa verið framkvæmdar með verkstæðiskorti eftir síðasta niðurflutning gagna af
kortinu (kröfur 317 og 340 í 1. viðauka C).

Úthlutun gildis: Ekki frekar tilgreint.
2.104. NoOfCardPlaceRecords
Fjöldi staðarskráninga sem ökumanns- eða verkstæðiskort getur geymt.
Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
Önnur kynslóð:

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
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2.105. NoOfCardVehicleRecords
Fjöldi skráninga varðandi fjölda ökutækja sem eru í notkun, sem verkstæðiskort getur geymt.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.106. NoOfCardVehicleUnitRecords
Önnur kynslóð:
Fjöldi skráninga varðandi skráningarhluta ökurita sem eru í notkun og verkstæðiskort getur geymt.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.107. NoOfCompanyActivityRecords
Fjöldi skráninga á starfsathöfnum í fyrirtæki sem fyrirtækiskort getur geymt.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.108. NoOfControlActivityRecords
Fjöldi skráninga á eftirlitsathöfnum sem eftirlitskort getur geymt.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.109. NoOfEventsPerType
Fjöldi sértilvika fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur geymt.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.110. NoOfFaultsPerType
Fjöldi bilana fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur geymt.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.111. NoOfGNSSCDRecords
Önnur kynslóð:
Fjöldi skráninga um samfelldan aksturstíma samkvæmt GNSS sem hægt er að geyma á kortinu.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
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2.112. NoOfSpecificConditionRecords
Önnur kynslóð:
Fjöldi skráninga um séraðstæður sem hægt er að geyma á kortinu.

Úthlutun gildis: sjá 2. viðbæti.
2.113. OdometerShort
Staða kílómetramælis ökutækisins í styttu formi.

Úthlutun gildis: Tvíund án formerkis. Gildi í kílómetrum á vinnusviðinu frá 0 til 9 999 999 km.
2.114. OdometerValueMidnight
Staða kílómetramælis ökutækisins á miðnætti tiltekins dags (krafa 090 í 1. viðauka B og krafa 113 í 1. viðauka C).

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
2.115. OdometerValueMidnightRecordArray
Önnur kynslóð:
OdometerValueMidnight auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (OdometerValueMidnight). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð OdometerValueMidnight í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi OdometerValueMidnight-skráninga.
2.116. OverspeedNumber
Fjöldi hraðabrotatilvika eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var framkvæmt.

Úthlutun gildis: 0 merkir að tilvikið hraðabrot hafi ekki átt sér stað síðan síðasta eftirlit með hraðabrotum var
framkvæmt, 1 merkir að eitt tilvik um hraðabrot hafi átt sér stað síðan síðasta eftirlit með hraðabrotum var
framkvæmt,...255 táknar að 255 eða fleiri hraðabrotatilvik hafi átt sér stað eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var
framkvæmt.
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2.117. PlaceRecord
Upplýsingar sem varða stað þar sem akstursdagur hefst eða endar (kröfur 108, 271, 296, 324 og 347 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

entryTime er dagsetning og tími að því er varðar færsluna.
entryTypeDailyWorkPeriod er tegund færslunnar.
dailyWorkPeriodCountry er það land sem er skráð.
dailyWorkPeriodRegion er svæðið sem er skráð.
vehicleOdometerValue er staða kílómetramælis á þeim tíma sem staður er skráður.
Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gildin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gildi notuð:
entryGNSSPlaceRecord er skráð staðsetning og tími.
2.118. PreviousVehicleInfo
Upplýsingar sem varða ökutækið sem ökumaður notaði síðast, þegar hann setur kortið sitt í skráningarhluta ökuritans
(krafa 081 í 1. viðauka B og krafa 102 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

vehicleRegistrationIdentification er skráningarnúmer ökutækis og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð.
cardWithdrawalTime er dagsetning og tími úrtektar kortsins.
Önnur kynslóð:
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Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð er eftirfarandi gagnastak notað:
vuGeneration auðkennir kynslóð skráningarhluta ökuritans.
2.119. PublicKey
Fyrsta kynslóð:
RSA-dreifilykill.

rsaKeyModulus er stuðull lyklaparsins.
rsaKeyPublicExponent er dreifiveldisvísir lyklaparsins.
2.120. RecordType
Önnur kynslóð:
Tilvísun í tegund skráningar. Þetta gagnatag er notað í RecordArrays.

Úthlutun gildis:
ActivityChangeInfo,
CardSlotsStatus,
CurrentDateTime,
MemberStateCertificate,
OdometerValueMidnight,
DateOfDayDownloaded,
SensorPaired,
Signature,
SpecificConditionRecord,
VehicleIdentificationNumber,
VehicleRegistrationNumber,
VuCalibrationRecord,
VuCardIWRecord,
VuCardRecord,
VuCertificate,
VuCompanyLocksRecord,
VuControlActivityRecord,
VuDetailedSpeedBlock,
VuDownloadablePeriod,
VuDownloadActivityData,
VuEventRecord,
VuGNSSCDRecord,
VuITSConsentRecord,
VuFaultRecord,
VuIdentification,
VuOverSpeedingControlData,
VuOverSpeedingEventRecord,
VuPlaceDailyWorkPeriodRecord,
VuTimeAdjustmentGNSSRecord,
VuTimeAdjustmentRecord,
VuPowerSupplyInterruptionRecord,
SensorPairedRecord,
SensorExternalGNSSCoupledRecord,
Geymist til síðari nota,
Sértækt að því er varðar framleiðanda.
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2.121. RegionAlpha
Tilvísun í stafrófsröð til svæðis innan tiltekins lands.

Fyrsta kynslóð:
Úthlutun gildis:

Önnur kynslóð:
Kóðum RegionAlpha skal haldið til haga í skrá á vefsetri rannsóknarstofunnar sem tilnefnd er fyrir prófanir á
rekstrarsamhæfi.
2.122. RegionNumeric
Töluleg tilvísun til svæðis innan tiltekins lands.

Fyrsta kynslóð:
Úthlutun gildis:
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Önnur kynslóð:
Kóðum RegionNumeric skal haldið til haga í skrá á vefsetri rannsóknarstofunnar sem tilnefnd er fyrir prófanir á
rekstrarsamhæfi.
2.123. RemoteCommunicationModuleSerialNumber
Önnur kynslóð:
Raðnúmer fjarskiptaeiningarinnar.

2.124. RSAKeyModulus
Fyrsta kynslóð:
Stuðull RSA-lyklapars.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.125. RSAKeyPrivateExponent
Fyrsta kynslóð:
Einkaveldisvísir RSA-lyklapars.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.126. RSAKeyPublicExponent
Fyrsta kynslóð:
Dreifiveldisvísir RSA-lyklapars.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.127. RtmData
Önnur kynslóð:
Skilgreiningu á þessu gagnatagi er að finna í 14. viðbæti.
2.128. SealDataCard
Önnur kynslóð:
Þetta gagnatag geymir upplýsingar um innsiglin, sem fest eru á mismunandi íhluti ökutækis, á korti. Þetta gagnatag
tengist kröfu 337 í 1. viðauka C.

8/31

Nr. 31/1156

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

noOfSealRecords er fjöldi skráninga í sealRecords.
sealRecords er mengi innsiglisskráninga.
2.129. SealDataVu
Önnur kynslóð:
Þetta gagnatag geymir upplýsingar um innsiglin, sem fest eru á mismunandi íhluti ökutækis, í skráningarhluta ökurita.

sealRecords er mengi innsigliskráninga. Séu færri en fimm innsigli tiltæk þá skal gildið fyrir EquipmentType í öllum
ónotuðum sealRecords stillt á 16, þ.e. „ónotað―
.
2.130. SealRecord
Önnur kynslóð:
Þetta gagnatag geymir upplýsingar um innsigli sem er fest á íhlut. Þetta gagnatag tengist kröfu 337 í 1. viðauka C.

equipmentType auðkennir tegund búnaðar sem innsiglið er fest á.
extendedSealIdentifier er kennimerki innsiglisins sem er fest á búnaðinn.
2.131. SensorApprovalNumber
Gerðarviðurkenningarnúmer nemans.
Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
Önnur kynslóð:

Úthlutun gildis:
Viðurkenningarnúmer skal veitt eins og það er gefið upp á samsvarandi vefsetri framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins, t.d. með bandstrikum ef einhver eru. Viðurkenningarnúmerið skal vera vinstristillt.
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2.132. SensorExternalGNSSApprovalNumber
Önnur kynslóð:
Gerðarviðurkenningarnúmer ytri GNSS-búnaðarins.

Úthlutun gildis:
Viðurkenningarnúmer skal veitt eins og það er gefið upp á samsvarandi vefsetri framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins, t.d. með bandstrikum ef einhver eru. Viðurkenningarnúmerið skal vera vinstristillt.
2.133. SensorExternalGNSSCoupledRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita, til að auðkenna ytri GNSS-búnaðinn, sem er tengdur við
skráningarhluta ökurita (krafa 100 í 1. viðauka C).

sensorSerialNumber er raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins sem er tengdur við skráningarhluta ökuritans.
sensorApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer fyrir þennan ytri GNSS-búnað.
sensorCouplingDate er dagsetning tengingar þessa ytri GNSS-búnaðar við skráningarhluta ökuritans.
2.134. SensorExternalGNSSIdentification
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem tengjast sanngreiningu ytri GNSS-búnaðarins (krafa 98 í 1. viðauka C).

sensorSerialNumber er framlengt raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins.
sensorApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer fyrir þennan ytri GNSS-búnað.
sensorSCIdentifier er kennimerki öryggisíhlutar ytri GNSS-búnaðarins.
sensorSCIdentifier er kennimerki stýrikerfis ytri GNSS-búnaðarins.
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2.135. SensorExternalGNSSInstallation
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem geymdar eru í ytri GNSS-búnaði, um uppsetningu á nema ytri GNSS-búnaðarins (krafa 123 í 1.
viðauka C).

sensorCouplingDate er dagsetning fyrstu tengingar ytri GNSS-búnaðar við skráningarhluta ökurita.
firstVuApprovalNumber er viðurkenningarnúmer fyrsta skráningarhluta ökurita sem tengdur er við ytri GNSSbúnaðinn.
firstVuSerialNumber er raðnúmer fyrsta skráningarhluta ökurita sem tengdur er við ytri GNSS-búnaðinn.
sensorCouplingDateCurrent er dagsetning núverandi tengingar ytri GNSS-búnaðar við skráningarhluta ökurita.
currentVuApprovalNumber er viðurkenningarnúmer þess skráningarhluta ökurita sem nú er tengdur við ytri GNSSbúnaðinn.
currentVUSerialNumber er raðnúmer þess skráningarhluta ökurita sem nú er tengdur við ytri GNSS-búnaðinn.
2.136. SensorExternalGNSSOSIdentifier
Önnur kynslóð:
Kennimerki stýrikerfis ytri GNSS-búnaðarins.

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda.
2.137. SensorExternalGNSSSCIdentifier
Önnur kynslóð:
Þessi tegund er notuð t.d. til að auðkenna dulkóðunareiningu ytri GNSS-búnaðarins.
Kennimerki öryggisíhlutar ytri GNSS-búnaðarins.

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda íhlutar.
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2.138. SensorGNSSCouplingDate
Önnur kynslóð:
Dagsetning tengingar ytri GNSS-búnaðar við skráningarhluta ökurita.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.139. SensorGNSSSerialNumber
Önnur kynslóð:
Þessi tegund er notuð til að geyma raðnúmer GNSS-móttökubúnaðarins, bæði þegar hann er í skráningarhluta ökuritans
og þegar hann er utan við hann.
Raðnúmer GNSS-móttökubúnaðarins.

2.140. SensorIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á hreyfinema og varða sanngreiningu á hreyfinemanum (krafa 077 í 1. viðauka B og
krafa 95 í 1. viðauka C).

sensorSerialNumber er framlengt raðnúmer hreyfinemans (þ.m.t. hlutanúmer og kóði framleiðanda).
sensorApprovalNumber er viðurkenningarnúmer fyrir hreyfinemann.
sensorSCIdentifier er kennimerki öryggisíhlutar hreyfinemans.
sensorOSIdentifier er kennimerki stýrikerfis hreyfinemans.
2.141. SensorInstallation
Upplýsingar sem eru geymdar á hreyfinema og varða uppsetningu hreyfinemans (krafa 099 í 1. viðauka B og krafa 122
í 1. viðauka C).

sensorPairingDateFirst er dagsetning fyrstu tengingar hreyfinema við skráningarhluta ökurita.
firstVuApprovalNumber er viðurkenningarnúmer fyrsta skráningarhluta ökurita sem tengdur er við hreyfinemann.
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firstVuSerialNumber er raðnúmer fyrsta skráningarhluta ökurita sem tengdur er við hreyfinemann.
sensorPairingDateCurrent er dagsetning yfirstandandi tengingar hreyfinema við skráningarhluta ökurita.
currentVuApprovalNumber er viðurkenningarnúmer skráningarhluta ökuritans sem nú er tengdur við hreyfinemann.
currentVUSerialNumber er raðnúmer skráningarhluta ökuritans sem nú er tengdur við hreyfinemann.
2.142. SensorInstallationSecData
Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða nauðsynleg öryggisgögn fyrir tengingu hreyfinema við
skráningarhluta ökurita (kröfur 308 og 331 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: í samræmi við ISO 16844-3.
Önnur kynslóð:
Eins og lýst er í 11. viðbæti, skal verkstæðiskort geyma allt að þrjá lykla fyrir tengingu hreyfinema við skráningarhluta
ökuritans. Þessir lyklar hafa mismunandi útgáfur.

2.143. SensorOSIdentifier
Kennimerki stýrikerfis hreyfinemans.

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda.
2.144. SensorPaired
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sanngreiningu hreyfinemans sem er tengdur við
skráningarhluta ökuritans (krafa 079 í 1. viðauka B).

sensorSerialNumber er raðnúmer hreyfinemans sem nú er tengdur við skráningarhluta ökuritans.
sensorApprovalNumber er viðurkenningarnúmer hreyfinemans sem nú er tengdur við skráningarhluta ökuritans.
sensorPairingDateFirst er dagsetning fyrstu tengingar skráningarhluta ökurita við hreyfinema sem nú er tengdur við
skráningarhluta ökuritans.
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2.145. SensorPairedRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sanngreiningu hreyfinema sem er tengdur við
skráningarhluta ökuritans (krafa 97 í 1. viðauka C).

sensorSerialNumber er raðnúmer hreyfinema sem er tengdur við skráningarhluta ökuritans.
sensorApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer fyrir þennan hreyfinema.
sensorPairingDate er dagsetning tengingar þessa hreyfinema við skráningarhluta ökurita.
2.146. SensorPairingDate
Dagsetning tengingar hreyfinemans við skráningarhluta ökurita.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.147. SensorSCIdentifier
Kennimerki öryggisíhlutar hreyfinemans.

Úthlutun gildis: sértækt að því er varðar framleiðanda íhlutar.
2.148. SensorSerialNumber
Raðnúmer hreyfinemans.

2.149. Signature
Stafræn undirskrift.
Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: Í samræmi við „sameiginlegar öryggisaðferðir― 11.
í viðbæti.
Önnur kynslóð:

Úthlutun gildis: Í samræmi við „sameiginlegar öryggisaðferðir― 11.
í viðbæti.
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2.150. SignatureRecordArray
Önnur kynslóð:
Mengi undirskrifta auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (Signature). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð Signature í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu. Gildið skal stillt á 1, því lengd undirskriftanna getur verið misjöfn.
records er mengi undirskrifta.
2.151. SimilarEventsNumber
Fjöldi svipaðra sértilvika á tilteknum degi (krafa 094 í 1. viðauka B og krafa 117 í 1. viðauka C).

Úthlutun gildis: 0 er ekki notað, 1 táknar að aðeins eitt sértilvik þessarar tegundar hafi komið upp og hafi verið geymt
á þessum degi, 2 táknar að 2 sértilvik þessarar tegundar hafi komið upp á þessum degi (aðeins eitt hafi verið geymt), ...
255 táknar að 255 eða fleiri sértilvik þessarar tegundar hafi komið upp á þessum degi.
2.152. SpecificConditionRecord
Upplýsingar, sem eru geymdar á ökumannskorti, verkstæðiskorti eða í skráningarhluta ökurita og varða séraðstæður
(kröfur 130, 276, 301, 328 og 355 í 1. viðauka C).

entryTime er dagsetning og tími færslunnar.
specificConditionType er kóðinn sem sanngreinir séraðstæður.
2.153. SpecificConditions
Upplýsingar, sem eru geymdar á ökumannskorti, verkstæðiskorti eða í skráningarhluta ökurita og varða séraðstæður
(kröfur 131, 277, 302, 329 og 356 í 1. viðauka C).
Önnur kynslóð:
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controlPointerNewestRecord er stuðull fyrir síðustu, uppfærðu skráninguna um séraðstæður.
Úthlutun gildis: Tala sem samsvarar teljara fyrir skráningu um séraðstæður sem hefst á '0' þegar skráning um
séraðstæður kemur fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
specificConditionRecords er mengi skráninga sem innihalda upplýsingar um skráðar séraðstæður.
2.154. SpecificConditionType
Kóði sem sanngreinir séraðstæður (kröfur 050b, 105a, 212a og 230a í 1. viðauka B og krafa 62 í 1. viðauka C).

Fyrsta kynslóð:
Úthlutun gildis:
‗00‘H

Geymist til síðari nota

‗01‘H

Utan gildissviðs — Upphaf

‗02‘H

Utan gildissviðs — Lok

‗03‘H

Flutningur með ferju/lest

‗04‘H .. ‗FF‘H Geymist til síðari nota
Önnur kynslóð:
Úthlutun gildis:
‗00‘H

Geymist til síðari nota

‗01‘H

Utan gildissviðs — Upphaf

‗02‘H

Utan gildissviðs — Lok

‗03‘H

Flutningur með ferju/lest — Upphaf

‗04‘H

Flutningur með ferju/lest — Lok

‗05‘H .. ‗FF‘H Geymist til síðari nota
2.155. Speed
Hraði ökutækisins (km/klst.).

Úthlutun gildis: Kílómetrar á klukkustund frá 0 til 220 km/klst.
2.156. SpeedAuthorised
Leyfilegur hámarkshraði ökutækisins (skilgreining hh).
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2.157. SpeedAverage
Meðalhraði á tímabili sem þegar hefur verið skilgreint (km/klst.).

2.158. SpeedMax
Mældur meðalhraði á tímabili sem þegar hefur verið skilgreint.

2.159. TachographPayload
Önnur kynslóð:
Skilgreiningu á þessu gagnatagi er að finna í 14. viðbæti.
2.160. TachographPayloadEncrypted
Önnur kynslóð:
Innihald ökurita (e. tachograph payload) sem er dulkóðað með DER-TLV, þ.e. þau gögn sem eru send dulkóðuð í
RTM-boðunum. Upplýsingar um dulkóðun er að finna í 13. kafla B-hluta í 11. viðbæti.

tagLength er hluti af DER-TLV-kóðun og skal stillt á ‗87‘ (sjá 13. kafla B-hluta í 11. viðbæti).
length er hluti af DER-TLV-kóðun og skal kóða lengd paddingContentIndicatorByte og encryptedData.
paddingContentIndicatorByte skal stillt á ‗00‘.
encryptedData er dulkóðað tachographPayload, eins og tilgreint er í 13. kafla B-hluta í 11. viðbæti. Lengd þessara
gagna í áttundum skal ávallt vera margfeldi af 16.
2.161. TDesSessionKey
Fyrsta kynslóð:
Þrefaldur DES-lotulykill.

Úthlutun gildis: ekki frekar tilgreint.
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2.162. TimeReal
Kóði fyrir sameinað dagsetningar- og tímasvið þar sem dagsetning og tími eru táknuð sem sekúndur frá 00h.00m.00s
hinn 1. janúar 1970 að heimstíma (GMT).

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming: Fjöldi sekúndna frá miðnætti hins 1. janúar 1970 að heimstíma (GMT).
Síðasta hugsanlega dagsetning og tími er á árinu 2106.
2.163. TyreSize
Táknun fyrir stærð hjólbarða.

Value assignment: í samræmi við tilskipun 92/23 (EBE) Stjtíð. EB L 129, 31.03.1992, bls.95.
2.164. VehicleIdentificationNumber
Verksmiðjunúmer ökutækisins, sem vísar til ökutækisins í heild, venjulega raðnúmer eða grindarnúmer undirvagns.

Úthlutun gildis: Samkvæmt skilgreiningu í ISO 3779.
2.165. VehicleIdentificationNumberRecordArray
Önnur kynslóð:
Verksmiðjunúmer ökutækis auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (VehicleIdentificationNumber). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VehicleIdentificationNumber í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi verksmiðjunúmera ökutækja.
2.166. VehicleRegistrationIdentification
Auðkenni ökutækis, sérstakt fyrir Evrópu (skráningarnúmer ökutækis og aðildarríki).
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vehicleRegistrationNation er ríkið þar sem ökutækið er skráð.
vehicleRegistrationNumber er skráningarnúmer ökutækisins.
2.167. VehicleRegistrationNumber
Skráningarnúmer ökutækisins. Skráningaryfirvald ökutækisins úthlutar skráningarnúmerinu.

codePage tilgreinir stafamengi sem skilgreint er í 4. kafla.
vehicleRegNumber er skráningarnúmer ökutækis sem er kóðað í samræmi við tilgreint stafamengi.
Úthlutun gildis: Sértækt að því er varðar land.
2.168. VehicleRegistrationNumberRecordArray
Önnur kynslóð:
Skráningarnúmer ökutækis auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (VehicleRegistrationNumber). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VehicleRegistrationNumber í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráningarnúmera ökutækja.
2.169. VuAbility
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans um getu skráningarhlutans til að nota ökuritakort af fyrstu
kynslóð (krafa 121 í 1. viðauka C).

Úthlutun gildis — Áttundarsamræming:‗xxxxxxxa‘B (8 bitar)
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Varðandi getuna til að styðja við fyrstu kynslóð:
‗a‘B

Geta til að styðja við ökuritakort af fyrstu kynslóð:
‗0‘ B stutt er við fyrstu kynslóð,
‗1‘B ekki er stutt við fyrstu kynslóð,

‗xxxxxxx‘B Geymist til síðari nota
2.170. VuActivityDailyData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða breytingar á starfsathöfnum og/eða breytingar á
áhafnarstöðu og/eða breytingar á kortastöðu á tilteknum almanaksdegi (krafa 084 í 1. viðauka B og kröfur 105, 106 og
107 í 1. viðauka C) og raufarstöðu frá 00:00 á þeim degi.

noOfActivityChanges er fjöldi ActivityChangeInfo-orða í menginu activityChangeInfos.
activityChangeInfos er mengi ActivityChangeInfo-orða sem eru geymd í skráningarhluta ökuritans fyrir viðkomandi
dag. Það felur alltaf í sér tvö ActivityChangeInfo-orð sem tákna stöðu raufanna tveggja á tímanum 00:00 á viðkomandi
degi.
2.171. VuActivityDailyRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða breytingar á starfsathöfnum og/eða breytingar á
áhafnarstöðu og/eða breytingar á kortastöðu á tilteknum almanaksdegi (kröfur 105, 106 og 107 í 1. viðauka C) og
raufarstöðu frá 00:00 á þeim degi.

recordType táknar tegund skráningar (ActivityChangeInfo). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð ActivityChangeInfo í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi ActivityChangeInfo-orða sem eru geymd í skráningarhluta ökuritans fyrir viðkomandi dag. Það felur
alltaf í sér tvö ActivityChangeInfo-orð sem tákna stöðu raufanna tveggja á tímanum 00:00 á viðkomandi degi.
2.172. VuApprovalNumber
Gerðarviðurkenningarnúmer skráningarhluta ökuritans.
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Fyrsta kynslóð:

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
Önnur kynslóð:

Úthlutun gildis:
Viðurkenningarnúmer skal veitt eins og það er gefið upp á samsvarandi vefsetri framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins, t.d. með bandstrikum ef einhver eru. Viðurkenningarnúmerið skal vera vinstristillt.
2.173. VuCalibrationData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða kvarðanir á skráningarbúnaðinum (krafa 098 í 1.
viðauka B).

noOfVuCalibrationRecords er fjöldi skráninga í menginu vuCalibrationRecords.
vuCalibrationRecords er mengi kvörðunarskráninga.
2.174. VuCalibrationRecord
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða kvörðun skráningarbúnaðarins (krafa 098 í 1. viðauka
B og kröfur 119 og 120 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

calibrationPurpose tilgreinir tilgang kvörðunar.
workshopName, workshopAddress er heiti og heimilisfang verkstæðisins.
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workshopCardNumber sanngreinir verkstæðiskortið sem er notað við kvörðun.
workshopCardExpiryDate er fyrningardagsetning kortsins.
vehicleIdentificationNumber er verksmiðjunúmer ökutækisins.
vehicleRegistrationIdentification inniheldur skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð.
wVehicleCharacteristicConstant er einkennisstuðull ökutækisins.
kConstantOfRecordingEquipment er fasti skráningarbúnaðarins.
lTyreCircumference er virkt ummál hjólbarða.
tyreSize er stærðartilgreining hjólbarðanna sem eru undir ökutækinu.
authorisedSpeed er leyfilegur hraði ökutækisins.
oldOdometerValue, newOdometerValue eru gömul og ný staða kílómetramælisins.
oldTimeValue, newTimeValue eru gömul og ný dagsetningar- og tímagildi.
nextCalibrationDate er dagsetning næstu kvörðunar af þeirri tegund sem er tilgreind í CalibrationPurpose og þar til
bært eftirlitsyfirvald skal framkvæma.
Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð er eftirfarandi gagnastak notað:
sealDataVu veitir upplýsingar um innsiglin sem eru fest á mismunandi íhluti ökutækisins.
2.175. VuCalibrationRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða kvarðanir í skráningarbúnaðinum (kröfur 119 og
120 í 1. viðauka B).

8/31

Nr. 31/1170

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

recordType táknar tegund skráningar (VuCalibrationRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuCalibrationRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi kvörðunarskráninga.
2.176. VuCardIWData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða kortaísetningar og -úrtektir ökumanns- eða
verkstæðiskorta í skráningarhluta ökuritans (krafa 081 í 1. viðauka B og krafa 103 í 1. viðauka C).

noOfIWRecords er fjöldi skráninga í menginu vuCardIWRecords.
vuCardIWRecords er gagnamengi sem varðar kortaísetningar og -úrtektir.
2.177. VuCardIWRecord
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða kortaísetningar og -úrtektir ökumanns- eða
verkstæðiskorta í skráningarhluta ökuritans (krafa 081 í 1. viðauka B og krafa 102 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

cardHolderName sýnir kenninafn og eiginnöfn korthafa ökumanns- eða verkstæðiskorts eins og þau eru geymd á
kortinu.
fullCardNumber er tegund kortsins, útgáfuaðildarríki og kortnúmer þess eins og það er geymt á kortinu.
cardExpiryDate er fyrningardagsetning kortsins eins og hún er geymd á kortinu.
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cardInsertionTime er dagsetning og tími ísetningar.
vehicleOdometerValueAtInsertion er staða kílómetramælis í ökutækinu við ísetningu korts.
cardSlotNumber er raufin sem kortið er sett í.
cardWithdrawalTime er dagsetning og tími úrtektar kortsins.
vehicleOdometerValueAtWithdrawal er staða kílómetramælis í ökutækinu við úrtekt korts.
previousVehicleInfo inniheldur upplýsingar um síðasta ökutæki sem ökumaðurinn notaði og geymdar eru á kortinu.
manualInputFlag er stöðuvísir sem sanngreinir hvort korthafinn hafi skráð starfsathafnir ökumanns handvirkt við
ísetningu korts.
Önnur kynslóð:

Í staðinn fyrir fullCardNumber er eftirfarandi gagnastak notað við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.
fullCardNumberAndGeneration er tegund kortsins, útgáfuaðildarríki og kortanúmer þess og kynslóð, eins og það er
geymt á kortinu.
2.178. VuCardIWRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða kortaísetningar og -úrtektir ökumanns- eða
verkstæðiskorta í skráningarhluta ökuritans (krafa 103 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuCardIWRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuCardIWRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er gagnamengi sem varðar kortaísetningar og -úrtektir.
2.179. VuCardRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans um ökuritakort sem hefur verið notað (krafa 132 í 1. viðauka
C).
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cardExtendedSerialNumber, lesið úr skránni EF_ICC undir stofnskrá kortsins.
cardPersonaliserID, lesið úr skránni EF_ICC undir stofnskrá kortsins.
typeOfTachographCardId, lesið úr skránni EF_Application_Identification undir DF_Tachograph_G2.
cardStructureVersion, lesið úr skránni EF_Application_Identification undir DF_Tachograph_G2.
cardNumber, lesið úr skránni EF_Application_Identification undir DF_Tachograph_G2.
2.180. VuCardRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans um þau ökuritakort sem hafa verið notuð með þessum
skráningarhluta. Þessar upplýsingar eru ætlaðar til greiningar á vandamálum milli skráningarhluta ökutækis og korts
(krafa 132 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuCardRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuCardRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er gagnamengi sem varðar þau ökuritakort sem eru notuð með skráningarhluta ökuritans.
2.181. VuCertificate
Vottorð fyrir dreifilykil skráningarhluta ökurita.

2.182. VuCertificateRecordArray
Önnur kynslóð:
Vottorð skráningarhluta ökuritans auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.
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recordType táknar tegund skráningar (VuCertificate). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuCertificate í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu. Gildið skal stillt á 1, því lengd vottorðanna getur verið misjöfn.
records er mengi vottorða skráningarhluta ökuritans.
2.183. VuCompanyLocksData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða fyrirtækislása (krafa 104 í 1. viðauka B).

noOfLocks er fjöldi lása sem eru skráðir í vuCompanyLocksRecords.
vuCompanyLocksRecords er mengi skráninga á fyrirtækislásum.
2.184. VuCompanyLocksRecord
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita um einn fyrirtækislás (krafa 104 í 1. viðauka B og krafa 128 í 1.
viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

lockInTime, lockOutTime eru dagsetning og tími læsingar og opnunar.
companyName, companyAddress eru heiti og heimilisfang fyrirtækisins sem tengist viðkomandi læsingu.
companyCardNumber sanngreinir kortið sem er notað við læsinguna.
Önnur kynslóð:

Í staðinn fyrir companyCardNumber er eftirfarandi gagnastak notað við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.
companyCardNumberAndGeneration sanngreinir kortið sem er notað við læsinguna og kynslóð kortsins.
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2.185. VuCompanyLocksRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða fyrirtækislása (krafa 128 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuCompanyLocksRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuCompanyLocksRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu. Gildi 0..255.
records er mengi skráninga á fyrirtækislásum.
2.186. VuControlActivityData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða eftirlit sem er framkvæmt með því að nota þennan
skráningarhluta ökurita (krafa 102 í 1. viðauka B).

noOfControls er fjöldi eftirlitsathafna sem er skráður í vuControlActivityRecords.
vuControlActivityRecords er mengi skráninga um eftirlitsathafnir.
2.187. VuControlActivityRecord
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða eftirlitsathafnir sem eru framkvæmdar með því að
nota þennan skráningarhluta ökurita (krafa 102 í 1. viðauka B og krafa 126 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

controlType er tegund eftirlitsins.
controlTime er dagsetning og tími eftirlitsins.
controlCardNumber sanngreinir eftirlitskortið sem er notað við eftirlitið.
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downloadPeriodBeginTime er upphafstími niðurhals, ef um niðurhal er að ræða.
downloadPeriodEndTime er lokatími niðurhals, ef um niðurhal er að ræða.
Önnur kynslóð:

Í staðinn fyrir controlCardNumber er eftirfarandi gagnastak notað við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.
ControlCardNumberAndGeneration sanngreinir eftirlitskortið sem er notað við eftirlitið og kynslóð kortsins.
2.188. VuControlActivityRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða eftirlit sem er framkvæmt með því að nota þennan
skráningarhluta ökurita (krafa 126 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuControlActivityRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuControlActivityRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga um eftirlitsathafnir fyrir skráningarhluta ökuritans.
2.189. VuDataBlockCounter
Teljari sem er geymdur á korti og sanngreinir eftir röð kortaísetningar og -úrtektir í skráningarhluta ökurita.

Úthlutun gildis: Hlaupandi tala sem hefst aftur á núlli eftir að hafa náð hámarksgildinu 9 999.
2.190. VuDetailedSpeedBlock
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða nákvæman hraða ökutækisins á einni mínútu sem
ökutækið hefur verið á ferð (krafa 093 í 1. viðauka B og krafa 116 í 1. viðauka C).

8/31

Nr. 31/1176

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

speedBlockBeginDate er dagsetning og tími fyrsta hraðagildisins í bálknum.
speedsPerSecond er mældur hraði í tímaröð á hverri sekúndu þeirrar mínútu sem hefst á speedBlockBeginDate
(innifalið).
2.191. VuDetailedSpeedBlockRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða nákvæman hraða ökutækisins.

recordType táknar tegund skráningar (VuDetailedSpeedBlock). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuDetailedSpeedBlock í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi hraðabálka með nákvæmum upplýsingum.
2.192. VuDetailedSpeedData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða nákvæman hraða ökutækisins.

noOfSpeedBlocks er fjöldi hraðabálka í menginu vuDetailedSpeedBlocks.
vuDetailedSpeedBlocks er mengi hraðabálka með nákvæmum upplýsingum.
2.193. VuDownloadablePeriod
Elstu og nýjustu dagsetningar sem skráningarhluti ökurita geymir varðandi starfsathafnir ökumanns (kröfur 081, 084
eða 087 í 1. viðauka B og kröfur 102, 105 og 108 í 1. viðauka C).

minDownloadableTime er elsta dagsetning og tími sem eru geymd í skráningarhluta ökurita að því er varðar
kortaísetningu, breytingu á starfsathöfn eða staðarfærslu.
maxDownloadableTime er síðasta dagsetning og tími sem eru geymd í skráningarhluta ökurita að því er varðar
kortaúrtekt, breytingu á starfsathöfn eða staðarfærslu.
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2.194. VuDownloadablePeriodRecordArray
Önnur kynslóð:
VUDownloadablePeriod auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (VUDownloadablePeriod). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VUDownloadablePeriod í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi VUDownloadablePeriod-skráninga.
2.195. VuDownloadActivityData
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita um síðasta niðurhal úr skráningarhluta ökuritans (krafa 105 í 1.
viðauka B og krafa 129 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

downloadingTime er dagsetning og tími niðurhals.
fullCardNumber sanngreinir kortið sem er notað til að heimila niðurhalið.
companyOrWorkshopName er heiti fyrirtækisins eða verkstæðisins.
Önnur kynslóð:

Í staðinn fyrir fullCardNumber er eftirfarandi gagnastak notað í gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.
fullCardNumberAndGeneration sanngreinir kortið, sem er notað til að heimila niðurhalið, og kynslóð kortsins.
2.196. VuDownloadActivityDataRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem tengjast síðasta niðurhali úr skráningarhluta ökuritans (krafa 129 í 1. viðauka C).
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recordType táknar tegund skráningar (VuDownloadActivityData). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuDownloadActivityData í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi gagnafærsla um niðurhalsvirkni.
2.197. VuEventData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sértilvik (krafa 094 í 1. viðauka B, að undanskildu
hraðabrotstilviki).

noOfActivityChanges er fjöldi skráðra sértilvika í menginu vuEventRecords.
vuEventRecords er mengi skráninga á sértilvikum.
2.198. VuEventRecord
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða sértilvik (krafa 094 í 1. viðauka B og krafa 117 í 1.
viðauka C, að undanskildu hraðabrotstilviki).
Fyrsta kynslóð:

eventType er tegund sértilviksins.
eventRecordPurpose er tilgangurinn með skráningu sértilviksins.
eventBeginTime er dagsetning og tími við upphaf sértilviks.
eventEndTime er dagsetning og tími við lok sértilviks.
cardNumberDriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf sértilviksins.
cardNumberCodriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við upphaf
sértilviks.
cardNumberDriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok sértilviks.
cardNumberCodriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við lok sértilviks.
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similarEventsNumber er fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
Hægt er að nota þessa röð yfir öll önnur sértilvik en hraðabrot.
Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gagnastök notuð:
manufacturerSpecificEventFaultData inniheldur viðbótarupplýsingar um sértilvikið sem eru sértækar fyrir
framleiðanda.
Í staðinn fyrir cardNumberDriverSlotBegin, cardNumberCodriverSlotBegin, cardNumberDriverSlotEnd
cardNumberCodriverSlotEnd eru eftirfarandi gagnastök notuð við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.

og

cardNumberAndGenDriverSlotBegin sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf
sértilviks, og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenCodriverSlotBegin sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf
sértilviks, og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenDriverSlotBegin sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok sértilviks,
og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenDriverSlotEnd sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok sértilviks, og
kynslóð kortsins.
Ef sértilvikið er misræmi í tímamælingum þá skal túlka eventBeginTime og eventEndTime með eftirfarandi hætti
eventBeginTime er dagsetning og tími samkvæmt skráningarbúnaðinum.
cardWithdrawalTime er dagsetning og tími í GNSS-búnaðinum.
2.199. VuEventRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sértilvik (krafa 117 í 1. viðauka B, að undanskildu
hraðabrotstilviki).
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recordType táknar tegund skráningar (VuEventRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuEventRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga á sértilvikum.
2.200. VuFaultData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða bilanir (krafa 096 í 1. viðauka B).

noOfVuFaults er fjöldi bilana sem skráðar eru í menginu vuFaultRecords.
vuFaultRecords er mengi bilanaskráninga.
2.201. VuFaultRecord
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita um bilun (krafa 096 í 1. viðauka B og krafa 118 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

faultType er tegund bilunar í skráningarbúnaði.
faultRecordPurpose er tilgangur þess að bilunin hefur verið skráð.
faultBeginTime er dagsetning og tími við upphaf bilunar.
faultEndTime er dagsetning og tími við lok bilunar.
cardNumberDriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf bilunar.
cardNumberCodriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við upphaf
bilunar.
cardNumberDriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok bilunar.
cardNumberCodriverSlotEnd sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við lok bilunar.
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Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð er eftirfarandi gagnastak notað:
manufacturerSpecificEventFaultData inniheldur viðbótarupplýsingar um bilunina sem eru sértækar fyrir
framleiðanda.
Í staðinn fyrir cardNumberDriverSlotBegin, cardNumberCodriverSlotBegin, cardNumberDriverSlotEnd
cardNumberCodriverSlotEnd eru eftirfarandi gagnastök notuð við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.

og

cardNumberAndGenDriverSlotBegin sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf bilunar,
og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenCodriverSlotBegin sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við
upphaf bilunar, og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenDriverSlotEnd sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok bilunar, og
kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenCodriverSlotEnd sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við lok
bilunar, og kynslóð kortsins.
2.202. VuFaultRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða bilanir (krafa 118 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuFaultRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuFaultRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi bilanaskráninga.
2.203. VuGNSSCDRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem geymdar eru í skráningarhluta ökurita, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, ef samfelldur
aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 108 og 110 í 1. viðauka C).
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timeStamp sýnir dagsetningu og tíma þegar samfelldur aksturstími korthafans náði margfeldi þriggja klukkustunda.
cardNumberAndGenDriverSlot sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort, og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenCodriverSlot sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort, og kynslóð
kortsins.
gnssPlaceRecord inniheldur upplýsingar um staðsetningu ökutækisins.
2.204. VuGNSSCDRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem geymdar eru í skráningarhluta ökurita, varðandi stöðu ökutækis samkvæmt GNSS, ef samfelldur
aksturstími ökumanns nær margfeldi þriggja klukkustunda (kröfur 108 og 110 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuGNSSCDRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuGNSSCDRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga um samfelldan aksturstíma.
2.205. VuIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sanngreiningu á skráningarhluta ökuritans (krafa 075 í
1. viðauka B og kröfur 93 og 121 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

vuManufacturerName er nafn framleiðanda skráningarhluta ökuritans.
vuManufacturerAddress er heimilisfang framleiðanda skráningarhluta ökuritans.
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vuPartNumber er hlutanúmer skráningarhluta ökuritans.
vuSerialNumber er raðnúmer skráningarhluta ökuritans.
vuSoftwareIdentification auðkennir hugbúnaðinn sem er notaður í skráningarhluta ökuritans.
vuManufacturingDate er framleiðsludagsetning skráningarhluta ökuritans.
vuApprovalNumber er gerðarviðurkenningarnúmer skráningarhluta ökuritans.
Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gagnastök notuð:
vuGeneration auðkennir kynslóð skráningarhluta ökuritans.
vuAbility veitir upplýsingar um það hvort skráningarhluti ökuritans styðji ökuritakort af fyrstu kynslóð eða ekki.
2.206. VuIdentificationRecordArray
Önnur kynslóð:
VuIdentification auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (VuIdentification). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuIdentification í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi VuIdentification-skráninga.
2.207. VuITSConsentRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita, um samþykki ökumanns um að nota skynvædd flutningskerfi.
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cardNumberAndGen sanngreinir kortið og kynslóð kortsins. Þetta verður að vera ökumannskort eða verkstæðiskort.
consent er stöðuvísir sem gefur til kynna hvort ökumaður hefur veitt samþykki sitt um að nota skynvædd flutningskerfi
með þessu ökutæki/skráningarhluta ökurita.
Úthlutun gildis:
TRUE gefur til kynna að ökumaður samþykki að nota skynvædd flutningskerfi
FALSE gefur til kynna að ökumaður samþykki ekki að nota skynvædd flutningskerfi
2.208. VuITSConsentRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar, sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans, um samþykki ökumanns um að nota skynvædd
flutningskerfi (krafa 200 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuITSConsentRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuITSConsentRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga sem varða samþykki um að nota skynvædd flutningskerfi.
2.209. VuManufacturerAddress
Heimilisfang framleiðanda skráningarhluta ökuritans.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.210. VuManufacturerName
Nafn framleiðanda skráningarhluta ökuritans.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.211. VuManufacturingDate
Framleiðsludagsetning skráningarhluta ökuritans.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
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2.212. VuOverSpeedingControlData
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða hraðabrotatilvik eftir að síðasta eftirlit varðandi
hraðabrot var framkvæmt (krafa 095 í 1. viðauka B og krafa 117 í 1. viðauka C).

lastOverspeedControlTime er dagsetning og tími síðasta eftirlits með hraðabrotum.
firstOverspeedSince er dagsetning og tími fyrsta hraðabrotsins í kjölfar þessa eftirlits með hraðabrotum.
numberOfOverspeedSince er fjöldi hraðabrotatilvika eftir að síðasta eftirlit með hraðabrotum var framkvæmt.
2.213. VuOverSpeedingControlDataRecordArray
Önnur kynslóð:
VuOverSpeedingControlData auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (VuOverSpeedingControlData). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuOverSpeedingControlData í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi gagnaskráninga um eftirlit með hraðabrotum.
2.214. VuOverSpeedingEventData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða hraðabrotatilvik (krafa 094 í 1. viðauka B).

noOfVuOverSpeedingEvents er fjöldi skráðra sértilvika í menginu vuOverSpeedingEventRecords.
vuOverSpeedingEventRecords er mengi hraðabrotaskráninga.
2.215. VuOverSpeedingEventRecord
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita um bilun (krafa 094 í 1. viðauka B og krafa 117 í 1. viðauka C).
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eventType er tegund sértilviksins.
eventRecordPurpose er tilgangurinn með skráningu sértilviksins.
eventBeginTime er dagsetning og tími við upphaf sértilviks.
eventEndTime er dagsetning og tími við lok sértilviks.
maxSpeedValue er mældur hámarkshraði meðan sértilvikið varir.
averageSpeedValue er mældur meðalhraði, reiknaður við sértilvik.
cardNumberDriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf sértilviksins.
similarEventsNumber er fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita um bilun (krafa 094 í 1. viðauka B og krafa 117 í 1. viðauka C).

Í staðinn fyrir cardNumberDriverSlotBegin er eftirfarandi gagnastak notað við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.
cardNumberAndGenDriverSlotBegin sanngreinir kortið sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf
sértilviks og kynslóð kortsins.
2.216. VuOverSpeedingEventRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða hraðabrotatilvik (krafa 117 í 1. viðauka B).
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recordType táknar tegund skráningar (VuOverSpeedingEventRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuOverSpeedingEventRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi hraðabrotaskráninga.
2.217. VuPartNumber
Hlutanúmer skráningarhluta ökuritans.

Úthlutun gildis: Sértækt að því er varðar framleiðanda skráningarhluta ökurita.
2.218. VuPlaceDailyWorkPeriodData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða staði þar sem akstursdagur hefst eða endar (krafa 087 í
1. viðauka B og kröfur 108 og 110 í 1. viðauka C).

noOfPlaceRecords er fjöldi skráninga í menginu vuPlaceDailyWorkPeriodRecords.
vuPlaceDailyWorkPeriodRecords er mengi staðarskráninga.
2.219. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða staði þar sem akstursdagur hefst eða endar (krafa 087 í
1. viðauka B og kröfur 108 og 110 í 1. viðauka C).

fullCardNumber er tegund ökumannskortsins, útgáfuaðildarríki og kortnúmer.
placeRecord inniheldur upplýsingarnar sem varða staðinn sem er skráður.
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða staði þar sem akstursdagur ökumanns hefst eða endar
(krafa 087 í 1. viðauka B og kröfur 108 og 110 í 1. viðauka C).
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Í staðinn fyrir fullCardNumber er eftirfarandi gagnastak notað við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.
fullCardNumberAndGeneration er tegund kortsins, útgáfuaðildarríki og kortanúmer þess og kynslóð, eins og það er
geymt á kortinu.
2.220. VuPlaceDailyWorkPeriodRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða staði þar sem akstursdagur hefst eða endar (kröfur 108
og 110 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuPlaceDailyWorkPeriodRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuPlaceDailyWorkPeriodRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi staðarskráninga.
2.221. VuPrivateKey
Fyrsta kynslóð:
Einkalykill skráningarhluta ökurita.

2.222. VuPublicKey
Fyrsta kynslóð:
Dreifilykill skráningarhluta ökurita.

2.223. VuSerialNumber
Raðnúmer skráningarhluta ökurita (krafa 075 í 1. viðauka B og krafa 93 í 1. viðauka C).

2.224. VuSoftInstallationDate
Dagsetning uppsetningar hugbúnaðarútgáfu fyrir skráningarhluta ökuritans.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
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2.225. VuSoftwareIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða uppsetta hugbúnaðinn.

vuSoftwareVersion er númer hugbúnaðarútgáfunnar fyrir skráningarhluta ökuritans.
vuSoftInstallationDate er dagsetning uppsetningar hugbúnaðarútgáfunnar.
2.226. VuSoftwareVersion
Númer hugbúnaðarútgáfu skráningarhluta ökuritans.

Úthlutun gildis: Ótilgreint.
2.227. VuSpecificConditionData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða séraðstæður.

noOfSpecificConditionRecords er fjöldi skráninga í menginu specificConditionRecords.
specificConditionRecords er mengi skráninga varðandi séraðstæður.
2.228. VuSpecificConditionRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða séraðstæður (krafa 130 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (SpecificConditionRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð SpecificConditionRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga varðandi séraðstæður.

Nr. 31/1189
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2.229. VuTimeAdjustmentData
Fyrsta kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða tímastillingar sem fara fram utan reglubundinnar
kvörðunar (krafa 101 í 1. viðauka B).

noOfVuTimeAdjRecords er fjöldi skráninga í menginu vuTimeAdjustmentRecords.
vuTimeAdjustmentRecords er mengi skráninga á tímastillingum.
2.230. VuTimeAdjustmentGNSSRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða tímastillingar á grundvelli tímagagna úr GNSSbúnaðinum (kröfur 124 og 125 í 1. viðauka C).

oldTimeValue, newTimeValue eru gömul og ný dagsetningar- og tímagildi.
2.231. VuTimeAdjustmentGNSSRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökuritans og varða tímastillingar á grundvelli tímagagna úr GNSSbúnaðinum (kröfur 124 og 125 í 1. viðauka C).

recordType táknar tegund skráningar (VuTimeAdjustmentGNSSRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuTimeAdjustmentGNSSRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga um GNSS-tímastillingar.
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2.232. VuTimeAdjustmentRecord
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða tímastillingar sem fara fram utan reglubundinnar
kvörðunar (krafa 101 í 1. viðauka B og kröfur 124 og 125 í 1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

oldTimeValue, newTimeValue eru gömul og ný dagsetningar- og tímagildi.
workshopName, workshopAddress er heiti og heimilisfang verkstæðisins.
workshopCardNumber sanngreinir verkstæðiskortið sem er notað við tímastillingu.
Önnur kynslóð:

Í staðinn fyrir workshopCardNumber er eftirfarandi gagnastak notað við gagnaskipan fyrir aðra kynslóð.
workshopCardNumberAndGeneration sanngreinir verkstæðiskortið sem er notað við tímastillingu.
2.233. VuTimeAdjustmentRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða tímastillingar sem fara fram utan reglubundinnar
kvörðunar (kröfur 124 og 125 í 1. viðauka B).

recordType táknar tegund skráningar (VuTimeAdjustmentRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuTimeAdjustmentRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga um tímastillingar.
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2.234. WorkshopCardApplicationIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða sanngreiningu á verkbúnaði kortsins (kröfur 307 og 330 í 1.
viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

typeOfTachographCardId tilgreinir tegund kortsins sem er notuð.
cardStructureVersion tilgreinir útgáfu gagnaskipanarinnar sem er notuð á kortinu.
noOfEventsPerType er fjöldi sértilvika fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur skráð.
noOfFaultsPerType er fjöldi bilana fyrir hverja tegund þeirra sem kort getur skráð.
activityStructureLength sýnir fjölda bæta sem eru tiltæk til að geyma skráningar á starfsathöfnum.
noOfCardVehicleRecords er fjöldi ökutækisskráninga sem hægt er að geyma á kortinu.
noOfCardPlaceRecords er fjöldi staða sem hægt er að skrá á kortið.
noOfCardVehicleRecords er fjöldi kvörðunarskráninga sem hægt er að geyma á kortinu.
Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gagnastök notuð:
noOfGNSSCDRecords er fjöldi skráninga um samfelldan aksturstíma samkvæmt GNSS sem hægt er að geyma á
kortinu.
noOfSpecificConditionRecords er fjöldi skráninga um séraðstæður sem hægt er að geyma á kortinu.
2.235. WorkshopCardCalibrationData
Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða starfsathafnir á verkstæði sem eru gerðar með kortinu (kröfur
314, 316, 337 og 339 í 1. viðauka C).
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calibrationTotalNumber er heildarfjöldi kvarðana sem hægt er að framkvæma með kortinu.
calibrationPointerNewestRecord er stuðull síðustu, uppfærðu kvörðunarskráningarinnar.
Úthlutun gildis: Tala, sem samsvarar teljara fyrir kvörðunarskráningu, sem hefst á '0' þegar kvörðunarskráningar koma
fyrir í fyrsta sinn í gagnaskipaninni.
calibrationRecords er mengi skráninga sem innihalda upplýsingar um kvörðun og/eða tímastillingu.
2.236. WorkshopCardCalibrationRecord
Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða kvörðun sem er framkvæmd með kortinu (kröfur 314 og 337 í
1. viðauka C).
Fyrsta kynslóð:

calibrationPurpose tilgreinir tilgang kvörðunar.
vehicleIdentificationNumber er verksmiðjunúmer ökutækisins.
vehicleRegistration inniheldur skráningarnúmer ökutækisins og aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð.
wVehicleCharacteristicConstant er einkennisstuðull ökutækisins.
kConstantOfRecordingEquipment er fasti skráningarbúnaðarins.
lTyreCircumference er virkt ummál hjólbarða.
tyreSize er stærðartilgreining hjólbarðanna sem eru undir ökutækinu.
authorisedSpeed er leyfilegur hraði ökutækisins.
oldOdometerValue, newOdometerValue eru gömul og ný staða kílómetramælisins.
oldTimeValue, newTimeValue eru gömul og ný dagsetningar- og tímagildi.
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nextCalibrationDate er dagsetning næstu kvörðunar af þeirri tegund sem er tilgreind í CalibrationPurpose og þar til
bært eftirlitsyfirvald skal framkvæma.
vuPartNumber, vuSerialNumber og sensorSerialNumber eru gagnastök fyrir auðkenni skráningarbúnaðarins.
Önnur kynslóð:

Til viðbótar við gagnastökin fyrir fyrstu kynslóð eru eftirfarandi gagnastök notuð:
sensorGNSSSerialNumber auðkennir ytri GNSS-búnað.
rcmSerialNumber auðkennir fjarskiptaeiningu.
sealDataCard veitir upplýsingar um innsiglin sem eru fest á mismunandi íhluti ökutækisins.
2.237. WorkshopCardHolderIdentification
Upplýsingar sem eru geymdar á verkstæðiskorti og varða sanngreiningu á korthafa (kröfur 311 og 334 í 1. viðauka C).

workshopName er heiti verkstæðis korthafans.
workshopAddress er heimilisfang verkstæðis korthafans.
cardHolderName er nafn og eiginnafn eða -nöfn handhafans (t.d. nafn bifvélavirkjans).
cardHolderPreferredLanguage er tungumálið sem korthafinn kýs að nota.
2.238. WorkshopCardPIN
Persónulegt kenninúmer verkstæðiskortsins (kröfur 309 og 332 í 1. viðauka C).
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Úthlutun gildis: Persónulegt kenninúmer sem korthafinn þekkir, hægrifyllt með 'FF'-bætum þannig að lengd þess verði
8 bæti.
2.239. W-VehicleCharacteristicConstant
Einkennisstuðull ökutækis (skilgreining k).

Úthlutun gildis: Púlsar á kílómetra á vinnusviðinu frá 0 til 64 255 púlsar/km.
2.240. VuPowerSupplyInterruptionRecord
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sértilvikið straumrof (krafa 117 í 1. viðauka C).

eventType er tegund sértilviksins.
eventRecordPurpose er tilgangurinn með skráningu sértilviksins.
eventBeginTime er dagsetning og tími við upphaf sértilviks.
eventEndTime er dagsetning og tími við lok sértilviks.
cardNumberAndGenDriverSlotBegin sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við upphaf
sértilviks, og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenDriverSlotEnd sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir ökumannskort við lok sértilviks, og
kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenCodriverSlotBegin sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við
upphaf sértilviks, og kynslóð kortsins.
cardNumberAndGenCodriverSlotEnd sanngreinir kortið, sem er sett í raufina fyrir aðstoðarökumannskort við lok
sértilviks, og kynslóð kortsins.
similarEventsNumber er fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
2.241. VuPowerSupplyInterruptionRecordArray
Önnur kynslóð:
Upplýsingar sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita og varða sértilvikið straumrof (krafa 117 í 1. viðauka C).
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recordType táknar tegund skráningar (VuPowerSupplyInterruptionRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð VuPowerSupplyInterruptionRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga um sértilvikið straumrof.
2.242. VuSensorExternalGNSSCoupledRecordArray
Önnur kynslóð:
Mengi með SensorExternalGNSSCoupledRecord auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (SensorExternalGNSSCoupledRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð SensorExternalGNSSCoupledRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga varðandi nemann sem er samtengdur ytri GNSS-búnaðinum.
2.243. VuSensorPairedRecordArray
Önnur kynslóð:
Mengi með SensorPairedRecord auk lýsigagna, sem notuð eru í samskiptareglum fyrir niðurhal.

recordType táknar tegund skráningar (SensorPairedRecord). Úthlutun gildis: Sjá RecordType
recordSize er stærð SensorPairedRecord í bætum.
noOfRecords er fjöldi skráninga í gagnamenginu.
records er mengi skráninga frá tengdum nemum.
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3. SKILGREININGAR Á GILDIS- OG STÆRÐARUMFANGI

Skilgreining á breytugildum sem eru notuð fyrir skilgreiningar í 2. lið.

4. STAFAMENGI

IA5Strings nota ASCII-tákn samkvæmt skilgreiningu í ISO/IEC 8824-1. Til að ná fram læsileika og til að auðvelda
tilvísanir eru úthlutuðu gildin gefin hér á eftir. ISO/IEC 8824-1 gildir ávallt ef um ósamræmi er að ræða í þessum táknum.

Aðrir stafastrengir (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) nota þar að auki rittákn sem eru á
tugastafabilinu 161 – 255 í eftirfarandi 8-bita stöðluðum stafamengjum, tilgreint með númeri
stafatöflunnar:
Staðlað stafamengi

Stafatafla
(Tugastafur)

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 Western European

1

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Central European

2

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 South European

3

ISO/IEC 8859-5 Latin/Cyrillic

5

ISO/IEC 8859-7 Latin/Greek

7

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 Turkish

9

ISO/IEC 8859-13 Latin-5 Baltic Rim

13

ISO/IEC 8859-15 Latin-9

15

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 South Eastern European

16

KOI8-R Latin/Cyrillic

80

KOI8-U Latin/Cyrillic

85

5. KÓÐUN
Þegar kóðað er samkvæmt ASN.1-kóðunarreglum skulu öll skilgreind gagnatög kóðuð í samræmi við ISO/IEC 8825-2,
samræmt afbrigði.
6. KENNIMERKI VIÐFANGS OG KENNIMERKI VERKBÚNAÐAR
6.1. Kennimerki viðfangs
Kennimerki viðfangs sem eru talin upp í þessum kafla eiga aðeins við aðra kynslóð. Þessi kennimerki viðfangs eru
tilgreind í TR-03110-3 og endurtekin hér fyrir sakir heildstæði. Þessi kennimörk viðfangs er að finna í undirtré bsi-de:
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Kennimerki fyrir samskiptareglur um sannvottun skráningarhluta ökurita

Dæmi: Ef framkvæma á sannvottun skráningarhluta ökurita með SHA-387 skal nota þetta kennimerki viðfangs (með
ANS.1-táknun)
. Gildi kennimerkis viðfangsins í punktatáknun (e. dot
notation) er
.

Punktatáknun

Bætatáknun (e. byte notation)

‗04 00 7F 00 07 02 02 02 02 03‘
‗04 00 7F 00 07 02 02 02 02 04‘
‗04 00 7F 00 07 02 02 02 02 05‘

Samskiptareglur fyrir kennimerki við sannvottun flögu

Dæmi: Gerum ráð fyrir að sannvottun flögu sé gerð með ECDH-reikniritinu sem skilar 128 bita AES-lotulykli. Síðan
mun þessi lotulykill notaður í CBC-vinnsluham, til að tryggja gagnaleynd, og með CMAC-reikniritinu til að tryggja
áreiðanleika gagna. Þess vegna skal notast við kennimerki viðfangs (með ASN.1-táknun)
. Gildi þessa kennimerkis viðfangsins í punktatáknun er
.

Punktatáknun

Bætatáknun (e. byte notation)

‗04 00 7F 00 07 02 02 03 02 02‘
‗04 00 7F 00 07 02 02 03 02 03‘
‗04 00 7F 00 07 02 02 03 02 04‘

6.2. Kennimerki verkbúnaðar (e. Application Identifier)
Önnur kynslóð:
Kennimerki verkbúnaðar (AID) fyrir ytri GNSS-búnað (aðra kynslóð) er gefið með ‗FF 44 54 45 47 4D‘. Þetta er verndað
kennimerki verkbúnaðar samkvæmt ISO/IEC 7816-4.
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Athugasemd: Síðustu fimm bætin kóða DTEGM fyrir ytri GNSS-búnað snjallökurita.
Kennimerki verkbúnaðar fyrir aðra kynslóð ökuritakorta er gefið með ‗FF 53 4D 52 44 54‘. Þetta er verndað kennimerki
verkbúnaðar samkvæmt ISO/IEC 7816-4.
___________
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1.

INNGANGUR

1.1.

Skammstafanir
Í þessum viðbæti eru notaðar eftirfarandi skammstafanir:
AC

Access conditions (aðgangsskilyrði)

AES

Advanced Encryption Standard (þróaður dulkóðunarstaðall)

AID

Kennimerki verkbúnaðar

ALW

Always (alltaf)

APDU

Application Protocol Data Unit (gagnaeining í samskiptareglum verkbúnaðar (gagnaskipan
skipunar))

ATR

Answer To Reset (Svar við endurstillingu)

AUT

Authenticated (sannvottað)

C6, C7

Snertur nr. 6 og 7 á kortinu eins og lýst er í ISO/IEC-staðli 7816-2

cc

clock cycles (klukkutif)

CHV

Card holder Verification Information (sannprófunarupplýsingar um korthafa)

CLA

Class byte of an APDU command (klasabæti APDU-skipunar)

DSRC

Dedicated Short Range Communication (sérhæfð, skammdræg fjarskipti)

DF

Dedicated File (sérnota skrá) sérnota skrá (DF) getur innihaldið aðrar skrár (frumskrá (EF) eða
sérnota skrá (DF))

ECC

Elliptic Curve Cryptography (sporbaugsstudd dulritun)

EF

Elementary File (frumskrá)

etu

elementary time unit (grunntímaeining)

G1

Fyrsta kynslóð

G2

Önnur kynslóð

IC

Integrated Circuit (samrás)

ICC

Integrated Circuit Card (samrásarkort)

ID

Identifier (kennimerki)

IFD

Interface Device (kortalesari)

IFS

Information Field Size (stærð upplýsingasvæðis)

IFSC

Information Field Size for the card (stærð upplýsingasvæðis fyrir kortið)
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IFSD

Information Field Size Device (for the Terminal) (stærð upplýsingasvæðis búnaðarins (fyrir
útstöðina))

INS

Instruction byte of an APDU command (skipanabæti APDU-skipunar)

Lc

Length of the input data for a APDU command (lengd ílagsgagna APDU-skipunar)

Le

Length of the expected data (output data for a command) (lengd væntanlegra gagna (frálagsgögn
fyrir skipun))

MF

Master File (root DF) (stofnskrá (rót sérnota skrár))

NAD

Node Address used in T = 1 protocol (vistfang hnútar sem notað er í T =1 samskiptareglum)

NEV

Never (aldrei)

P1-P2

Parameter bytes (bæti breytu)

PIN

Personal Identification Number (persónulegt kenninúmer (PIN-númer))

PRO SM

Protected with secure messaging (varið með öruggum boðskiptum)

PTS

Protocol Transmission Selection (val á samskiptareglum fyrir sendingar)

RFU

Reserved for Future Use (geymist til síðari nota)

RST

Reset (of the card) (endurstilling (kortsins))

SFID

Short EF Identifier (stutt kennimerki frumskrár)

SM

Secure Messaging (örugg boðskipti)

SW1-SW2

Status bytes (stöðubæti)

TS

Initial ATR character (upphafsrittákn ATR)

VPP

Programming Voltage (forritunarspenna)

VU

Vehicle Unit (skráningarhluti ökurita)

XXh

Value XX in hexadecimal notation (gildið XX með sextándatölutáknun)

‗XXh‘

Value XX in hexadecimal notation (gildið XX með sextándatölutáknun)

||

Concatenation symbol 03||04=0304 (samtengingartákn 03||04=0304)

Tilvísanir
Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti:

2.

ISO/IEC 7816-2

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 2: Dimensions and location of the
contacts. ISO/IEC 7816-2:2007.

ISO/IEC 7816-3

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 3: Electrical interface and transmission
protocols. ISO/IEC 7816-3:2006.

ISO/IEC 7816-4

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands
for interchange. ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1: 2014.

ISO/IEC 7816-6

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 6: Interindustry data elements for
interchange. ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1: 2006.

ISO/IEC 7816-8

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 8: Commands for security operations.
ISO/IEC 7816-8:2004.

ISO/IEC 9797-2

Information technology — Security techniques — Message Authentication Codes (MACs) —
Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function. ISO/IEC 9797-2:2011

RAFFRÆÐILEGIR OG EFNISLEGIR EIGINLEIKAR

TCS_01 Öll rafræn merki skulu vera í samræmi við ISO/IEC-staðal 7816-3 nema annað sé tilgreint.
TCS_02 Staðsetning og mál snertna á kortinu skulu uppfylla ISO/IEC-staðal 7816-2.
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Fæðispenna og straumnotkun
TCS_03 Kortið skal virka í samræmi við forskriftirnar, innan notkunarmarkanna sem tilgreind eru í ISO/IEC-staðli
7816-3.
TCS_04 Kortið skal virka með Vcc = 3V (±0,3V) eða með Vcc = 5V (±0,5V).
Val á spennu skal fara fram samkvæmt ISO/IEC-staðli 7816-3.

2.2.

Forritunarspenna Vpp
TCS_05 Kortið á ekki að þurfa neina forritunarspennu í pinna C6. Gert er ráð fyrir því að pinni C6 sé ekki tengdur
kortalesara. Heimilt er að tengja snertu C6 við V cc á kortinu en hún skal ekki jarðtengd. Þessi spenna skal
ekki túlkuð í neinu tilviki.

2.3.

Klukkugangur og tíðni
TCS_06 Kortið skal vinna á tíðnisviðinu frá 1 til 5 MHz og hafa getu til að vinna á hærri tíðni. Innan einnar
kortalotu getur klukkutíðnin verið breytileg sem nemur ±2%. Skráningarhluti ökurita ákvarðar
klukkutíðnina en ekki kortið sjálft. Vinnsluhringurinn getur verið breytilegur á bilinu 40 til 60%.
TCS_07 Samkvæmt skilyrðunum sem er að finna í kortaskránni EF ICC er hægt að stöðva ytri klukkuna. Fyrsta
bætið í meginmáli EF ICC-skrárinnar kóðar skilyrðin fyrir stillingum klukkustöðvunar:
Lágt

Hátt

3. biti

2. biti

1. biti

0

0

1

Klukkustöðvun heimil, engin stilling ákjósanlegust

0

1

1

Klukkustöðvun heimil, stillingin hátt ákjósanlegust

1

0

1

Klukkustöðvun heimil, stillingin lágt ákjósanlegust

0

0

0

Klukkustöðvun ekki heimil

0

1

0

Klukkustöðvun einungis heimil á stillingunni hátt

1

0

0

Klukkustöðvun einungis heimil á stillingunni lágt

Bitar 4 til 8 eru ekki notaðir.
2.4.

Inntaks-/úttakssnerta
TCS_08 Inntaks-/úttakssnertan C7 er notuð til að taka við gögnum frá kortalesaranum og senda gögn til hans.
Meðan á vinnslu stendur skal annað hvort kortið eða kortalesarinn vera stilltur á sendingu. Kortið skal ekki
verða fyrir skemmdum þó bæði tækin séu stillt á sendingu. Kortið skal stillt á móttöku nema verið sé að
senda.

2.5.

Stillingar kortsins
TCS_09 Kortið vinnur á tveimur stillingum þegar það fær spennu frá spennugjafa:
Vinnslustillingu þegar það framkvæmir skipanir eða það er tengt stafræna tækinu,
Óvirkri stillingu á öðrum tímum; á þessari stillingu skulu öll gögn haldast á kortinu.

3.

VÉLBÚNAÐUR OG BOÐSKIPTI

3.1.

Inngangur
Í þessum lið er lýst þeirri lágmarksvirkni sem krafist er að ökuritakort og skráningarhluti ökurita búi yfir til að rétt
vinnsla og rekstrarsamhæfi séu tryggð.
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Ökuritakort samræmast tiltækum, viðeigandi ISO/IEC-stöðlum eins og kostur er (einkum ISO/IEC-staðli 7816).
Skipunum og samskiptareglum er hins vegar lýst að fullu í því skyni að tilgreina takmarkaða notkun eða frávik ef
þau eru til staðar. Skipanirnar sem tilgreindar eru skulu að öllu leiti samræmast stöðlunum sem vísað er til nema
annað sé tekið fram.
3.2.

Samskiptareglur fyrir sendingar
TCS_10 Samskiptareglur fyrir sendingar skulu samræmast ISO/IEC-staðli 7816-3 fyrir T = 0 og T = 1. Einkum
skal skráningarhluti ökurita meðtaka framlengingu á biðtíma sem kortið sendir.

3.2.1.

Samskiptareglur
TCS_11 Kortið skal bæði bjóða upp á samskiptareglur T=0 og samskiptareglur T=1. Kortið getur stutt frekari
samskiptareglur fyrir snertur.
TCS_12 T=0 eru sjálfgefnu samskiptareglurnar og PTS-skipun er því nauðsynleg til að breyta samskiptareglunum í
T=1.
TCS_13 Búnaðurinn skal styðja bein samskipti í báðum samskiptareglum: bein samskipti eru því lögbundin að því
er kortið varðar.
TCS_14 Bætið fyrir stærð upplýsingasvæðis kortsins skal gefið upp í ATR (svari við endurstillingu) í rittákninu
TA3. Þetta gildi skal a.m.k. vera ‗F0h‘ (= 240 bæti).
Eftirfarandi takmarkanir gilda um samskiptareglurnar:
TCS_15 T=0
— Kortalesarinn skal styðja svar við ílagi/frálagi eftir rísandi brún merkisins við RST (endurstillingu) frá
400 cc.
— Kortalesarinn skal geta lesið rittákn sem aðgreind eru með 12 etu.
— Kortalesarinn skal geta lesið rangt rittákn og endurtekningu þess ef þau eru aðgreind með 13 etu. Ef rangt
rittákn er greint getur villumerkið við ílagi/frálagi komið fram milli 1 etu og 2 etu. Búnaðurinn skal styðja töf
sem nemur 1 etu.
— Kortalesarinn skal samþykkja 33 bæta ATR (svar við endurstillingu) (TS+32).
— Ef TC1 er að finna í svari við endurstillingu skal viðbótarvarnartími (e. Extra Guard Time) vera til staðar fyrir
rittákn sem kortalesarinn sendir þótt aðgreina megi rittákn sem kortið sendir með 12 etu. Þetta á einnig við um
ACK-rittáknið sem kortið sendir á eftir P3-rittákni sem kortalesarinn gefur frá sér.
— Kortalesarinn skal taka tillit til NUL-rittákns sem kortið gefur frá sér.
— Kortalesarinn skal samþykkja viðbótarstillinguna fyrir ACK.
— Ekki er hægt að nota GET RESPONSE-skipunina (sækja svar) í samhlekkjunarham (e. chaining mode) til að
sækja gögn sem gætu verið lengri en 255 bæti.
TCS_16 T=1
— NAD-bæti: Ekki notað (NAD skal stillt á 00‘).
— S-bálkur ABORT: ekki notaður
— S-bálkur VPP-stillingarvilla: Ekki notaður.
— Heildarsamhlekkjunarlengd gagnasvæðis fer ekki yfir 255 bæti (sem kortalesarinn tryggir).
— Kortalesarinn (IFD) skal tilgreina stærð upplýsingasvæðis búnaðarins (IFSD) næst á eftir svari við
endurstillingu (ATR), þ.e. kortalesarinn (IFD) skal senda beiðni um stærð upplýsingasvæðis S-bálksins næst á
eftir svari við endurstillingu og kortið skal senda til baka stærð upplýsingasvæðis S-bálksins. Gildið, sem mælt
er með fyrir stærð upplýsingasvæðis búnaðarins, er 254 bæti.
— Kortið biður ekki um endurstillingu á stærð upplýsingasvæðisins.
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ATR
TCS_17 Búnaðurinn kannar ATR-bæti samkvæmt ISO/IEC-staðli 7816-3. Engin sannprófun skal fara fram á eldri
ATR-rittáknum (e. ATR Historical Characters).
Dæmi um svar við endurstillingu grunntvísamskiptastaðals (e. Basic Biprotocol ATR) samkvæmt
ISO/IEC-staðli 7816-3.

Rittákn

Gildi

Athugasemdir

TS

‗3Bh‘

Tilgreinir bein samskipti (e. direct convention)

T0

‗85h‘

TD1 til staðar; 5 eldri bæti eru til staðar.

TD1

‗80h‘

TD2 til staðar; nota skal T=0

TD2

‗11h‘

TA3 til staðar; nota skal T=1

TA3

‗XXh‘ (a.m.k. ‗F0h‘)

Stærð upplýsingasvæðis fyrir kortið (IFSC)

TH1 til TH5

‗XXh‘

Eldri rittákn

TCK

‗XXh‘

Rittákn prófað (að OR undanskildu)

TCS_18 Eftir svar við endurstillingu (ATR) er stofnskráin (MF) valin óbeint og verður núskráasafn (e. Current
Directory).
3.2.3.

PTS
TCS_19 Sjálfgefnu samskiptareglurnar eru T=0. Til að stilla á T=1 samskiptareglur verður búnaðurinn að senda val
á samskiptareglum fyrir sendingar (PTS) (einnig þekkt sem PPS) til kortsins.
TCS_20 Þar eð bæði T=0 og T=1 samskiptareglurnar eru lögboðnar fyrir kortið er grunnval á samskiptareglum
fyrir sendingar (PTS) til að skipta um samskiptareglur lögboðið fyrir kortið.
Hægt er að nota val á samskiptareglum fyrir sendingar eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-3 til að
skipta yfir á meiri flutningshraða í botum en þann sjálfgefna sem kortið leggur til í svari við endurstillingu
(ATR) ef einhver er (TA(1)-bæti).
Meiri flutningshraði í botum fyrir kortið er valkvæður.
TCS_21 Ef annar hraði en sjálfgefni flutningshraðinn í botum er ekki studdur (eða ef flutningshraðinn í botum, sem
valinn er, er ekki studdur) skal kortið bregðast við með réttum hætti við vali á samskiptareglum fyrir
sendingar í samræmi við ISO/IEC-staðal 7816-3 með því að sleppa PPS1-bætinu.
Dæmi um grunn-PTS vegna vals á samskiptareglum eru eftirfarandi:

Rittákn

Gildi

Athugasemdir

PPSS

‗FFh‘

Upphafsrittáknið.

PPS0

‗00h‘ eða ‗01h‘

PPS1 til PPS3 eru ekki til staðar; ‗00h‘ til að velja T0, ‗01h‘ til
að velja T1.

PK

‗XXh‘

Rittákn prófað: ‗XXh‘ = ‗FFh‘ ef PPS0 = ‗00h‘,
‗XXh‘ = ‗FEh‘ ef PPS0 = ‗01h‘.
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Reglur um aðgang
TCS_22 Öryggisskilyrði fyrir aðgangsham (e. access mode), þ.e. skipun, eru tilgreind með reglu um aðgang. Ef
þessum öryggisskilyrðum er fullnægt er unnið úr samsvarandi skipun.
TCS_23 Eftirfarandi öryggisskilyrði eru notuð fyrir ökuritakortið:

Skammstöfun

Merking

ALW

Aðgerðin er alltaf möguleg og er hægt að framkvæma hana án nokkurra
takmarkana. APDU-skipanir og -svör eru send sem texti án sniðtákna, þ.e. án
öruggra boðskipta.

NEV

Aðgerðin er aldrei möguleg.

PLAIN-C

APDU-skipunin er send sem texti án sniðtákna, þ.e. án öruggra boðskipta.

PWD

Aðgerðina má eingöngu framkvæma ef PIN-númer verkstæðiskortsins stenst
sannprófun á fullnægjandi hátt, þ.e. ef innri öryggisstaða þess er stillt á
„PIN_Verified―
. Skipunina skal senda án öruggra boðskipta.

EXT-AUT-G1

Aðgerðina má eingöngu framkvæma ef skipunin External Authenticate, fyrir
fyrstu kynslóðar auðkenningu (sjá einnig A-hluta 11. viðbætis), ber árangur.

SM-MAC-G1

APDU (skipun og svari) skal beitt með fyrstu kynslóðar öruggum boðskiptum í
„authentication only―ham (sjá A-hluta 11. viðbætis).

SM-C-MAC-G1

APDU-skipuninni skal beitt með fyrstu kynslóðar öruggum boðskiptum í
„authentication only―ham (sjá A-hluta 11. viðbætis).

SM-R-ENC-G1

APDU-svarinu skal miðlað með fyrstu kynslóðar öruggum boðskiptum í
dulkóðunarham (sjá A-hluta 11. viðbætis), þ.e. skilaboð um móttöku
sannvottunarkóða eru ekki send.

SM-R-ENC-MAC-G1 APDU-svarinu skal miðlað með fyrstu kynslóðar öruggum boðskiptum í
„encrypt-then-authenticate―ham (sjá A-hluta 11. viðbætis).
SM-MAC-G2

APDU (skipun og svari) skal beitt með öruggum boðskiptum annarrar kynslóðar
í „authentication only―ham (sjá A-hluta 11. viðbætis).

SM-C-MAC-G2

APDU-skipuninni skal beitt með öruggum boðskiptum annarrar kynslóðar í
„authentication only―ham (sjá B-hluta 11. viðbætis).

SM-R-ENC-MAC-G2 APDU-svarinu skal miðlað með öruggum boðskiptum annarrar kynslóðar í
„encrypt-then-authenticate―ham (sjá B-hluta 11. viðbætis).

TCS_24 Þessi öryggisskilyrði má tengja á eftirfarandi hátt:
AND: Uppfylla verður öll öryggisskilyrði
OR: Uppfylla verður a.m.k. eitt öryggisskilyrði
Reglur um aðgang fyrir skáarkerfið, s.s. skipanirnar SELECT, READ BINARY og UPDATE BINARY,
eru tilgreindar í 4. kafla. Reglur um aðgang fyrir skipanirnar sem eftir standa eru tilgreindar í eftirfarandi
töflum.
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TCS_25 Eftirfarandi aðgangsreglur eru notaðar fyrir fyrstu kynslóð verkbúnaðar fyrir sérnota skrár ökurita:

Skipun

Ökumannskort

Verkstæðiskort

Eftirlitskort

Fyrirtækiskort

External Authenticate
— Fyrir fyrstu kynslóðar ALW
sannvottun

ALW

ALW

ALW

— Fyrir annarrar
ALW
kynslóðar sannvottun

PWD

ALW

ALW

Internal Authenticate

ALW

PWD

ALW

ALW

General Authenticate

ALW

ALW

ALW

ALW

Get Challenge

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

Process DSRC Message

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Compute Digital
Signature

ALW OR
SM-MAC-G2

ALW OR
SM-MAC-G2

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Hash

Á ekki við

Á ekki við

ALW

Á ekki við

PSO: Hash of File

ALW OR
SM-MAC-G2

ALW OR
SM-MAC-G2

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Verify Certificate

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: Verify Digital
Signature

Á ekki við

Á ekki við

ALW

Á ekki við

Verify

Á ekki við

ALW

Á ekki við

Á ekki við

TCS_26 Eftirfarandi aðgangsreglur eru notaðar fyrir annarrar kynslóð verkbúnaðar fyrir sérnotaskrár ökurita:

Skipun

Ökumannskort

Verkstæðiskort

Eftirlitskort

Fyrirtækiskort

External Authenticate
— Fyrir fyrstu kynslóðar Á ekki við
sannvottun

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

— Fyrir annarrar
ALW
kynslóðar sannvottun

PWD

ALW

ALW

Internal Authenticate

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við
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Eftirlitskort

Fyrirtækiskort

General Authenticate

ALW

ALW

ALW

ALW

Get Challenge

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

Process DSRC Message

Á ekki við

ALW

ALW

Á ekki við

PSO: Compute Digital
Signature

ALW OR
SM-MAC-G2

ALW OR
SM-MAC-G2

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Hash

Á ekki við

Á ekki við

ALW

Á ekki við

PSO: Hash of File

ALW OR
SM-MAC-G2

ALW OR
SM-MAC-G2

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Verify Certificate

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: Verify Digital
Signature

Á ekki við

Á ekki við

ALW

Á ekki við

Verify

Á ekki við

ALW

Á ekki við

Á ekki við

TCS_27 Eftirfarandi aðgangsreglur eru notaðar fyrir stofnskrár ökurita:

Skipun

Ökumannskort

Verkstæðiskort

Eftirlitskort

Fyrirtækiskort

External Authenticate
— Fyrir fyrstu kynslóðar Á ekki við
sannvottun

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

— Fyrir annarrar
ALW
kynslóðar sannvottun

PWD

ALW

ALW

Internal Authenticate

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

General Authenticate

ALW

ALW

ALW

ALW

Get Challenge

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

Process DSRC Message

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við
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Eftirlitskort

Fyrirtækiskort

PSO: Compute Digital
Signature

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Hash

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Hash of File

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

PSO: Verify Certificate

ALW

ALW

ALW

ALW

Verify

Á ekki við

ALW

Á ekki við

Á ekki við

TCS_28 Ökuritakort kann eða kann ekki að samþykkja skipun með hærra öryggisstigi en það sem er tilgreint í
öryggisskilyrðunum. Þ.e. ef öryggisskilyrðið er ALW (eða PLAIN-C) getur kortið samþykkt skipun með
öruggum boðskiptum (dulkóðuðum og/eða í sannvottunarham). Ef öryggisskilyrðið krefst öruggra
boðskipta í sannvottunarham getur ökuritakortið samþykkt skipun með öruggum boðskiptum sömu
kynslóðar, í sannvottunar- og dulkóðunarham.
Athugasemd: Lýsingar á skipunum gefa nánari upplýsingar um stuðning skipananna við mismunandi
gerðir ökuritakorta og mismunandi sérnotaskrár.
3.4.

Yfirlit yfir skipanir og villukóða
Skipanir og skráarskipulag eru fengin úr ISO/IEC-staðli 7816-4 og samræmast honum.
Í þessum hluta er eftirfarandi pörum APDU skipana og svara lýst. Afbrigði skipunar sem fyrsta og önnur kynslóð
verkbúnaðar styðja eru tilgreind í samsvarandi lýsingu á skipunum.

Skipun

SELECT

INS

‗A4h‘

READ BINARY

‗B0h‘, ‗B1h‘

UPDATE BINARY

‗D6h‘, ‗D7h‘

GET CHALLENGE

‗84h‘

VERIFY

‗20h‘

GET RESPONSE

‗C0h‘

PERFORM SECURITY OPERATION

‗2Ah‘

— VERIFY CERTIFICATE
— COMPUTE DIGITAL SIGNATURE
— VERIFY DIGITAL SIGNATURE
— HASH
— PERFORM HASH OF FILE
— PROCESS DSRC MESSAGE
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INS

INTERNAL AUTHENTICATE

‗88h‘

EXTERNAL AUTHENTICATE

‗82h‘

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

‗22h‘

— SET DIGITAL SIGNATURE TEMPLATE
— SET AUTHENTICATION TEMPLATE
GENERAL AUTHENTICATE

‗86h‘

TCS_29 Stöðuorðin SW1 SW2 eru send í öllum svarboðum og tákna vinnslustöðu skipunarinnar.

SW1

SW2

Merking

90

00

Venjuleg vinnsla.

61

XX

Venjuleg vinnsla. XX = fjöldi svarbæta sem tiltæk eru.

62

81

Vinnsluviðvörun. Hluti gagna, sem skilað er, kann að vera skemmdur

63

00

Sannvottun brást (viðvörun)

63

CX

Rangar sannprófunarupplýsingar um korthafa (CHV) (PIN-númer). ‗X‘ er teljari fyrir
tilraunir sem eftir eru.

64

00

Inningarvilla — Staða fastheldins minnis óbreytt. Heilleikavilla.

65

00

Inningarvilla — Stöðu fastheldins minnis breytt

65

81

Inningarvilla — Stöðu fastheldins minnis breytt — Minnisbilun

66

88

Öryggisvilla:

67

00

Röng lengd (röng Lc eða Le)

68

82

Örugg boðskipti eru ekki studd

68

83

Síðasta skipun væntanlegrar keðju

69

00

Óheimil skipun (ekkert svar fyrir hendi í T=0)

69

82

Öryggisstaða ekki uppfyllt.

69

83

Sannvottunaraðferð hindruð.

69

85

Notkunarskilyrði ekki uppfyllt.

69

86

Skipun ekki leyfileg (engin gildandi frumskrá (EF)).

röng dulkóðuð prófsumma (við örugg boðskipti) eða
rangt vottorð (við sannprófun vottorðs) eða
rangur dulmálstexti (við ytri sannvottun) eða
röng undirskrift (við sannprófun á undirskrift)
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SW1

SW2

69

87

Vantar gagnahluti sem vænst er í öruggum boðskiptum

69

88

Rangir gagnahlutir í öruggum boðskiptum

6A

80

Rangar breytur í gagnasvæði

6A

82

Skrá finnst ekki.

6A

86

Rangar breytur P1-P2.

6A

88

Gögn, sem vísað er til, finnast ekki.

6B

00

Rangar breytur (hliðrun utan frumskrárinnar (EF)).

6C

XX

Röng lengd, SW2 tilgreinir nákvæma lengd. Engu gagnasvæði skilað.

6D

00

Skipanakóði ekki studdur, eða ógildur.

6E

00

Klasi ekki studdur.

6F

00

Aðrar prófunarvillur

Nr. 31/1211

Merking

TCS_30 Ef fleiri en eitt af villuskilyrðunum er uppfyllt í einni APDU-skipun getur kortið sent hvaða viðeigandi
stöðuorð sem er.
3.5.

Lýsing á skipunum
Lögboðnum skipunum fyrir ökuritakort er lýst í þessum kafla.
Viðbótarupplýsingar, sem tengjast þeim dulkóðunaraðgerðum sem um er að ræða, eru gefnar upp í 11. viðbæti, um
sameiginlegar öryggisaðferðir fyrir fyrstu og aðra kynslóð ökurita.
Öllum skipunum er lýst óháð samskiptareglunum sem notaðar eru (T=0 eða T=1). APDU-bætin CLA, INS, P1, P2,
Lc og Le eru alltaf tilgreind. Ef Lc eða Le eru ekki nauðsynleg fyrir skipunina, sem lýst er, eru lengd, gildi og
lýsing, sem þeim tengjast, auð.
TCS_31 Ef beggja lengdarbætanna (Lc og Le) er krafist verður að skipta skipuninni, sem lýst er, í tvo hluta ef
kortalesarinn notar samskiptareglur T=0: Kortalesarinn sendir skipunina eins og lýst er með P3=Lc + gögn
og sendir síðan skipunina GET_RESPONSE (sjá lið 3.6.6) ásamt P3=Le.
TCS_32 Ef beggja lengdarbætanna er krafist og Le=0 (örugg boðskipti):
— Ef samskiptareglurnar T=1 eru notaðar skal kortið svara Le=0 með því að senda öll tiltæk frálagsgögn.
— Ef T=0 samskiptareglurnar eru notaðar skal kortalesarinn senda fyrstu skipunina með P3=Lc + gögn, kortið
skal svara (þessu óbeina Le=0) með stöðubætunum ‗61La‘ þar sem La er fjöldi tiltækra svarbæta.
Kortalesarinn skal þá gefa skipunina GET RESPONSE með P3=La til að lesa gögnin.
TCS_33 Valkvætt er að ökuritakort styðji gagnasvæði með aukinni lengd samkvæmt ISO/IEC 7816-4. Ökuritakort
sem styður gagnasvæði með aukinni lengd skal
— tilgreina stuðning við gagnasvæði með aukinni lengd í svari við endurstillingu
— tryggja stærð studdra biðminna með aukinni lengd upplýsinga í frumskránni ATR/INFO sjá TCS_146.
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— tilgreina hvort það styðji gagnasvæði með aukinni lengd fyrir T = 1 og/eða T = 0 í frumskránni Extended
Length, sjá TCS_147.
— Styðja gagnasvæði með aukinni lengd fyrir fyrstu og aðra kynslóð verkbúnaðar ökurita.
Athugasemdir:
Allar skipanir eru tilgreindar fyrir stutt gagnasvæði. Notkun APDU-eininga með aukinni lengd er lýst í
ISO/IEC 7816-4.
Skipanirnar eru almennt tilgreindar fyrir einfaldan ham, þ.e. án öruggra boðskipta þar sem lag öruggra
boðskipta er tilgreint í 11. viðbæti. Af reglum um aðgang er ljóst hvort að skipun skuli styðja örugg
boðskipti eða ekki og hvort að skipun styðji fyrstu og/eða aðra kynslóð öruggra boðskipta. Nokkrum
afbrigðum skipana er lýst með öruggum boðskiptum til þess að útskýra notkun öruggra boðskipta.
TCS_34 Fyrir hverja lotu skal skráningarhluti ökurita framkvæma gagnkvæma sannvottun annarrar kynslóðar
skráningarhluta ökurita og korts, þ.m.t. sannprófun vottorða (ef hennar er krafist), annaðhvort í DF
Tachograph, DF Tachograph_G2 eða í stofnskránni MF.
3.5.1.

SELECT
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem
skilgreind er í staðlinum.
Skipunin SELECT er notuð:
— til að velja sérnota skrá (DF) fyrir verkbúnað (nota verður val eftir heiti)
— til að velja frumskrá sem samsvarar kennimerki skrárinnar sem send er

3.5.1.1.

V a l e ftir h eit i ( AI D )
Þessi skipun gerir kleift að velja sérnota skrá fyrir verkbúnað á kortinu.
TCS_35 Þessa skipun er hægt að framkvæma hvaðan sem er í skráaskipaninni (á eftir svari við endurstillingu eða
hvenær sem er).
TCS_36 Val á verkbúnaði endurstillir öryggisumhverfið sem til staðar er. Eftir að val á verkbúnaði hefur farið fram
er enginn gildandi dreifilykill lengur valinn. EXT-AUT-G1 aðgangsskilyrðið glatast einnig. Ef skipunin
var framkvæmd án öruggra boðskipta eru lotulyklar sem voru notaðir í fyrri lotu ekki lengur tiltækir.
TCS_37 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗A4h‘

P1

1

‗04h‘

Val eftir heiti (AID)

P2

1

‗0Ch‘

Ekki búist við svari

Lc

1

‗NNh‘

Fjöldi bæta sem send eru til kortsins (lengd AID):
‗06h‘ fyrir verkbúnað ökuritans

#6-#(5+NN)

NN

‗XX..XXh‘ AID: ‗FF 54 41 43 48 4F‘ fyrir fyrstu kynslóðar verkbúnað ökuritans
AID: ‗FF 53 4D 52 44 54‘ fyrir annarrar kynslóðar verkbúnað
ökuritans

Svar við skipuninni SELECT er ekki nauðsynlegt (Le er ekki til staðar í T=1, eða ekki er krafist svars í
T=0).
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TCS_38 Svarboð (ekki beðið um svar)
Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef verkbúnaðurinn, sem samsvarar AID, finnst ekki er vinnslustöðunni ‗6A82‘ skilað.
— Ef bætið Le er til staðar í T=1 er stöðunni ‗6700‘ skilað.
— Ef beðið er um svar á eftir skipuninni SELECT í T=0 er stöðunni ‗6900‘ skilað.
— Ef verkbúnaður, sem valinn er, telst skemmdur (heilleikavilla finnst í eigindum skráar) er vinnslustöðunni
‗6400‘ eða ‗6581‘ skilað.
3.5.1.2.

V a l á fru ms kr á me ð því að not a s krá a r kenn i me r ki h enn ar
TCS_39 Skipanaboð
TCS_40 Ökuritakort skal styðja annarrar kynslóðar örugg boðskipti eins og tilgreint er í B-hluta 11. viðbætis fyrir
þetta afbrigði skipunar.
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗A4h‘

P1

1

‗02h‘

Val á frumskrá í viðkomandi sérnotaskrá

P2

1

‗0Ch‘

Ekki búist við svari

Lc

1

‗02h‘

Fjöldi bæta sem send eru til kortsins

#6-#7

2

‗XXXXh‘ Kennimerki skrár

Svar við skipuninni SELECT er ekki nauðsynlegt (Le er ekki til staðar í T=1, eða ekki er krafist svars í
T=0).
TCS_41 Svarboð (ekki beðið um svar)
Bæti

Lengd

SW

2

Gildi

Lýsing

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef skráin, sem samsvarar kennimerki skrárinnar, finnst ekki er vinnslustöðunni ‗6A82‘ skilað.
— Ef bætið Le er til staðar í T=1 er stöðunni ‗6700‘ skilað.
— Ef beðið er um svar á eftir skipuninni SELECT í T=0 er stöðunni ‗6900‘ skilað.
— Ef skráin, sem valin er, telst skemmd (heilleikavilla finnst í eigindum skráar) er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða
‗6581‘ skilað.
3.5.2.

READ BINARY (Lesa tvíund)
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem
skilgreind er í staðlinum.
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Skipunin READ BINARY er notuð til að lesa gögn úr gagnsærri skrá.
Svar kortsins felst í að skila gögnunum sem lesin eru en valkvætt er hvort þau eru hjúpuð í gagnaskipan öruggra
boðskipta.
3.5.2.1.

S kipun með hlið run í P 1 -P2
Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að lesa gögn úr frumskránni sem þá er valin án öruggra boðskipta.
Athugasemd: Þessa skipun án öruggra boðskipta má eingöngu nota til að lesa skrá sem styður ALW öryggisskilyrði
fyrir lesaðgang.
TCS_42 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗B0h‘

Lesa tvíund

P1

1

‗XXh‘

Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: Mikilvægasta bætið

P2

1

‗XXh‘

Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: Léttvægasta bætið

Le

1

‗XXh‘

Lengd gagna sem vænst er. Fjöldi bæta sem lesa skal.

Athugasemd: stilla verður bita 8 í P1 á 0.
TCS_43 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

#1-#X

X

‗XX..XXh‘ Lesin gögn

SW

2

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

Lýsing

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef engin EF (frumskrá) er valin er vinnslustöðunni ‗6986‘ skilað.
— Ef öryggisskilyrði skrárinnar sem valin er eru ekki uppfyllt er skipunin rofin með ‗6982‘.
— Ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni
‗6B00‘ skilað.
— Ef stærð gagnanna, sem á að lesa, er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Le > stærð EF) er
vinnslustöðunni ‗6700‘ eða ‗6Cxx‘ skilað, þar sem ‗xx‘ tilgreinir nákvæma lengd.
— Ef heilleikavilla finnst í eigind skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og
vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ er skilað.
— Ef heilleikavilla finnst í gögnunum, sem geymd eru, skal kortið skila umbeðnum gögnum og skila
vinnslustöðunni ‗6281‘.
3.5.2.1.1. S kipun með öru ggu m boð skip tu m (d æ mi)
Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að lesa gögn úr frumskránni sem þá er valin, með öruggum boðskiptum í
því skyni að sannprófa heilleika gagnanna sem eru móttekin og til að tryggja leynd gagnanna ef öryggisskilyrði SMR-ENC-MAC-G1 (fyrsta kynslóð) eða SM-R-ENC-MAC-G2 (önnur kynslóð) er beitt.
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TCS_44 Skipanaboð

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗0Ch‘

Beðið um örugg boðskipti

INS

1

‗B0h‘

Lesa tvíund

P1

1

‗XXh‘

P1 (hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar): Mikilvægasta bætið

P2

1

‗XXh‘

P2 (hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar): Léttvægasta bætið

Lc

1

‗XXh‘

Lengd ílagsgagna fyrir örugg boðskipti

#6

1

‗97h‘

TLE: Merki sem tilgreinir væntanlega lengd.

#7

1

‗01h‘

LLE: Væntanleg lengd

#8

1

‗NNh‘

Tilgreining á væntanlegri lengd (upphafleg Le): Fjöldi bæta sem
lesa skal

#9

1

‗8Eh‘

TCC: merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#10

1

‗XXh‘

LCC: lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur
‗04h‘ fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta (sjá A-hluta 11.
viðbætis)
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AES-lykillinn er langur
fyrir annarrar kynslóðar örugg skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#11-#(10+L)

L

Le

1

‗XX..XXh‘ Dulkóðuð prófsumma
‗00h‘

Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4

TCS_45 Svarboð ef ekki er krafist SM-R-ENC-MAC-G1 (fyrsta kynslóð) / SM-R-ENC-MAC-G2 (önnur
kynslóð) og ef ílagssnið öruggra boðskipta er rétt:

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1

1

‗99h‘

Merki fyrir vinnslustöðu (SW1-SW2) — valkvætt
fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta

#2

1

‗02h‘

Lengd vinnslustöðu

#3 — #4

2

#5

1

#6

L

‗XX XXh‘ Vinnslustaða óvarins APDU-svars
‗81h‘

TPV: merki fyrir einfalt gagnagildi

‗NNh‘ eða LPV: lengd gagna sem skilað er (= upphafleg Le).
‗81 NNh‘ L er 2 bæti ef LPV > 127 bæti.
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Bæti

Lengd

Lýsing

#(6+L)-#(5+L+NN)

NN

#(6+L+NN)

1

‗8Eh‘

TCC: merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#(7+L+NN)

1

‗XXh‘

LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir
kemur
‗04h‘ fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta (sjá Ahluta 11. viðbætis)
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AESlykillinn er langur fyrir annarrar kynslóðar örugg
skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN)

M

‗XX..XXh‘ Dulkóðuð prófsumma

SW

2

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

‗XX..XXh‘ Einfalt gagnagildi

TCS_46 Svarboð ef SM-R-ENC-MAC-G1 (fyrsta kynslóð) / SM-R-ENC-MAC-G2 (önnur kynslóð) er krafist
og ef ílagssnið öruggra boðskipta er rétt:

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1

1

‗87h‘

#2

L

‗MMh‘ eða
‗81 MMh‘

#(2+L)-#(1+L+MM)

MM

#(2+L+MM)

1

‗99h‘

Merki fyrir vinnslustöðu (SW1-SW2) —
valkvætt fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta

#(3+L+MM)

1

‗02h‘

Lengd vinnslustöðu

#(4+L+MM) — #(5+L+MM)

2

‗XX XXh‘

#(6+L+MM)

1

‗8Eh‘

TCC: merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#(7+L+MM)

1

‗XXh‘

LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á
eftir kemur
‗04h‘ fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta
(sjá A-hluta 11. viðbætis)
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AESlykillinn er langur fyrir annarrar kynslóðar
örugg skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#(8+L+MM)-#(7+N+L+MM)

N

‗XX..XXh‘

Dulkóðuð prófsumma

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

TPI CG: Merki fyrir dulkóðuð gögn
(dulmálstexti)
LPI CG: lengd dulkóðaðra gagna sem skilað er
(frábrugðin upphaflegu Le skipunarinnar vegna
fyllingar).
L er 2 bæti ef LPI CG > 127 bæti.

‗01XX..XXh‘ Dulkóðuð gögn: Fyllingarvísir og dulmálstexti

Vinnslustaða óvarins APDU-svars
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READ BINARY skipunin getur skilað venjulegum vinnslustöðum sem eru tilgreindar í TCS_43 í ‗99h‘ merkinu
eins og lýst er í TCS_59 með öruggri skráarskipan svarboða.
Auk þess geta villur sem sérstaklega tengjast öruggum boðskiptum komið upp. Í því tilviki er vinnslustöðunni
einfaldlega skilað án þess að skráaskipan öruggra boðskipta komi til:
TCS_47 Svarboð ef ílagssnið öruggra boðskipta er rangt
Bæti

Lengd

SW

2

Gildi

Lýsing

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef enginn lykill er tiltækur fyrir yfirstandandi lotu er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað. Þetta gerist annaðhvort ef
lotulykillinn hefur ekki þegar verið búinn til eða ef gildistími lotulykilsins er útrunninn (í því tilviki verður
kortalesarinn að fara aftur í gegnum gagnkvæmt sannprófunarferli til að búa til nýjan lotulykil)
— Ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar í örugga boðskiptasniðið er
vinnslustöðunni ‗6987‘ skilað: þessi villa kemur upp ef merki, sem vænst var, vantar eða ef meginmál
skipunarinnar er ekki byggt upp á réttan hátt.
— Ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ‗6988‘ skilað: þessi villa kemur upp ef öll merki sem
krafist er eru til staðar en einhverjar lengdir eru frábrugðnar þeim sem vænst var.
— Ef sannprófun dulkóðuðu prófsummunar mistekst er vinnslustöðunni ‗6688‘ skilað.
3.5.2.2.

S kipun með s tuttu kenn i mer ki fru ms kr ár
Þetta afbrigði skipunar gerir kortalesaranum kleift að velja frumskrá með stuttu kennimerki og að lesa gögn úr
þessari frumskrá.
TCS_48 Ökuritakort skal styðja þetta afbrigði skipunar fyrir allar frumskrár með tilgreint stutt kennimerki
frumskrár. Þessar frumskrár með stutt kennimerki eru tilgreindar í 4. kafla.
TCS_49 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗B0h‘

Lesa tvíund

P1

1

‗XXh‘

Biti 8 er stilltur á 1
Bitar 7 og 6 eru stilltir á 00
Bitar 5 til 1 kóða stutt kennimerki samsvarandi frumskrár

P2

1

‗XXh‘

Kóðar hliðrun frá 0 til 255 bæta í frumskránni sem P1 vísar í

Le

1

‗XXh‘

Lengd gagna sem vænst er. Fjöldi bæta sem lesa skal.

Athugasemd: Stutt kennimerki frumskrár sem eru notuð í annarrar kynslóðar verkbúnaði ökurita eru
tilgreind í 4. kafla.
Ef P1 kóðar stutt kennimerki frumskrár og skipunin ber árangur verður auðkennda frumskráin sú sem er
valin (gildandi frumskrá).
TCS_50 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

#1-#L

L

‗XX..XXh‘ Lesin gögn

SW

2

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

Lýsing
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— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef skráin, sem samsvarar stuttu kennimerki frumskrárinnar, finnst ekki er vinnslustöðunni ‗6A82‘ skilað.
— Ef öryggisskilyrði skrárinnar sem valin er eru ekki uppfyllt er skipunin rofin með ‗6982‘.
— Ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni
‗6B00‘ skilað.
— Ef stærð gagnanna, sem á að lesa, er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Le > stærð EF) er
vinnslustöðunni ‗6700‘ eða ‗6Cxx‘ skilað, þar sem ‗xx‘ tilgreinir nákvæma lengd.
— Ef heilleikavilla finnst í eigind skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og
vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ er skilað.
— Ef heilleikavilla finnst í gögnunum, sem geymd eru, skal kortið skila umbeðnum gögnum og skila
vinnslustöðunni ‗6281‘.
3.5.2.3.

S kipun með s kip anab æt i s em e r odda t al a
Þetta afbrigði skipunar gerir kortalesaranum kleift að lesa gögn úr frumskrá með 32 768 bætum eða fleirum.
TCS_51 Ökuritakort sem styður frumskrá með 32 768 bætum eða fleirum skal styðja þetta afbrigði skipunar fyrir
þessar frumskrár. Fyrir aðrar frumskrár getur ökuritakort ýmist stutt þetta afbrigði skipunar eða ekki, að
undanskilinni EF Sensor_Installation_Data, sbr. TCS_156 og TCS_160.
TCS_52 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗B1h‘

Lesa tvíund

P1

1

‗00h‘

Gildandi frumskrá

P2

1

‗00h‘

Lc

1

‗NNh‘

#6-#(5+NN)

NN

Le

1

Lc Lengd hliðraðs gagnahlutar

‗XX..XXh‘ Hliðraður gagnahlutur:
Merki
‗54h‘
Lengd
‗01h‘ eða ‗02h‘
Gildi
Hliðrun
‗XXh‘

Fjöldi bæta sem lesa skal.

Kortalesarinn skal kóða lengd hliðrunar gagnahlutarins með mögulegum lágmarksfjölda áttunda, þ.e. með
notkun lengdarbætisins ‗01h‘ skal kortalesarinn kóða hliðrun sem nemur frá 0 til 255 og, með notkun
lengdarbætisins ‗02h‘, hliðrun sem nemur frá ‗256‘ til ‗65535‘ bæta.
TCS_53 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1-#L

L

‗XX..XXh‘ Lesin gögn hjúpuð valkvæðum gagnahlut með merki ‗53h‘.

SW

2

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)
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— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef engin EF (frumskrá) er valin er vinnslustöðunni ‗6986‘ skilað.
— Ef öryggisskilyrði skrárinnar sem valin er eru ekki uppfyllt er skipunin rofin með ‗6982‘.
— Ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni
‗6B00‘ skilað.
— Ef stærð gagnanna, sem á að lesa, er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Le > stærð EF) er
vinnslustöðunni ‗6700‘ eða ‗6Cxx‘ skilað, þar sem ‗xx‘ tilgreinir nákvæma lengd.
— Ef heilleikavilla finnst í eigind skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og
vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ er skilað.
— Ef heilleikavilla finnst í gögnunum, sem geymd eru, skal kortið skila umbeðnum gögnum og skila
vinnslustöðunni ‗6281‘.
3.5.2.3.1. S kipun með öru ggu m boð skip tu m (d æ mi)
Eftirfarandi dæmi lýsir notkun öruggra boðskipta ef öryggisskilyrðið SM-MAC-G2 gildir.
TCS_54 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗0Ch‘

Beðið um örugg boðskipti

INS

1

‗B1h‘

Lesa tvíund

P1

1

‗00h‘

Gildandi frumskrá

P2

1

‗00h‘

Lc

1

‗XXh‘

Lengd örugga gagnasvæðisins

#6

1

‗B3h‘

Merki fyrir einfalt gildi kóðað með BER-TLV

#7

1

‗NNh‘

LPV: lengd gagna sem send eru

#(8)-#(7+NN)

NN

#(8+NN)

1

‗97h‘

TLE: Merki sem tilgreinir væntanlega lengd.

#(9+NN)

1

‗01h‘

LLE: Væntanleg lengd

#(10+NN)

1

‗XXh‘

Tilgreining á væntanlegri lengd (upphafleg Le): Fjöldi
bæta sem lesa skal

#(11+NN)

1

‗8Eh‘

TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#(12+NN)

1

‗XXh‘

LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir
kemur
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AES-lykillinn
er langur fyrir annarrar kynslóðar örugg skilaboð (sjá
B-hluta 11. viðbætis)

#(13+NN)-#(12+M+NN)

M

Le

1

‗XX..XXh‘ Einfalt gagnagildi kóðað með BER-TLV, þ.e. hliðraður
gagnahlutur með merkinu ‗54‘

‗XX..XXh‘ Dulkóðuð prófsumma
‗00h‘

Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4
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TCS_55 Svarboð ef skipunin ber árangur

3.5.3.

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1

1

‗B3h‘

#2

L

‗NNh‘ eða
‗81 NNh‘

LPV: lengd gagna sem skilað er (= upphafleg Le).
L er 2 bæti ef LPV > 127 bæti.

#(2+L)-#(1+L+NN)

NN

‗XX..XXh‘

Einfalt gagnagildi kóðað með BER-TLV, þ.e.
lesin gögn sem eru hjúpuð valkvæðum gagnahlut
með merki ‗53h‘.

#(2+L+NN)

1

‗99h‘

Vinnslustaða óvarins APDU-svars

#(3+L+NN)

1

‗02h‘

Lengd vinnslustöðu

#(4+L+NN) — #(5+L+NN)

2

‗XX XXh‘

#(6+L+NN)

1

‗8Eh‘

TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#(7+L+NN)

1

‗XXh‘

LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir
kemur
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AESlykillinn er langur fyrir annarrar kynslóðar örugg
skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN)

M

‗XX..XXh‘

Dulkóðuð prófsumma

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

Einfalt gagnagildi kóðað með BER-TLV

Vinnslustaða óvarins APDU-svars

UPDATE BINARY
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem
skilgreind er í staðlinum.
Skipanaboðin UPDATE BINARY setja af stað uppfærsluna (eyða + skrifa) á bitunum sem þegar eru til staðar í
tvíundarfrumskrá með bitunum sem tilgreindir eru í APDU-skipuninni.

3.5.3.1.

S kipun með hlið run í P 1 -P2
Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að skrifa gögn í frumskrána sem þá er valin án þess að kortið sannprófi
heilleika gagnanna sem móttekin voru.
Athugasemd: Þessa skipun án öruggra boðskipta má eingöngu nota til að uppfæra skrá sem styður ALWöryggisskilyrði fyrir uppfærsluaðgang.
TCS_56 Skipanaboð

Bæti

Lengd

Gildi

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗D6h‘

Lýsing

Uppfæra tvíund
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Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

P1

1

‗XXh‘

Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: Mikilvægasta bætið

P2

1

‗XXh‘

Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar: Léttvægasta bætið

Lc

1

‗NNh‘

Lc lengd gagna sem á að uppfæra. Fjöldi bæta sem skal skrifa

#6-#(5+NN)

NN

‗XX..XXh‘

Gögn sem skal skrifa

Athugasemd: stilla verður bita 8 í P1 á 0.
TCS_57 Svarboð

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef engin EF (frumskrá) er valin er vinnslustöðunni ‗6986‘ skilað.
— Ef öryggisskilyrði skrárinnar sem valin er eru ekki uppfyllt er skipunin rofin með ‗6982‘.
— Ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni
‗6B00‘ skilað.
— Ef stærð gagnanna sem á að skrifa er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Lc > stærð EF) er
vinnslustöðunni ‗6700‘ skilað.
— Ef heilleikavilla finnst í eigind skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og
vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6500‘ er skilað.
— Ef ekki tekst að skrifa er vinnslustöðunni ‗6581‘ skilað.
3.5.3.1.1. S kipun með öru ggu m boð skip tu m (d æ mi)
Þessi skipun gerir kortalesaranum kleift að skrifa gögn í frumskrána sem þá er valin og kortið sannprófar heilleika
gagnanna sem tekið er við. Þar sem leyndar er ekki krafist eru gögnin ekki dulkóðuð.
TCS_58 Skipanaboð

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗0Ch‘

Beðið um örugg boðskipti

INS

1

‗D6h‘

Uppfæra tvíund

P1

1

‗XXh‘

Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar:
Mikilvægasta bætið

P2

1

‗XXh‘

Hliðrun í bætum frá upphafi skrárinnar:
Léttvægasta bætið

Lc

1

‗XXh‘

Lengd örugga gagnasvæðisins
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Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#6

1

‗81h‘

#7

L

#(7+L)-#(6+L+NN)

NN

#(7+L+NN)

1

‗8Eh‘

TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#(8+L+NN)

1

‗XXh‘

LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu ‗04h‘ sem á
eftir kemur fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta
(sjá A-hluta 11. viðbætis)
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AESlykillinn er langur fyrir annarrar kynslóðar örugg
skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#(9+L+NN)-#(8+M+L+NN)

M

Le

1

TPV: Merki fyrir einfalt gagnagildi

‗NNh‘ eða LPV: lengd gagna sem send eru.
‗81 NNh‘ L er 2 bæti ef LPV > 127 bæti.
‗XX..XXh‘ Einfalt gagnagildi (gögn sem skal skrifa)

‗XX..XXh‘ Dulkóðuð prófsumma
‗00h‘

Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4

TCS_59 Svarboð ef ílagssnið öruggra boðskipta er rétt

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1

1

‗99h‘

TSW: Merki fyrir stöðuorð (skal varið með CC)

#2

1

‗02h‘

LSW: lengd stöðuorða sem skilað er

#3-#4

2

‗XXXXh‘

Vinnslustaða óvarins APDU-svars

#5

1

‗8Eh‘

TCC: merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#6

1

‗XXh‘

LCC: lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur
‗04h‘ fyrir fyrstu kynslóð öruggra boðskipta (sjá A-hluta 11.
viðbætis)
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AES-lykillinn er langur
fyrir annarrar kynslóðar örugg skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#7-#(6+L)

L

‗XX..XXh‘

Dulkóðuð prófsumma

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

Hægt er að skila „venjulegu―vinnslustöðunum sem lýst er fyrir UPDATE BINARY-skipunina án öruggra
boðskipta (sjá lið 3.6.3.1) með skráaskipan svarboðanna sem lýst er hér að framan.
Auk þess geta villur sem sérstaklega tengjast öruggum boðskiptum komið upp. Í því tilviki er
vinnslustöðunni einfaldlega skilað án þess að skráaskipan öruggra boðskipta komi til:
TCS_60 Svarboð ef um villu í öruggum boðskiptum er að ræða

Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)
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— Ef enginn lykill er tiltækur fyrir yfirstandandi lotu er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað.
— Ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar í örugga boðskiptasniðið er
vinnslustöðunni ‗6987‘ skilað: þessi villa kemur upp ef merki, sem vænst var, vantar eða ef meginmál
skipunarinnar er ekki byggt upp á réttan hátt.
— Ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ‗6988‘ skilað: þessi villa kemur upp ef öll merki sem
krafist er eru til staðar en einhverjar lengdir eru frábrugðnar þeim sem vænst var.
— Ef sannprófun dulkóðuðu prófsummunar mistekst er vinnslustöðunni ‗6688‘ skilað.
3.5.3.2.

S kipun með s tuttu kenn i mer ki fru ms kr ár
Þetta afbrigði skipunar gerir kortalesaranum kleift að velja frumskrá með stuttu kennimerki og að skrifa gögn úr
þessari frumskrá.
TCS_61 Ökuritakort skal styðja þetta afbrigði skipunar fyrir allar frumskrár með tilgreint stutt kennimerki
frumskrár. Þessar frumskrár með stutt kennimerki eru tilgreindar í 4. kafla.
TCS_62 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗D6h‘

Uppfæra tvíund

P1

1

‗XXh‘

Biti 8 er stilltur á 1
Bitar 7 og 6 eru stilltir á 00
Bitar 5 til 1 kóða stutt kennimerki samsvarandi frumskrár

P2

1

‗XXh‘

Kóðar hliðrun frá 0 til 255 bæta í frumskránni sem P1 vísar í

Lc

1

‗NNh‘

Lc lengd gagna sem á að uppfæra. Fjöldi bæta sem skal skrifa

#6-#(5+NN)

NN

‗XX..XXh‘

Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

Gögn sem skal skrifa

TCS_63 Svarboð
Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)

Athugasemd: Stutt kennimerki frumskrár sem eru notuð í annarrar kynslóðar verkbúnaði ökurita eru
tilgreind í 4. kafla.
Ef P1 kóðar stutt kennimerki frumskrár og skipunin ber árangur verður auðkennda frumskráin sú sem er
valin (gildandi frumskrá).
— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef skráin, sem samsvarar stuttu kennimerki frumskrárinnar, finnst ekki er vinnslustöðunni ‗6A82‘ skilað.
— Ef öryggisskilyrði skrárinnar sem valin er eru ekki uppfyllt er skipunin rofin með ‗6982‘.
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— Ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni
‗6B00‘ skilað.
— Ef stærð gagnanna sem á að skrifa er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Lc > stærð EF) er
vinnslustöðunni ‗6700‘ skilað.
— Ef heilleikavilla finnst í eigind skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og
vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ er skilað.
— Ef ekki tekst að skrifa er vinnslustöðunni ‗6581‘ skilað.
3.5.3.3.

S kipun með s kip anab æt i s em e r odda t al a
Þetta afbrigði skipunar gerir kortalesaranum kleift að skrifa gögn í frumskrá með 32 768 bætum eða fleirum.
TCS_64 Ökuritakort sem styður frumskrá með 32 768 bætum eða fleirum skal styðja þetta afbrigði skipunar fyrir
þessar frumskrár. Fyrir aðrar frumskrár getur ökuritakort ýmist stutt þetta afbrigði skipunar eða ekki.
TCS_65 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗D7h‘

Uppfæra tvíund

P1

1

‗00h‘

Gildandi frumskrá

P2

1

‗00h‘

Lc

1

‗NNh‘

#6-#(5+NN)

NN

Lengd gagna í gagnasvæðinu

‗XX..XXh‘ Hliðraður gagnahlutur með merkið ‗54h‘ || Valkvæður gagnahlutur
með merki ‗53h‘ sem hjúpar gögn sem skal skrifa

Kortalesarinn skal kóða lengd hliðraða gagnahlutarins og lengd valkvæðs gagnahlutar með mögulegum
lágmarksfjölda áttunda, þ.e. með notkun lengdarbætisins ‗01h‘ skal kortalesarinn kóða hliðrun/lengd sem
nemur frá 0 til 255 og, með ‗02h‘, hliðrun/lengd sem nemur frá ‗256‘ til ‗65535‘ bæta.
TCS_66 Svarboð
Bæti

Lengd

SW

2

Gildi

Lýsing

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef engin EF (frumskrá) er valin er vinnslustöðunni ‗6986‘ skilað.
— Ef öryggisskilyrði skrárinnar sem valin er eru ekki uppfyllt er skipunin rofin með ‗6982‘.
— Ef Offset (hliðrunin) er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset > stærð EF) er vinnslustöðunni
‗6B00‘ skilað.
— Ef stærð gagnanna sem á að skrifa er ekki í samræmi við stærð frumskrárinnar (EF) (Offset + Lc > stærð EF) er
vinnslustöðunni ‗6700‘ skilað.
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— Ef heilleikavilla finnst í eigind skráar skal kortið líta á skrána sem gallaða og óendurheimtanlega og
vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6500‘ er skilað.
— Ef ekki tekst að skrifa er vinnslustöðunni ‗6581‘ skilað.
3.5.3.3.1. S kipun með öru ggu m boð skip tu m (d æ mi)
Eftirfarandi dæmi lýsir notkun öruggra boðskipta ef öryggisskilyrðið SM-MAC-G2 gildir.
TCS_67 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗0Ch‘

Beðið um örugg boðskipti

INS

1

‗D7h‘

Uppfæra tvíund

P1

1

‗00h‘

Gildandi frumskrá

P2

1

‗00h‘

Lc

1

‗XXh‘

Lengd örugga gagnasvæðisins

#6

1

‗B3h‘

Merki fyrir einfalt gildi kóðað með BER-TLV

#7

L

‗NNh‘ eða
‗81 NNh‘

#(7+L)-#(6+L+NN)

NN

#(7+L+NN)

1

‗8Eh‘

TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu

#(8+L+NN)

1

‗XXh‘

LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir
kemur
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AESlykillinn er langur fyrir annarrar kynslóðar örugg
skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#(9+L+NN)-#(8+M+L+NN)

M

Le

1

LPV: lengd gagna sem send eru.
L er 2 bæti ef LPV > 127 bæti.

‗XX..XXh‘ Einfalt gagnagildi kóðað með BER-TLV, þ.e.
hliðraður gagnahlutur með merkið ‗54h‘ ||
Valkvæður gagnahlutur með merki ‗53h‘ sem
hjúpar gögn sem skal skrifa

‗XX..XXh‘ Dulkóðuð prófsumma
‗00h‘

Eins og tilgreint er í ISO/IEC-staðli 7816-4

TCS_68 Svarboð ef skipunin ber árangur

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1

1

‗99h‘

TSW: Merki fyrir stöðuorð (skal varið með CC)

#2

1

‗02h‘

LSW: lengd stöðuorða sem skilað er

#3-#4

2

‗XXXXh‘

Vinnslustaða óvarins APDU-svars

#5

1

‗8Eh‘

TCC: Merki fyrir dulkóðaða prófsummu
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Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#6

1

‗XXh‘

LCC: Lengd dulkóðaðrar prófsummu sem á eftir kemur
‗08h‘, ‗0Ch‘ eða ‗10h‘ eftir því hversu AES-lykillinn er langur
fyrir annarrar kynslóðar örugg skilaboð (sjá B-hluta 11. viðbætis)

#7-#(6+L)

L

‗XX..XXh‘

Dulkóðuð prófsumma

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

GET CHALLENGE
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem
skilgreind er í staðlinum.
GET CHALLENGE skipunin biður kortið um að gefa út kenniskröfu til að nota í öryggistengdu ferli þar sem
dulmálstexti eða dulkóðuð gögn eru send til kortsins.
TCS_69 Kenniskrafan, sem kortið gefur út, gildir einungis fyrir næstu skipun, sem notar kenniskröfu, sem send er
til kortsins.
TCS_70 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗84h‘

INS

P1

1

‗00h‘

P1

P2

1

‗00h‘

P2

Le

1

‗08h‘

Le (væntanleg lengd kenniskröfu)

TCS_71 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1-#8

8

‗XX..XXh‘

Kenniskrafa

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef Le er önnur en ‗08h‘ er vinnslustaðan ‗6700‘.
— Ef breyturnar P1-P2 eru rangar er vinnslustaðan ‗6A86‘.
3.5.5.

VERIFY
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-4 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem
skilgreind er í staðlinum.
Einungis þarf verkstæðiskort til að styðja þessa skipun.
Aðrar gerðir ökuritakorta geta ýmist framkvæmt þessa skipun eða ekki, en viðmiðunar-CHV fyrir þessi kort eru
ekki persónubundin. Þessi kort geta því ekki framkvæmt þessa skipun á fullnægjandi hátt. Fyrir aðrar gerðir
ökuritakorta en verkstæðiskort er virknin, þ.e. villukóðanum sem er skilað, utan við gildissvið þessarar forskriftar ef
þessi skipun er send.
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Verify-skipunin setur af stað samanburð í kortinu á sannprófunarupplýsingum um korthafa (CHV) (PIN) sem
skipunin sendir og viðmiðunar-CHV sem geymdar eru á kortinu.
TCS_72 Kortalesarinn verður að ASCI-kóða og fylla PIN-númerið, sem notandinn slær inn, til hægri með ‗FFh‘
bætum þannig að lengd þess verði 8 bæti; sjá einnig gagnatagið WorkshopCardPIN í 1. viðbæti.
TCS_73 Fyrsta og önnur kynslóð verkbúnaðar ökurita skulu nota sama viðmiðunar-CHV.
TCS_74 Ökuritakortið skal kanna hvort skipunin sé rétt kóðuð. Ef skipunin er ekki rétt kóðuð skal kortið ekki bera
saman CHV-gildin, ekki lækka gildi teljara fyrir CHV-tilraunir sem eftir eru og ekki endurstilla
öryggisstöðuna „PIN_Verified―
, heldur hætta við skipunina. Skipun telst rétt kóðuð ef CLA-, INS-, P1-,
P2- og Lc-bætin hafa tilgreind gildi, Le er ekki til staðar og ef gagnasvæði er af réttri lengd.
TCS_75 Ef skipunin ber árangur skal teljarinn fyrir CHV-tilraunir sem eftir eru settur aftur af stað. Upphafsgildi
teljara fyrir CHV-tilraunir sem eftir eru er fimm. Ef skipunin ber árangur skal kortið stilla innri
öryggisstöðu á „PIN_Verified―
. Kortið skal endurstilla þessa öryggisstöðu ef það er endurstillt eða ef
CHV-kóði sem er sendur með skipuninni samræmist ekki vistuðum viðmiðunar-CHV.
Athugasemd: Notkun á sömu viðmiðunar-CHV og altækri öryggisstöðu kemur í veg fyrir að starfsmaður
verkstæðis þurfi að slá aftur inn PIN-númer eftir val á annarri sérnotaskrá í verkbúnaði ökurita.
TCS_76 Samanburður, sem ekki ber árangur, er skráður á kortið, þ.e. CHV-tilraunum sem eftir eru á teljaranum
skal fækkað um eina til að takmarka fjölda frekari tilrauna til notkunar á viðmiðunar-CHV.
TCS_77 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗20h‘

INS

P1

1

‗00h‘

P1

P2

1

‗00h‘

P2 (sannprófaðar CHV eru þekktar óbeint)

Lc

1

‗08h‘

Lengd CHV-kóðans sem sendur er

#6-#13

8

‗XX..XXh‘ CHV

TCS_78 Svarboð
Bæti

Lengd

SW

2

Gildi

Lýsing

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef viðmiðunar-CHV finnst ekki er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað.
— Ef lokað er á CHV (teljarinn fyrir tilraunir sem eftir eru fyrir CHV stendur á núlli) er vinnslustöðunni
‗6983‘ skilað. Þegar sú staða kemur upp er aldrei hægt að nota það CHV aftur þannig að það fáist
viðurkennt.
— Ef samanburðurinn ber ekki árangur lækkar teljarinn fyrir tilraunir sem eftir eru og stöðunni ‗63CX‘ er
skilað (X > 0 og X er jafnt og CHV-tilraunir sem eftir eru á teljaranum.
— Ef viðmiðunar-CHV telst skemmt, er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ skilað.
— Ef Le er önnur en ‗08h‘ er vinnslustaðan ‗6700‘.
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GET RESPONSE
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-4.
Þessi skipun (einungis nauðsynleg og tiltæk fyrir T = 0 samskiptareglur) er notuð til að senda unnin gögn úr kortinu
í kortalesarann (ef skipun inniheldur bæði Lc og Le).
Gefa verður skipunina GET RESPONSE næst á eftir skipuninni um að vinna gögnin, því að öðrum kosti glatast þau.
Eftir að skipunin GET RESPONSE hefur verið innt (nema villurnar ‗61xx‘ eða ‗6Cxx‘ komi upp, sjá hér á eftir) eru
gögnin, sem áður voru unnin, ekki lengur tiltæk.
TCS_79 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗C0h‘

P1

1

‗00h‘

P2

1

‗00h‘

Le

1

‗XXh‘

Lýsing

Fjöldi bæta sem vænst er

TCS_80 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1-#X

X

‗XX..XXh‘

Gögn

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef kortið hefur ekki unnið nein gögn er vinnslustöðunni ‗6900‘ eða ‗6F00‘ skilað.
— Ef Le er meiri en sem nemur fjölda tiltækra bæta eða ef Le er núll er vinnslustöðunni ‗6Cxx‘ skilað,
þar sem „xx―tilgreinir nákvæman fjölda tiltækra bæta. Í því tilviki eru unnu gögnin enn tiltæk fyrir
síðari GET RESPONSE-skipun.
— Ef Le er ekki núll og er minni en sem nemur fjölda tiltækra bæta sendir kortið gögnin sem krafist er
með venjulegum hætti og vinnslustöðunni ‗61xx‘ er skilað þar sem „xx―tilgreinir fjölda aukabæta sem
enn eru tiltæk fyrir síðari GET RESPONSE-skipun.
— Ef skipunin er ekki studd (samskiptareglur T=1) skilar kortið ‗6D00‘.
3.5.7.

PSO: VERIFY CERTIFICATE
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðlinum 7816-8 en notkun hennar er takmörkuð í samanburði við skipunina sem
skilgreind er í staðlinum.
Kortið notar skipunina VERIFY CERTIFICATE til að fá dreifilykil að utan og til að sannreyna gildi hans.

3.5.7.1.

F yr s tu kyn slóð ar pa r s kipun ar o g s va rs
TCS_81 Þetta afbrigði skipunar er eingöngu stutt af fyrstu kynslóð verkbúnaðar ökurita.
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TCS_82 Ef skipunin VERIFY CERTIFICATE ber árangur er dreifilykillinn geymdur til síðari notkunar í
öryggisumhverfinu. Þessi lykill skal stilltur með MSE-skipuninni (sjá lið 3.5.11) til notkunar eingöngu í
skipunum sem tengjast öryggi (INTERNAL AUTHENTICATE, EXTERNAL AUTHENTICATE eða
VERIFY CERTIFICATE) og lykilkennimerki hans skal notað.
TCS_83 Í öllum tilvikum notar skipunin VERIFY CERTIFICATE dreifilykilinn, sem MSE-skipunin valdi áður, til
að opna vottorðið. Dreifilykillinn verður að vera lykill aðildarríkis eða Evrópusambandsins.
TCS_84 Skipanaboð

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗2Ah‘

Framkvæma öryggisaðgerð

P1

1

‗00h‘

P1

P2

1

‗AEh‘

P2: gögn ekki kóðuð með BER-TLV (samtenging gagnastaka)

Lc

1

‗C2h‘

Lc: Lengd vottorðsins, 194 bæti

#6-#199

194

‗XX..XXh‘

Vottorð: samtenging gagnastaka (eins og lýst er í 11. viðbæti)

TCS_85 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef sannprófun vottorðsins bregst er vinnslustöðunni ‗6688‘ skilað. Ferlinu við að sannprófa og opna
vottorðið fyrir fyrstu og aðra kynslóð er lýst í 11. viðbæti.
— Ef enginn dreifilykill er til staðar í öryggisumhverfinu er ‗6A88‘ skilað.
— Ef dreifilykillinn sem valinn er (til að opna vottorðið) telst skemmdur er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða
‗6581‘ skilað.
— Fyrsta kynslóð eingöngu: Ef dreifilykillinn sem valinn er (til að opna vottorðið) hefur CHA.LSB
(
) sem er annað en ‗00‘ (þ.e. er ekki lykill
aðildarríkis eða Evrópusambandsins), er vinnslustöðunni ‗6985‘ skilað.
3.5.7.2.

An na rr a r kyn slóð ar pa r s kipun ar o g s va rs
Með hliðsjón af stærð sporbaugsins geta ECC-vottorð orðið svo löng að ekki er unnt að senda þau í einni APDUeiningu. Í því tilviki verður að beita samhlekkjun skipana samkvæmt ISO/IEC 7816-4 og senda vottorðið í tveimur
PSO: Verify Certificate APDU-einingum.
Skipan vottorðsins og breytur léns eru skilgreind í 11. viðbæti.
TCS_86 Skipunina má framkvæma í stofnskrá, DF Tachograph og DF Tachograph_G2, sjá einnig TCS_33.
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TCS_87 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗X0h‘

CLA-bæti sem tilgreinir samhlekkjun skipana:
‗00h‘ eina eða síðasta skipun samhlekkjunar
‗10h‘ ekki síðasta skipun samhlekkjunar

INS

1

‗2Ah‘

Framkvæma öryggisaðgerð

P1

1

‗00h‘

P2

1

‗BEh‘

Sannprófa vottorð sem lýsa sér sjálf

Lc

1

‗XXh‘

Lengd gagnasvæðisins, sjá TCS_88 og TCS_89.

#6-#5+L

L

‗XX..XXh‘

DER-TLV-kóðuð gögn: Gagnahlutur meginhlutar ECCvottorðsins sem fyrsti gagnahlutur samtengdur gagnahlut
undirskriftar ECC-vottorðsins sem er annar gagnahluturinn eða
hluti af þessari samtengingu. Merkið ‗7F21‘ og samsvarandi
lengd skulu ekki send.
Röð þessara gagnahluta er óbreytanleg.

TCS_88 Eftirfarandi ákvæði gilda um stuttar APDU-einingar: Kortalesarinn skal nota lágmarksfjölda APDUeininga sem þörf er á við sendingu innihalds skipunar og skal senda hámarksfjölda bæta í fyrstu APDUskipuninni samkvæmt gildi bætisins fyrir stærð upplýsingasvæðis kortsins, sjá TCS_14. Ef kortalesarinn
hegðar sér á annan hátt fellur hegðun kortsins utan gildissviðs.
TCS_89 Eftirfarandi ákvæði gilda um APDU-einingar með aukinni lengd: Kortið skal styðja samhlekkjun skipana
ef vottorðið rúmast ekki innan einnar APDU-einingar. Kortalesarinn skal nota lágmarksfjölda APDUeininga sem þörf er á við sendingu innihalds skipunar og skal senda hámarksfjölda bæta í fyrstu APDUskipuninni. Ef kortalesarinn hegðar sér á annan hátt fellur hegðun kortsins utan gildissviðs.
Athugasemd: Samkvæmt 11. viðbæti geymir kortið vottorðið eða viðeigandi innihald vottorðsins og
uppfærslur fyrir breytuna currentAuthenticateTime.
Skráaskipan svarboðanna og stöðuorð eru skilgreind í TCS_85.
TCS_90 Til viðbótar við villukóðana sem eru skráðir í TCS_85 getur kortið sent eftirfarandi villukóða:
— Ef dreifilykillinn sem valinn er (til að opna vottorðið) hefur að geyma CHA.LSB
(CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) sem hentar ekki til sannprófunar skilríkja samkvæmt
11. viðbæti, er vinnslustöðunni ‗6985‘ skilað.
— Ef tímagildið currentAuthenticatedTime er seinna en Certificate Expiration Date, er vinnslustöðunni
‗6985‘ skilað.
— Ef gert er ráð fyrir síðustu skipun keðjunnar skilar kortið ‗6883‘.
— Kortið skilar ‗6A80‘ ef rangar breytur eru sendar í gagnasvæði skipunarinnar (einnig notað í tilvikum
þegar gagnahlutir eru ekki sendir í tilgreindri röð).
3.5.8.

INTERNAL AUTHENTICATE
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-4.
TCS_91 Öll ökuritakort skulu styðja þessa skipun í sérnotaskrá fyrstu kynslóðar ökurita. Þessi skipun er ýmist
aðgengileg í stofnskránni og/eða DF Tachograph_G2 eða ekki. Ef svo er, skal skipuninni lokið með
viðeigandi villukóða þar sem einkalykill kortsins (Card.SK) fyrir fyrstu kynslóðar samskiptareglur fyrir
sannvottun er eingöngu aðgengilegur í DF_Tachograph fyrstu kynslóðar.
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Kortalesarinn getur sannvottað kortið með skipuninni INTERNAL AUTHENTICATE. Sannvottunarferlinu er lýst í
11. viðbæti. Það felur í sér eftirfarandi setningar:
TCS_92 Skipunin INTERNAL AUTHENTICATE notar einkalykil kortsins (valinn óbeint) til að skrifa undir
sannvottunargögnin, þ.m.t. K1 (fyrsta hluta fyrir samþykki lotulykilsins) og RND1 og notar dreifilykilinn
sem þá er valinn (með síðustu MSE-skipun) til að dulkóða undirskriftina og móta sannvottunartókann
(nánari upplýsingar í 11. viðbæti).
TCS_93 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

CLA

INS

1

‗88h‘

INS

P1

1

‗00h‘

P1

P2

1

‗00h‘

P2

Lc

1

‗10h‘

Lengd gagna sem send eru til kortsins

#6 — #13

8

‗XX..XXh‘

Kenniskrafa sem notuð er til að sannvotta kortið

#14-#21

8

‗XX..XXh‘

VU.CHR (sjá 11. viðbæti)

Le

1

‗80h‘

Bæti

Lengd

Gildi

#1-#128

128

‗XX..XXh‘

Tóki til að sannvotta kortið (sjá 11. viðbæti)

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

Lengd gagna sem vænst er frá kortinu

TCS_94 Svarboð

Lýsing

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef enginn dreifilykill er í öryggisumhverfinu er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað.
— Ef enginn einkalykill er í öryggisumhverfinu er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað.
— Ef VU.CHR er ekki það sama og núverandi kennimerki dreifilykilsins er vinnslustöðunni ‗6A88‘
skilað.
— Ef einkalykillinn, sem valinn er, telst skemmdur er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ skilað.
TCS_95 Ef skipunin INTERNAL AUTHENTICATE ber árangur er lykli fyrir yfirstandandi lotu, ef hann er til,
eytt og hann verður þá ekki lengur tiltækur. Til að hafa nýjan lotulykil tiltækan verður skipunin
EXTERNAL_AUTHENTICATE fyrir fyrstu kynslóðar sannvottunaraðferð að bera árangur.
3.5.9.

EXTERNAL AUTHENTICATE
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-4.
Kortið getur sannvottað kortalesarann með því að nota skipunina EXTERNAL AUTHENTICATE.
Sannvottunarferlinu fyrir fyrstu og aðra kynslóð ökurita (sannvottun skráningarhluta ökurita) er lýst í 11. viðbæti.
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TCS_96 Afbrigði skipunar fyrstu kynslóðar gagnkvæmu sannvottunaraðferðarinnar er eingöngu stutt af fyrstu
kynslóð verkbúnaðar ökurita.
TCS_97 Afbrigði skipunar fyrir gagnkvæma sannvottum annarrar kynslóðar skráningarhluta ökurita og korts má
framkvæma í stofnskrá, DF Tachograph og DF Tachograph_G2, sá einnig TCS_34.
TCS_98 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

CLA

INS

1

‗82h‘

INS

P1

1

‗00h‘

Lyklar og reiknirit eru þekkt óbeint

P2

1

‗00h‘

Lc

1

‗XXh‘

#6-#(5+L)

L

‗XX..XXh‘

Lc (Lengd gagna sem send eru til kortsins)
Fyrstu kynslóðar sannvottun: Dulmálstexti (sjá A-hluta 11.
viðbætis)
Annarrar kynslóðar sannvottun: Kortalesarinn myndar
undirskriftina (sjá B-hluta 11. viðbætis)

TCS_99 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef CHA dreifilykilsins, sem þá hefur verið stilltur, er ekki samtenging kennimerkis verkbúnaðar
ökuritans (AID) og tegundar búnaðar skráningarhluta ökurita er vinnslustöðunni ‗6F00‘ skilað.
— Ef skipunin GET_CHALLENGE kemur ekki næst á undan skipuninni er vinnslustöðunni ‗6985‘
skilað.
Fyrsta kynslóð verkbúnaðar ökurita getur skilað eftirfarandi viðbótarvillukóðum:
— Ef enginn dreifilykill er til staðar í öryggisumhverfinu er ‗6A88‘ skilað.
— Ef enginn einkalykill er í öryggisumhverfinu er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað.
— Ef sannprófun dulmálstextans er röng er vinnslustöðunni ‗6688‘ skilað.
— Ef einkalykillinn, sem valinn er, telst skemmdur er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ skilað.
Afbrigði skipunar annarrar kynslóðar sannvottunar getur skilað eftirfarandi viðbótarvillukóða:
— Ef sannprófun á undirskrift bregst er vinnslustöðunni ‗6300‘ skilað.
3.5.10.

GENERAL AUTHENTICATE
Þessi skipun er notuð fyrir samskiptareglurnar fyrir sannvottun flögu af annarri kynslóð sem er tilgreind er í B-hluta
11. viðbætis og samræmist ISO/IEC 7816-4.
TCS_100 Skipunina má framkvæma í stofnskrá, DF Tachograph og DF Tachograph_G2, sjá einnig TCS_34.

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1233

TCS_101 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗86h‘

P1

1

‗00h‘

P2

1

‗00h‘

Lc

1

‗NNh‘

#6-#(5+L)

L

Lýsing

Lyklar og samskiptareglur eru þekktar óbeint

Lc: lengd gagnasvæðisins sem á eftir kemur

‗7Ch‘ + L7C + DER-TLV-kóðað skammvinnt kennimerki dreifilykils (sjá
‗80h‘ + L80 + 11. viðbæti)
‗XX..XXh‘ Skráningarhluti ökurita skal senda gagnahluti í þessari röð.

TCS_102 Svarboð
Bæti

Lengd

#1-#L

L

SW

2

Gildi

Lýsing

‗7Ch‘ + L7C + DER-TLV-kóðuð kvik sannvottunargögn: slembital til stakrar
‗81h‘ + ‗08h‘ notkunar (e. nonce) og sannvottunartóki (sjá 11. viðbæti)
+ ‗XX..XXh‘
+ ‗82h‘ + L82
+ ‗XX..XXh‘
‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Kortið skilar ‗6A80‘ til að gefa til kynna rangar breytur í gagnasvæði.
— Kortið skilar ‗6982‘ef skipunin External Authenticate ber ekki árangur
Gagnahlutur svarsins við kviku sannvottunargögnunum, ‗7Ch‘
— þarf að vera til staðar ef aðgerðin ber árangur, þ.e. ef stöðuorðin eru ‗9000‘,
— má ekki vera til staðar ef um er að ræða inningarvillu eða prófunarvillu, þ.e. ef stöðuorðin eru á
bilinu ‗6400‘ — ‗6FFF‘, og
— þarf ekki að vera til staðar ef um er að ræða viðvörun, þ.e. ef stöðuorðin eru á bilinu ‗6200‘ —
‗63FF‘.
3.5.11.

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT
Þessi skipun er notuð til að stilla dreifilykil til sannvottunar.

3.5.11.1.

F yr s tu kyn slóð ar pa r s kipun ar o g s va rs
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-4. Notkun þessarar skipunar er bundin við staðalinn sem tengist henni.
TCS_103 Þessi skipun er eingöngu studd af fyrstu kynslóð verkbúnaðar ökurita.
TCS_104 Lykillinn, sem vísað er til í MSE-gagnasvæðinu, er áfram núverandi dreifilykill fram að næstu réttu
MSE skipun, þangað til að sérnotaskrá er valin eða kortið endurstillt.
TCS_105 Ef lykillin, sem vísað er til, er ekki (nú þegar) í kortinu helst öryggisumhverfið óbreytt.
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TCS_106 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

CLA

INS

1

‗22h‘

INS

P1

1

‗C1h‘

P1: lykillinn sem
dulkóðunaraðgerðir

P2

1

‗B6h‘

P2 (gögn sem vísað er til varðandi rafrænu undirskriftina)

Lc

1

‗0Ah‘

Lc: lengd gagnasvæðisins sem á eftir kemur

#6

1

‗83h‘

Merki til að vísa til dreifilykils í ósamhverfum tilvikum

#7

1

‗08h‘

Lengd tilvísunarinnar í lykilinn (kennimerki lykilsins)

#8-#15

8

‗XX..XXh‘

Kennimerki lykils eins og það er tilgreint í 11. viðbæti

Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

vísað

er

til

er

gildur

fyrir

allar

TCS_107 Svarboð
Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef lykillinn, sem vísað er til, er ekki í kortinu er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað.
— Ef einhverja gagnahluti, sem vænst var, vantar í örugga boðskiptasniðið er vinnslustöðunni ‗6987‘
skilað. Þetta getur gerst ef merkið ‗83h‘ vantar.
— Ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ‗6988‘ skilað. Þetta getur gerst ef lengd
kennimerkis lykilsins er ekki ‗08h‘.
— Ef lykillinn, sem valinn er, telst skemmdur er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ skilað.
3.5.11.2.

An na rr a r kyn slóð ar pör s kip an a o g s var a
Ökuritakortið styður eftirfarandi afbrigði MSE: SET-skipana, sem samræmast ISO/IEC 7816-4, fyrir annarrar
kynslóðar sannvottun. Þessi afbrigði skipana eru ekki studd þegar um fyrstu kynslóðar sannvottun er að ræða.

3.5.11.2.1. MS E:S E T AT fyr i r s ann vottun flö gu
Eftirfarandi MSE:SET AT-skipun er notuð til að velja breytur fyrir sannvottun flögu sem er framkvæmd með síðari
External Authenticate-skipun.
TCS_108 Skipunina má framkvæma í stofnskrá, DF Tachograph og DF Tachograph_G2, sjá einnig TCS_34.
TCS_109 MSE:SET AT-skipanaboð fyrir sannvottun flögu
Bæti

Lengd

Gildi

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗22h‘

Lýsing
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Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

P1

1

‗41h‘

Stillt á innri sannvottun

P2

1

‗A4h‘

Sannvottun

Lc

1

‗NNh‘

Lc: lengd gagnasvæðisins sem á eftir kemur

#6-#(5+L)

L

‗80h‘ + ‗0Ah‘ +
‗XX..XXh‘

DER-TLV-kóðuð tilvísun dulmálsbúnaðar: Kennimerki
fyrir sannvottun flögu (eingöngu gildi, merkinu ‗06h‘ er
sleppt).
Sjá gildi kennimerkja viðfanga í 1. viðbæti, nota skal
bætatáknun. Sjá leiðbeiningar í 11. viðbæti um hvernig
skal velja eitt af þessum kennimerkjum.

3.5.11.2.2. MS E:S E T AT fyr i r s ann vottun s kr ánin garh lut a ö kur it a
Eftirfarandi MSE:SET AT-skipun er notuð til að velja breytur og lykla fyrir sannvottun skráningarhluta ökurita sem
er framkvæmd með síðari External Authenticate-skipun.
TCS_110 Skipunina má framkvæma í stofnskrá, DF Tachograph og DF Tachograph_G2, sjá einnig TCS_34.
TCS_111 MSE:SET AT skipanaboð fyrir sannvottun skráningarhluta ökurita
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗22h‘

P1

1

‗81h‘

Stillt á ytri sannvottun

P2

1

‗A4h‘

Sannvottun

Lc

1

‗NNh‘

Lc: lengd gagnasvæðisins sem á eftir kemur

#6-#(5+L)

L

‗80h‘ + ‗0Ah‘ +
‗XX..XXh‘

DER-TLV-kóðuð tilvísun dulmálsbúnaðar: Kennimerki
fyrir sannvottun skráningarhluta ökurita (eingöngu gildi,
merkinu ‗06h‘ er sleppt).
Sjá gildi kennimerkja viðfanga í 1. viðbæti, nota skal
bætatáknun. Sjá leiðbeiningar í 11. viðbæti um hvernig
skal velja eitt af þessum kennimerkjum.

‗83h‘ + ‗08h‘ +
‗XX..XXh‘

DER-TLV-kóðuð tilvísun dreifilykils skráningarhluta
ökuritans, gerð með þeirri tilvísun fyrir handhafa
vottorðs sem um getur í vottorði lykilsins.

‗91h‘ + L91 +
‗XX..XXh‘

DER-TLV-kóðuð, samþjöppuð birting á skammvinnum
dreifilykli skráningarhluta ökuritans sem er notuð við
sannvottun flögu (sjá 11. viðbæti)

3.5.11.2.3. MS E:S E T DS T
Eftirfarandi MSE:SET DST-skipun er notuð til að stilla dreifilykil annaðhvort
— til sannprófunar á undirskrift sem er lögð fram í síðari PSO: Verify Digital Signature-skipun eða
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— til sannprófunar á undirskrift vottorðs sem er lagt fram í síðari PSO: Verify Certificate skipun
TCS_112 Skipunina má framkvæma í stofnskrá, DF Tachograph og DF Tachograph_G2, sjá einnig TCS_33.
TCS_113 MSE:SET DST-skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

INS

1

‗22h‘

P1

1

‗81h‘

Stillt á sannprófun

P2

1

‗B6h‘

Stafræn undirskrift

Lc

1

‗NNh‘

Lc: lengd gagnasvæðisins sem á eftir kemur

#6-#(5+L)

L

‗83h‘ + ‗08h‘ +
‗XX...XXh‘

DER-TLV-kóðuð tilvísun dreifilykils, þ.e. tilvísun
handhafa vottorðs (Certificate Holder Reference) í
vottorði dreifilykilsins (sjá 11. viðbæti)

Uppbygging svarboða og stöðuorð fyrir öll afbrigði skipana eru gefin með:
TCS_114 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘. Samskiptareglan hefur verið valin og frumstillt.
— ‗6A80‘ gefur til kynna rangar breytur á gagnasvæði.
— ‗6A88‘ gefur til kynna að tilvísunargögn (þ.e. lykill sem vísað er til) séu ekki tiltæk.
3.5.12.

PSO: HASH
Þessi skipun er notuð til að flytja niðurstöður tætiútreiknings á tilteknum gögnum yfir á kortið. Þessi skipun er
notuð til að sannprófa stafrænar undirskriftir. Tætigildið er geymt tímabundið fyrir síðari PS: Verify Digital
Signature
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er bundin við staðalinn sem tengist henni.
Einungis þarf eftirlitskort til að styðja þessa skipun í DF Tachograph og DF Tachograph_G2.
Aðrar gerðir ökuritakorta geta ýmist framkvæmt þessa skipun eða ekki. Þessi skipun er ýmist aðgengileg í
stofnskránni eða ekki.
Fyrsta kynslóð verkbúnaðar eftirlitskortsins styður eingöngu SHA-1.
TCS_115 Tætigildinu sem er geymt tímabundið er eytt ef nýtt tætigildi er reiknað með PSO: HASH-skipuninni, ef
sérnotaskrá er valin og ef kortið er endurstillt.
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TCS_116 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

CLA

INS

1

‗2Ah‘

Framkvæma öryggisaðgerð

P1

1

‗90h‘

Skila tætikóða

P2

1

‗A0h‘

Merki: gagnasvæði inniheldur gagnahluti sem varða tætingu

Lc

1

‗XXh‘

Lengd Lc gagnasvæðisins sem á eftir kemur

#6

1

‗90h‘

Merki fyrir tætikóðann

#7

1

‗XXh‘

Lengd L tætikóðans:
‗14h‘ í fyrstu kynslóð verkbúnaðar (sjá A-hluta 11. viðbætis)
‗20h‘, ‗30h‘ eða ‗40h‘ í annarri kynslóð verkbúnaðar (sjá Bhluta 11. viðbætis)

#8-#(7+L)

L

‗XX..XXh‘

Tætikóði

TCS_117 Svarboð
Bæti

Lengd

SW

2

Gildi

Lýsing

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar er vinnslustöðunni
‗6987‘ skilað. Þetta getur gerst ef eitt af ‗90h‘ merkjunum vantar.
— Ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ‗6988‘ skilað. Þessi villa kemur upp ef
merkið, sem krafist er, er til staðar en lengd þess er önnur en ‗14h‘ fyrir SHA-1, ‗20h‘ fyrir SHA256, ‗30h‘ fyrir SHA-384, ‗40h‘ fyrir SHA-512 (annarrar kynslóðar verkbúnaður).
3.5.13.

PERFORM HASH OF FILE
Þessi skipun samræmist ekki ISO/IEC-staðli 7816-8. CLA-bæti þessar skipunar tilgreinir því að um sé að ræða
einkaleyfisvarða notkun á PERFORM SECURITY OPERATION/HASH.
Einungis þarf ökumannskort og verkstæðiskort til að styðja þessa skipun í DF Tachograph og DF Tachograph_G2.
Aðrar gerðir ökuritakorta geta ýmist framkvæmt þessa skipun eða ekki. Ef fyrirtækis- eða eftirlitskort framkvæmir
þessa skipun skal skipunin framkvæmd eins og tilgreint er í þessum kafla.
Þessi skipun er ýmist aðgengileg í stofnskránni eða ekki. Ef skipun er aðgengileg í stofnskránni skal hún
framkvæmd eins og tilgreint er í þessum kafla, þ.e. útreikningur tætisgildis skal ekki heimilaður, heldur stöðvaður
með viðeigandi villukóða.
TCS_118 PERFORM HASH of FILE-skipunin er notuð til að tæta gagnasvæði gagnsæu frumskrárinnar sem þá er
valin.
TCS_119 Ökuritakort skal eingöngu styðja þessa skipun fyrir frumskrárnar sem eru tilgreindar undir
DF_Tachograph og DF_Tachograph_G2 í 4. kafla, með eftirfarandi undantekningu. Ökuritakort skal
ekki styðja skipunina EF Sensor_Installation_Data í DF Tachograph_G2.
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TCS_120 Niðurstaða tætiaðgerðarinnar er geymd tímabundið á kortinu. Hana er síðan hægt að nota til að fá
stafræna undirskrift skrárinnar með því að nota skipunina PSO: COMPUTE_DIGITAL_SIGNATURE.
TCS_121 Gildi fyrir tætingu skrár sem er geymt til bráðabirgða skal eytt ef nýtt gildi er reiknað með PSO: HASH
of File-skipuninni ef sérnotaskrá er valin og ef kortið er endurstillt.
TCS_122 Fyrstu kynslóðar verkbúnaður ökurita skal styðja SHA-1.
TCS_123 Annarrar kynslóðar verkbúnaður ökurita skal styðja SHA-1 og SHA2 (256, 384 og 512 bæta).
TCS_124 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗80h‘

CLA

INS

1

‗2Ah‘

Framkvæma öryggisaðgerð

P1

1

‗90h‘

Merki: Hash

P2

1

‗XXh‘

P2: Gefur til kynna reikniritið sem skal nota við að tæta gögnin í
gagnsæju skránni sem er valin:
‗00h‘ fyrir SHA-1
‗01h‘ for SHA-256
‗02h‘ fyrir SHA-384
‗03h‘ fyrir SHA-512

TCS_125 Svarboð
Bæti

Lengd

SW

2

Gildi

Lýsing

‗XXXXh‘ Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef gildandi frumskrá heimilar ekki þessa skipun (EF Sensor_Installation_Data í DF
Tachograph_G2), er vinnslustöðunni ‗6985‘ skilað.
— Ef frumskráin, sem valin er, er talin skemmt (villur í eigindum skráar eða heilleika gagna sem vistuð
eru) er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘ skilað.
— Ef skráin, sem valin er, er ekki gagnsæ skrá eða ef gildandi frumskrá er ekki til staðar er
vinnslustöðunni ‗6986‘ skilað.
3.5.14.

PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE
Þessi skipun er notuð til að reikna stafræna undirskrift áður reiknaðs tætikóða (sjá PERFORM HASH of FILE í lið
3.5.13).
Einungis þarf ökumannskort og verkstæðiskort til að styðja þessa skipun í DF Tachograph og DF Tachograph_G2.
Aðrar gerðir ökuritakorta geta ýmist framkvæmt þessa skipun eða ekki, en skulu ekki búa yfir undirskrifarlykli.
Þessi kort geta því ekki framkvæmt skipunina á fullnægjandi hátt, en hún skal stöðvuð með viðeigandi villukóða.
Þessi skipun er ýmist aðgengileg í stofnskránni eða ekki. Ef svo er, skal hún stöðvuð með viðeigandi villukóða.
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Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er bundin við staðalinn sem tengist henni.
TCS_126 Þessa skipun skal ekki notuð til að reikna stafræna undirskrift áður reiknaðs tætikóða með skipuninni
PSO: HASH skipun.
TCS_127 Einkalykill kortsins er notaður til að reikna stafrænu undirskriftina og kortið þekkir hann óbeint.
TCS_128 Fyrsta kynslóð verkbúnaðar ökuritans framkvæmir stafræna undirskrift með því að nota fyllingaraðferð
sem er í samræmi við PKCS1 (sjá nánari upplýsingar í 11. viðbæti).
TCS_129 Önnur kynslóð verkbúnaður ökuritans reiknar út sporbaugsstudda stafræna undirskrift (sjá nánari
upplýsingar í 11. viðæti).
TCS_130 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

CLA

INS

1

‗2Ah‘

Framkvæma öryggisaðgerð

P1

1

‗9Eh‘

Stafræn undirskrift sem skal skilað

P2

1

‗9Ah‘

Merki: gagnasvæðið inniheldur gögn sem skal skrifa undir. Þar eð
ekkert gagnasvæði fylgir eiga gögnin þegar að vera til staðar á kortinu
(tæting á skrá)

Le

1

‗NNh‘

Lengd undirskriftarinnar sem vænst var

TCS_131 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1-#L

L

‗XX..XXh‘

Undirskrift á áður reiknaðri tætingu

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef einkalykillinn, sem valinn er óbeint, er talinn skemmdur er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581‘
skilað.
— Ef tætikóðinn sem var reiknaður með fyrri Perform Hash of File-skipun er ekki tiltækur, skal
vinnslustöðunni ‗6985‘ skilað.
3.5.15.

PSO: VERIFY DIGITAL SIGNATURE
Þessi skipun er notuð til að sannprófa stafrænu undirskriftina sem gefin er upp sem ílag, með tætingu sem kortið
þekkir. Kortið þekkir reiknirit undirskriftarinnar óbeint.
Þessi skipun samræmist ISO/IEC-staðli 7816-8. Notkun þessarar skipunar er bundin við staðalinn sem tengist henni.
Einungis þarf eftirlitskort til að styðja þessa skipun í DF Tachograph og DF Tachograph_G2.
Aðrar gerðir ökuritakorta geta ýmist framkvæmt þessa skipun eða ekki. Þessi skipun er ýmist aðgengileg í
stofnskránni eða ekki.
TCS_132 Skipunin VERIFY DIGITAL SIGNATURE notar alltaf dreifilykilinn, sem Manage Security
Environment MSE: Set DST-skipunin valdi áður, ásamt fyrri tætikóða sem var settur inn með skipuninni
PSO: HASH.
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TCS_133 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗00h‘

CLA

INS

1

‗2Ah‘

Framkvæma öryggisaðgerð

P1

1

‗00h‘

P2

1

‗A8h‘

Merki: gagnasvæði inniheldur gagnahluti sem varða tætingu

Lc

1

‗83h‘

Lengd Lc gagnasvæðisins sem á eftir kemur

6

1

‗9Eh‘

Merki fyrir stafræna undirskrift

#7-#8

2

‗81 XXh‘

#9-#(8+L)

L

‗XX..XXh‘

Lengd stafrænnar undirskriftar:
128 bæti, kóðað í samræmi við A-hluta 11. viðbætis fyrir fyrstu
kynslóð verkbúnaðar ökurita
Fer eftir hvaða sporbaugur er valin fyrir aðra kynslóð
verkbúnaðar ökurita (sjá B-hluta 11. viðbætis)
Innihald stafrænnar undirskriftar

TCS_134 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

SW

2

‗XXXXh‘

Lýsing

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— Ef sannprófun undirskriftarinnar bregst er vinnslustöðunni ‗6688‘ skilað. Sannprófunarferlinu er lýst
í 11. viðbæti.
— Ef enginn dreifilykill er valinn er vinnslustöðunni ‗6A88‘ skilað.
— Ef einhverja gagnahluti sem vænst var (eins og tilgreint er hér að framan) vantar er vinnslustöðunni
‗6987‘ skilað. Þetta getur gerst ef eitt af merkjunum, sem krafist er, vantar.
— Ef enginn tætikóði er tiltækur til að vinna skipunina (vegna fyrri PSO: Hash-skipunar) er
vinnslustöðunni ‗6985‘ skilað.
— Ef einhverjir gagnahlutir eru rangir er vinnslustöðunni ‗6988‘ skilað. Þetta getur gerst ef lengd
einhvers af gagnahlutunum, sem krafist er, er röng.
— Ef dreifilykillinn er talinn skemmdur er vinnslustöðunni ‗6400‘ eða ‗6581 skilað.
3.5.16.

PROCESS DSRC MESSAGE
Þessi skipun er notuð til að sannprófa heilleika og sannvottaðan uppruna DSRC-skilaboða og til að afkóða gögn
sem skráningarhluti ökutækja sendir til eftirlitsyfirvalds eða verkstæðis í gegnum DSRC-tengilinn. Kortið leiðir út
dulkóðunarlykilinn og MAC-lykilinn sem eru notaðir til að tryggja öryggi DSRC-skilaboða eins og lýst er í 13.
kafla B-hluta 11. viðbætis.
Eingöngu er þörf á eftirlitskorti og verkstæðiskorti til að styðja þessa skipun í DF Tachograph_G2.
Aðrar gerðir ökuritakorta geta ýmist framkvæmt þessa skipun eða ekki, en þær skulu ekki búa yfir DSRC-aðallykli.
Þessi kort geta því ekki framkvæmt skipunina á fullnægjandi hátt, en hún skal stöðvuð með viðeigandi villukóða.
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Þessi skipun er ýmist aðgengileg í stofnskránni og/eða sérnotaskrá ökurita eða ekki. Ef svo er, skal hún stöðvuð með
viðeigandi villukóða.
TCS_135 DSRC-aðallykillinn er eingöngu aðgengilegur í DF Tachograph_G2, þ.e. eftirlits- og verkstæðiskort
skulu eingöngu styðja árangursríka framkvæmd skipunarinnar í DF Tachograph_G2.
TCS_136 Skipunin skal eingöngu dulráða DSRC-gögn og sannprófa dulkóðuðu prófsummuna, en ekki túlka
ílagsgögnin.
TCS_137 Þessi forskrift fastsetur röð gagnahlutanna í gagnasvæðinu.
TCS_138 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

CLA

1

‗80h‘

Einkaleyfisvernduð klasabæti (CLA)

INS

1

‗2Ah‘

Framkvæma öryggisaðgerð

P1

1

‗80h‘

Svörunargögn: einfalt gildi

P2

1

‗B0h‘

Gögn skipana: einfalt gildi kóðað með BERTLV, þ.m.t. gagnahlutir öruggra boðskipta.

Lc

1

‗NNh‘

Lengd Lc gagnasvæðisins sem á eftir kemur

#6-#(5+L)

L

‗87h‘ + L87 + ‗XX..XXh‘

DER-TLV-kóðað bæti fyllingarvísis og
dulkóðað innihald ökurita þar á eftir. Nota
skal gildið ‗00h‘ fyrir bæti fyllingarvísis
(„enginn frekari vísir― (e. no further
indication) samkvæmt ISO/IEC 7816-4:2013,
töflu 52). Upplýsingar um dulkóðunaraðferð
er að finna í 13. kafla B-hluta 11. viðbætis.
Leyfð gildi fyrir lengdina L87 eru margfeldi
AES-bálklengdar (e. AES block length) plús
1 fyrir bæti fyllingarvísis, þ.e. frá 17 bætum
til og með 193 bætum.
Athugasemd: Sjá ISO/IEC 7816-4:2013,
töflu 49 fyrir gagnahluti öruggra boðskipta
með merkinu ‗87h‘.

‗81h‘ + ‗10h‘

DER-TLV-kóðað sniðmát til viðmiðunar
fyrir gagnaleynd sem faldar tengingu
eftirfarandi gagnastaka (sjá 11. viðbæti um
DSRCSecurityData og 13. kafla B-hluta 11.
viðbætis):
— 4-bæta tímastimpill
— 3-bæta teljari
— 8-bæta raðnúmer skráningarhluta ökurita
— 1-bætis útgáfa DSRC-aðallykils
Athugasemd: Sjá ISO/IEC 7816-4:2013, töflu
49 fyrir gagnahluti öruggra boðskipta með
merkið ‗81h‘.

‗8Eh‘ + L8E + ‗XX..XXh‘

DER-TLV-kóðaður MAC-sannvottunarkóði
reiknaður fyrir DSRC-skilaboð. Upplýsingar
um MAC-algrím og -útreikning er að finna í
13. kafla B-hluta 11. viðbætis.
Athugasemd: Sjá ISO/IEC 7816-4:2013,
töflu 49 fyrir gagnahluti öruggra boðskipta
með merkið‗8Eh‘.
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TCS_139 Svarboð
Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1-#L

L

‗XX..XXh‘

Gögn ekki til staðar (ef villa kemur upp) eða afkóðuð gögn
(fylling fjarlægð)

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1, SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar kortið ‗9000‘.
— ‗6A80‘ gefur til kynna rangar breytur í gagnasvæði skipunar (einnig notað ef gagnahlutir eru ekki
sendir í tilgreindri röð).
— ‗6A88‘ gefur til kynna að tilvísunargögn séu ekki tiltæk, þ.e. DSRC-aðallykill sem vísað er til er ekki
tiltækur.
— ‗6900‘ gefur til kynna að sannprófun dulkóðaðrar prófsummu eða dulkóðun gagna brást.
4.

SKRÁA- OG GAGNASKIPAN ÖKURITAKORTA
Í þessum lið er tilgreind skráaskipan á ökuritakortum að því er varðar geymslu tiltækra gagna.
Hvorki er tilgreind innri skipan sem háð er framleiðanda, svo sem skráarhausar, né geymsla og meðhöndlun
gagnastaka sem er einungis nauðsynleg til innri notkunar, svo sem
,
,
eða
.
TCS_140 Annarrar kynslóðar ökuritakort skal innihalda stofnskrána og fyrstu og annarrar kynslóð verkbúnað
ökurita sömu gerðar (t.d. verkbúnað ökumannskorta).
TCS_141 Ökuritakort skal styðja a.m.k. lágmarksfjölda skráa sem er tilgreindur fyrir samsvarandi verkbúnað og
skal ekki styðja fleiri skrár en þann hámarksfjölda skráa sem er tilgreindur fyrir samsvarandi verkbúnað.
Hámarks- og lágmarksfjöldi skráa fyrir mismunandi verkbúnað er tilgreindur í þessum kafla.
Sjá kafla 3.3 að því er varðar öryggisskilyrðin sem notuð er í aðgangsreglunum í þessum kafla.
Aðgangshamurinn „lesa―(e. read) táknar almennt READ BINARY-skipun með jöfnum INS-bætum, og
ójöfnum bætum ef þau eru studd, að undanskildri skipuninni EF Sensor_Installation_Data á
verkstæðiskortinu, sjá TCS_156 og TCS_160. Aðgangshamurinn „uppfærsla―(e. update) táknar Update
Binary-skipun með jöfnum INS-bætum, og ójöfum bætum ef þau eru studd, og aðgangshamurinn „velja―
(e. select) táknar SELECT-skipunina.

4.1.

Stofnskrá (MF)
TCS_142 Eftir að stofnskráin hefur verið persónutengd skal hún hafa eftirfarandi fasta skráaskipan og
aðgangsreglur skráa:
Athugasemd: Stutt kennimerki frumskrár (SFID) er gefið sem tugatala, þ.e. gildið 30 samsvarar
tvíundartölunni 11110.
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Eftirfarandi skammstöfun fyrir öryggisskilyrðið er notað í þessari töflu:
SC1ALW OR SM-MAC-G2
TCS_143 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_144 Gagnaskipan stofnskráar skal vera eftirfarandi:

TCS_145 Frumskráin EF DIR skal innihalda eftirfarandi gagnahluti sem tengjast verkbúnaði: ‗61 08 4F 06 FF 54
41 43 48 4F 61 08 4F 06 FF 53 4D 52 44 54‘
TCS_146 Frumskráin EF ATR/INFO skal vera til staðar ef ökuritakortið gefur til kynna, í svari sínu við
endurstillingu, stuðning við gagnasvæði með aukinni lengd. Í því tilviki skal EF ATR/INFO innihalda
upplýsingagnahlutinn af aukinni lengd (DO‗7F66‘) eins og tilgreint er í ISO/IEC 7816-4;2013, ákvæði
12.7.1.
TCS_147 Frumskráin EF Extended_Length skal vera til staðar ef ökuritakortið gefur til kynna, í svari sínu við
endurstillingu, stuðning við gagnasvæði með aukinni lengd. Í því tilviki skal frumskráin innihalda
eftirfarandi gagnahlut: ‗02 01 xx‘ þegar gildið ‗xx‘ gefur til kynna hvort lengri gagnasvæði séu studd
fyrir samskiptareglu T=1 og/eða T=0.
Gildið ‗01‘ gefur til kynna stuðning við lengra gagnasvæði fyrir samskiptareglu T=1.
Gildið ‗10‘ gefur til kynna stuðning við lengra gagnasvæði fyrir samskiptareglu T=0.
Gildið ‗11‘ gefur til kynna stuðning við lengra gagnasvæði fyrir samskiptareglu T=1 og T=0.
4.2. Verkbúnaður ökumannskorta
4.2.1.Notkunarforrit ökumannskorta, fyrsta kynslóð
TCS_148 Eftir að fyrstu kynslóðar verkbúnaður ökumannskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa:
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Eftirfarandi skammstafanir fyrir öryggisskilyrðið eru notaðar í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
TCS_149 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_150 Gagnaskipan fyrstu kynslóðar verkbúnaðar ökumannskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_151 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan fyrirtækiskortsins þarf fyrir fyrstu kynslóðar
verkbúnað.

4.2.2.

Verkbúnaður ökumannskorta, önnur kynslóð
TCS_152 Eftir að annarrar kynslóðar verkbúnaður ökumannskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa.
Athugasemd: Stutt kennimerki frumskrár (SFID) er gefið sem tugatala, þ.e. gildið 30 samsvarar
tvíundartölunni 11110.

Eftirfarandi skammstöfun fyrir öryggisskilyrðið er notað í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
TCS_153 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_154 Gagnaskipan annarar kynslóðar verkbúnaðar ökumannskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_155 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan ökumannskortsins þarf fyrir annarrar kynslóðar
hugbúnað:

4.3.

Verkbúnaður verkstæðiskorta

4.3.1.

Verkbúnaður verkstæðiskorta, fyrsta kynslóð
TCS_156 Eftir að fyrstu kynslóðar verkbúnaður verkstæðiskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa:
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Eftirfarandi skammstafanir fyrir öryggisskilyrðið eru notaðar í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
SC4 Fyrir READ BINARY-skipunina með jöfnu INS-bæti:
(PLAIN-C AND SM-R-ENC-G1) OR (SM-C-MAC-G1 AND SM-R-ENC-MAC-G1) OR
(SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2)
Fyrir READ BINARY-skipunina með ójöfnu INS-bæti (ef þau eru studd): NEV
TCS_157 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_158 Gagnaskipan fyrstu kynslóðar verkbúnaðar verkstæðisskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_159 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan verkstæðiskortsins þarf fyrir fyrstu kynslóðar
verkbúnað:

4.3.2.

Verkbúnaður verkstæðiskorta, önnur kynslóð
TCS_160 Eftir að annarrar kynslóðar verkbúnaður verkstæðiskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa.
Athugasemd: Stutt kennimerki frumskrár (SFID) er gefið sem tugatala, þ.e. gildið 30 samsvarar
tvíundartölunni 11110.
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Eftirfarandi skammstafanir fyrir öryggisskilyrðið eru notaðar í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
SC5 Fyrir Read Binary-skipunina með ójöfnu INS-bæti: SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2
Fyrir Read Binary-skipunina með ójöfnu INS-bæti (ef þau eru studd): NEV
TCS_161 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_162 Gagnaskipan annarrar kynslóðar verkbúnaðar verkstæðisskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_163 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan verkstæðiskortsins þarf fyrir annarrar kynslóðar
verkbúnað:

4.4.

Verkbúnaður eftirlitskorta

4.4.1.

Verkbúnaður eftirlitskorta, fyrsta kynslóð
TCS_164 Eftir að fyrstu kynslóðar verkbúnaður eftirlitskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa:

Eftirfarandi skammstafanir fyrir öryggisskilyrðið eru notaðar í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
SC6 EXT-AUT-G1 OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
TCS_165 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_166 Gagnaskipan fyrstu kynslóðar verkbúnaðar eftirlitskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_167 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan ökumannskortsins þarf fyrir fyrstu kynslóðar
verkbúnað:

4.4.2.

Verkbúnaður eftirlitskorta, önnur kynslóð
TCS_168 Eftir að annarrar kynslóðar verkbúnaður verkstæðiskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa:
Athugasemd: Stutt kennimerki frumskrár (SFID) er gefið sem tugatala, þ.e. gildið 30 samsvarar
tvíundartölunni 11110.

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Eftirfarandi skammstöfun fyrir öryggisskilyrðið er notað í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
TCS_169 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_170 Gagnaskipan annarrar kynslóðar verkbúnaðar eftirlitskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_171 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan eftirlitskortsins þarf fyrir annarrar kynslóðar
verkbúnað:

4.5.

Verkbúnaður fyrirtækiskorta

4.5.1.

Verkbúnaður fyrirtækiskorta, fyrsta kynslóð
TCS_172 Eftir að fyrstu kynslóðar verkbúnaður fyrirtækiskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa:
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Eftirfarandi skammstafanir fyrir öryggisskilyrðið eru notaðar í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
SC2 ALW OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
SC3 SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
SC6 EXT-AUT-G1 OR SM-MAC-G1 OR SM-MAC-G2
TCS_173 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_174 Gagnaskipan fyrstu kynslóðar verkbúnaðar fyrirtækiskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_175 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan fyrirtækiskortsins þarf fyrir fyrstu kynslóðar
verkbúnað:

4.5.2.

Verkbúnaður fyrirtækiskorta, önnur kynslóð
TCS_176 Eftir að annarrar kynslóðar verkbúnaður fyrirtækiskortsins hefur verið persónutengdur skal hann hafa
eftirfarandi fasta skráaskipan og aðgangsskilyrði skráa:
Athugasemd: Stutt kennimerki frumskrár (SFID) er gefið sem tugatala, þ.e. gildið 30 samsvarar
tvíundartölunni 11110.

Eftirfarandi skammstöfun fyrir öryggisskilyrðið er notað í þessari töflu:
SC1 ALW OR SM-MAC-G2
TCS_177 Öll skipan frumskráa skal vera gagnsæ.
TCS_178 Gagnaskipan annarrar kynslóðar verkbúnaðar fyrirtækiskortsins skal vera eftirfarandi:
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TCS_179 Eftirfarandi gildi, sem notuð eru til að tilgreina stærðir í framangreindri töflu, eru lágmarks- og
hámarksgildi fyrir fjölda skráninga sem gagnaskipan fyrirtækiskortsins þarf fyrir annarrar kynslóðar
hugbúnað.
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3. viðbætir
TÁKNMYNDIR
PIC_001

Ökuritinn getur valið að nota táknmyndir og táknmyndasamsetningar (eða táknmyndir og samsetningar sem eru
nægilega líkar þeim til að þær þekkist með ótvíræðum hætti).
1. GRUNNTÁKNMYNDIR
Einstaklingar

Aðgerðir

Fyrirtæki

Vinnuhamir
Fyrirtækishamur

Eftirlitsmaður

Eftirlit

Eftirlitshamur

Ökumaður

Akstur

Skráningarhamur

Verkstæði/prófunarstöð

Skoðun/kvörðun

Kvörðunarhamur

Framleiðandi
Starfsathafnir

Tímalengd

Tiltækileiki

Yfirstandandi tiltækileikatímabil

Akstur

Samfelldur aksturstími

Hvíld

Yfirstandandi hvíldartími

Önnur vinna

Yfirstandandi vinnutímabil

Hlé

Uppsöfnuð hlé

Óskráð
Búnaður

Aðgerðir

Rauf fyrir ökumannskort
Rauf fyrir aðstoðarökumannskort
Kort
Klukka
Skjár

Birting á skjá

Ytri geymsla

Niðurhal

Aflgjafi
Prentari/útprent
Nemi
Stærð hjólbarða
Ökutæki/skráningarhluti ökurita
GNSS-búnaður
Fjartengdur greiningarbúnaður
SKILFLÖTUR SKYNVÆDDA
FLUTNINGAKERFISINS
Sérstök skilyrði
Utan gildissviðs
Flutningur með ferju/lest

Prentun
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Ýmislegt
Sértilvik

Bilanir

Upphaf akstursdags

Lok akstursdags

Staðsetning
Handvirk færsla um starfsathafnir ökumanns
Öryggi
Hraði
Tími
Samtals/samantekt
Skýring
24 klst.

Daglega
Vikulega
Tvær vikur
Frá eða til

2. SAMSETNINGAR TÁKNMYNDA
Ýmislegt
Eftirlitsstaður
Staður þar sem akstursdagur hefst

Staður þar sem akstursdegi lýkur

Frá kl.

Til kl.

Frá ökutæki
Utan gildissviðs, upphaf

Tímabilinu „utan gildissviðs―lýkur

Kort
Ökumannskort
Fyrirtækiskort
Eftirlitskort
Verkstæðiskort
Ekkert kort
Akstur
Akstur fleiri
ökumanns

en

eins

Aksturstími í eina viku
Aksturstími í tvær vikur
Útprent
Daglegt útprent af korti um starfsathafnir ökumanns
Daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns
Útprent af korti um sértilvik og bilanir
Útprent úr skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir
Útprent um tæknigögn
Útprent um hraðabrot
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Sértilvik
Ísetning ógilds korts
Kortaósamrýmanleiki
Tímaskörun
Akstur án viðeigandi korts
Ísetning korts við akstur
Síðustu kortalotu ekki rétt lokað
Hraðabrot
Rof á straumi
Villa í hreyfigögnum
Ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis
Öryggisbrot
Tímastilling (á verkstæði)
Eftirlit með hraðabrotum
Bilanir
Kortabilun (rauf fyrir ökumannskort)
Kortabilun (rauf fyrir aðstoðarökumannskort)
Bilun í skjá
Bilun við niðurhal gagna
Bilun í prentara
Bilun í nema
Innri bilun í skráningarhluta ökuritans,
Bilun í GNSS-búnaði
Bilun í fjartengdum greiningarbúnaði
Handvirk skráning
Enn sami akstursdagur?
Lok fyrri akstursdags?
Staðfesta eða færa inn staðsetningu þar sem akstursdegi lýkur
Færa inn upphafstíma
Færa inn stað þar sem akstursdagur hefst.
Athugasemd: Aðrar táknmyndsamsetningar sem mynda kennimerki fyrir útprentunarbálk eða -skráningu eru
skilgreindar í 4. viðbæti.
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1.

ALMENN ATRIÐI
Hvert útprent er byggt upp með því að hlekkja saman mismunandi gagnabálka sem kunna að vera auðkenndir með
kennimerki bálks.
Gagnabálkur inniheldur eina eða fleiri skráningu sem kunna að vera auðkenndar með kennimerki skráningar.
PRT_001 Ef kennimerki bálks er næst á undan kennimerki skráningar er kennimerki skráningarinnar ekki prentað.
PRT_002 Ef gagnaatriði er óþekkt eða ekki má prenta það af ástæðum er varða aðgangsréttindi að gögnum eru eyður
prentaðar í stað þess.
PRT_003 Ef efni heillar línu er óþekkt eða ekki er nauðsynlegt að prenta það er allri línunni sleppt.
PRT_004 Gagnasvæði með tölulegum upplýsingum eru prentuð hægri jöfnuð og með bili til að aðskilja þúsund og
miljónir og án núlla fremst.
PRT_005 Strenggagnasvæði eru prentuð vinstri jöfnuð og fyllt með eyðum upp í lengd gagnaatriðis eða stytt niður í
gagnaatriðislengd þegar nauðsynlegt er (nöfn og heimilisföng).
PRT_006 Ef línuskil verða vegna þess að texti er langur ætti nýja línan að hefjast á sérstöku rittákni (punktur á miðri
línuhæð, ‗•‘).

2.

FORSKRIFT FYRIR GAGNABÁLKA
Í þessum kafla eru eftirfarandi reglur notaðar fyrir táknun sniðs:
— rittákn, sem prentuð eru með feitletri, tilgreina texta án sniðtákna sem á að prenta (útprentunin er með venjulegum
rittáknum),
— venjuleg rittákn tilgreina breytur (táknmyndir eða gögn) en í útprentun koma gildi þeirra í stað breytanna,
— heiti breyta hafa verið fyllt með undirstrikunartáknum til að sýna lengd gagnaatriða sem eru tiltæk fyrir breytuna,
— dagsetningar skulu tilgreindar með sniðinu „dd/mm/áááá―(dagur, mánuður, ár). einnig er heimilt að nota sniðið
„dd.mm.áááá―
,

x

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

Fyrstu 14 rittákn kortanúmers
(inniheldur hugsanlega eintaksnúmer)

x

x

x

x

x

x

x

x
Útgáfunúmer

x

Kóði
útgáfuaðildarríkis

Táknmyndasamsetni
ng korts

P

Samritsnúmer

— Hugtakið „auðkenni korts― tilgreinir samsetninguna: tegund korts með táknmyndasamsetningu korts, kóða
aðildarríkisins sem gefur kortið út, framhallandi skástriki og kortanúmerinu ásamt samritsnúmeri og útgáfunúmeri
kortsins sem eru aðskilin með bili:
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PRT_007 Útprent skulu notast við eftirfarandi gagnabálka og/eða gagnaskráningar í samræmi við eftirfarandi merkingar og
snið:
Númer bálks eða skráningar
Merking

1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað.

2

Tegund útprents.
Kennimerki bálks
Táknmyndasamsetning í útprenti (sjá 3. viðbæti), stilling
hraðatakmörkunarbúnaðar (einungis útprent af hraðabroti)

3

Auðkenni korthafa
Kennimerki bálks. P = táknmynd einstaklinga
Kenninafn korthafa
Eiginnafn eða -nöfn korthafa (ef við á)
Auðkenni korts
Síðasti gildisdagur korts (ef við á) og kynslóðarnúmer kortsins
(GEN 1 eða GEN 2) (*)

Ef um er að ræða kort sem ekki er persónulegt og á því er ekkert kenninafn skal prenta þess í stað heiti fyrirtækis, verkstæðis
eða eftirlitsaðila.
(*) Einungis snjallökuritar mega prenta kynslóðarnúmer kortsins.
4

Auðkenni ökutækis
Kennimerki bálks
Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN)
Aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og skráningarnúmer
ökutækis

5

Auðkenni skráningarhluta ökurita
Kennimerki bálks
Heiti framleiðanda skráningarhluta ökurita
Hlutarnúmer skráningarhluta ökurita
Kynslóðarnúmer skráningarhluta ökurita (*)

(*) Einungis snjallökuritar mega prenta kynslóðarnúmer kortsins.

6

Síðasta kvörðun á ökuritanum
Kennimerki bálks
Heiti verkstæðis
Auðkenni verkstæðiskorts
Dagsetning kvörðunarinnar
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Síðasta eftirlit (sem eftirlitsmaður framkvæmir)
Kennimerki bálks
Auðkenni eftirlitskorts
Dagsetning, tími og tegund eftirlits

Tegund eftirlits: Allt að fjórar táknmyndir. Tegund eftirlits getur verið (samsetning með eftirfarandi):
: Niðurhal af korti,
vegum úti
8

8a
8.1
8.1a
8.1b
8.1c
8.2

8.3

8.3a
8.4

: Niðurhal af skráningarhluta ökurita,

: Prentun,

Starfsathafnir ökumanns geymdar á kortinu í þeirri röð sem
þær eiga sér stað
Kennimerki bálks
Fyrirspurnardagsetning (almanaksdagur sem prentaður er út) +
teljari í kortinu sem heldur utan um daglega viðveru
Aðstæðurnar „utan gildissviðs―í upphafi þessa dags (autt ef
ekki er opið fyrir aðstæðurnar „utan gildissviðs―
)
Tímabil sem kortið var ekki ísett
Kennimerki skráningar (upphaf tímabils)
Óskráð tímabil. Upphafstími, tímalengd
Handskráð starfsathöfn.
Táknmynd starfsathafnar, upphafstími, tímalengd.
Ísetning korts í S-rauf
Kennimerki skráningar; S = táknmynd raufar
Aðildarríkið þar sem ökutækið er skráð og skráningarnúmer
ökutækis
Staða kílómetramælis ökutækisins við ísetningu korts
Starfsathöfn (meðan kortið var ísett)
Táknmynd starfsathafnar, upphafstími, tímalengd, áhafnarstaða
(táknmynd fyrir áhöfn ef staðan er ÁHÖFN, eyða ef hún er
EINN ÖKUMAÐUR).
Séraðstæður. Tími færslu, táknmynd fyrir séraðstæður (eða
samsetning táknmynda).
Úrtekt korts
Staða kílómetramælis og ekin vegalengd frá síðustu ísetningu
þar sem staða kílómetramælis er þekkt

9

Starfsathafnir ökumanns í tímaröð geymdar í skráningarhluta
ökutækis fyrir hverja rauf
Kennimerki bálks
Fyrirspurnardagsetning (almanaksdagur sem prentaðar er út)
Staða kílómetramælis kl. 00:00 og 24:00

10

Starfsathafnir sem eru skráðar í S-rauf
Kennimerki bálks
Aðstæðurnar „utan gildissviðs―í upphafi þessa dags (autt ef
ekki er opið fyrir aðstæðurnar „utan gildissviðs―
)
Tímabil þegar ekkert kort er ísett í S-rauf
Kennimerki skráningar.
Ekkert kort ísett
Staða kílómetramælis við upphaf tímabils
Ísetning korts
Kennimerki skráningar við ísetningu korts
Nafn ökumanns

10a
10.1

10.2

: Birting á skjá,

: Athugun á kvörðun á
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Eiginnafn ökumanns
Auðkenni ökumannskorts
Síðasti gildisdagur korts (ef við á) og kynslóðarnúmer kortsins
(GEN 1 eða GEN 2) (*)
Aðildarríkið sem skráir ökutækið og skráningarnúmer ökutækis
sem notað var áður
Dagsetning og tími úrtektar korts úr fyrra ökutæki
Auð lína
Staða kílómetramælis við ísetningu korts, handskráð færsla á
stöðuvísi fyrir starfsathafnir ökumanns (M ef já, eyða ef nei).
Hafi ekkert ökumannskort verið sett í þann dag sem útprentið fer
fram skal, að því er varðar bálk 10.2, nota aflestur kílómetramælis
við síðustu tiltæku ísetningu korts fyrir þann dag.
Starfsathöfn
Táknmynd starfsathafnar, upphafstími, tímalengd, áhafnarstaða
(táknmynd fyrir áhöfn ef staðan er ÁHÖFN, eyða ef hún er EINN
ÖKUMAÐUR).
Séraðstæður. Tími færslu, táknmynd fyrir séraðstæður (eða
samsetning táknmynda).
Úrtekt korts í lok „Ekkert kort―ímabils
t
Staða kílómetramælis við úrtekt korts eða í lok „ekkert kort―
tímabils og ekin vegalengd frá ísetningu, eða frá upphafi „ekkert
kort―
-tímabilsins.

(*) Einungis snjallökuritar mega prenta kynslóðarnúmer kortsins.
11
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Dagleg samantekt
Kennimerki bálks
Samantekt fyrir skráningarhluta ökurita á tímabilum þegar
ekkert kort er í rauf fyrir ökumannskort
Kennimerki bálks
Samantekt fyrir skráningarhluta ökurita á tímabilum þegar
ekkert kort er í rauf fyrir aðstoðarökumannskort
Kennimerki bálks
Dagleg samantekt skráningarhluta ökutækis fyrir hvern
ökumann
Kennimerki skráningar
Kenninafn ökumanns
Eiginnafn (-nöfn) ökumanns
Auðkenni ökumannskorts
Tilgreining staðar þar sem akstursdagur hefst og/eða endar
pi = táknmynd fyrir upphafs-/endastað, tíma, land, svæði,
kílómetramæli
Kílómetramælir
Tilgreining staðar þar sem akstursdagur hefst og/eða endar
og eftir 3 klukkustundir af samfelldum aksturstíma
Kílómetramælir
Heildarstarfsathafnir (af korti)
Heildaraksturstími, ekin vegalengd
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika
Heildartími fyrir hvíld og óskráðar starfsathafnir
Heildartími fyrir starfsathafnir áhafnar
Heildarstarfsathafnir (tímabil án korts í rauf fyrir ökumannskort)
Heildaraksturstími, ekin vegalengd
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika
Heildartími fyrir hvíld
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Heildarstarfsathafnir (tímabil án korts í rauf fyrir
aðstoðarökumannakort)
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika
Heildartími fyrir hvíld
Heildarstarfsathafnir (fyrir ökumann, báðar raufar meðtaldar)
Heildaraksturstími, ekin vegalengd
Heildartími fyrir vinnu og tiltækileika
Heildartími fyrir hvíld
Heildartími fyrir starfsathafnir áhafnar

Ef krafist er daglegrar útprentunar fyrir yfirstandandi dag, eru daglegar samantektarupplýsingar reiknaðar með þeim
gögnum sem eru tiltæk þegar prentað er út.

12
12.1

Sértilvik og/eða bilanir sem geymd eru á kortinu
Kennimerki bálks fyrir 5 síðustu „sértilvik og bilanir― afkorti

12.2

Kennimerki bálks fyrir öll skráð „sértilvik―á korti

12.3

Kennimerki bálks fyrir allar skráðar „bilanir― á okrti

12.4

Skráning á sértilviki og/eða bilun
Kennimerki skráningar
Táknmynd fyrir sértilvik/bilun, tilgangur skráningar, dagsetning
og tími upphafs,
Viðbótarkóði fyrir sértilvik/bilun, tími
Aðildarríkið, þar sem ökutækið er skráð, og skráningarnúmer
ökutækis þar sem sértilvikið eða bilunin átti sér stað

13

Sértilvik og/eða bilanir í skráningarhluta ökurita eða standa
enn yfir
Kennimerki bálks fyrir 5 síðustu „sértilvik og bilanir―rá
f
skráningarhluta ökurita

13.1
13.2

Kennimerki bálks fyrir öll skráð „sértilvik―í skráningarhluta
ökurita eða yfirstandandi sértilvik

13.3

Kennimerki bálks fyrir allar skráðar „bilanir― skráningarhluta
í
ökurita eða yfirstandandi „bilanir―

13.4

Skráning á sértilviki og/eða bilun
Kennimerki skráningar
Táknmynd fyrir sértilvik/bilun, tilgangur skráningar, dagsetning
og tími upphafs,
Viðbótarkóði fyrir sértilvik/bilun (ef einhver), fjöldi svipaðra
sértilvika þennan dag, tímalengd
Auðkenni korta sem eru sett í við upphaf eða lok sértilviks eða
bilunar (allt að 4 línur án þess að sama kortanúmer sé tvítekið)
Tilvik þar sem ekkert kort var sett í
Sértæk gögn framleiðanda

Tilgangur skráningar (p) er talnakóði sem skýrir hvers vegna sértilvikið eða bilunin var skráð, kóðaður í samræmi við
gagnastakið E v e n t F a u l t R e c o r d P u r p o s e .
Li t e r a l kóði ökuritaframleiðandans er sértækt lesgildi með 12 rittákna hámarksfjölda.
E r r o r C o d e er sértækur kóði ökuritaframleiðandans með 12 rittákna hámarksfjölda.
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14

Auðkenni skráningarhluta ökurita
Kennimerki bálks
Heiti framleiðanda skráningarhluta ökurita
Heimilisfang framleiðanda skráningarhluta ökurita
Hlutarnúmer skráningarhluta ökurita
Viðurkenningarnúmer skráningarhluta ökurita
Raðnúmer skráningarhluta ökurita
Framleiðsluár skráningarhluta ökurita
Útgáfa hugbúnaðar fyrir skráningarhluta ökurita og
uppsetningardagsetning

15

Auðkenni nema
Kennimerki bálks
Tengingarskráning
Raðnúmer nema
Viðurkenningarnúmer nema
Dagsetning tengingar nema

15.1

16

Auðkenni GNSS-búnaðar
Kennimerki bálks

16.1

Samtengingarskráning
Raðnúmer ytri GNSS-búnaðar
Viðurkenningarnúmer ytri GNSS-búnaðar
Dagsetning samtengingar ytri GNSS-búnaðar

17

Kvörðunargögn
Kennimerki bálks
Kvörðunarskráning
Kennimerki skráningar
Verkstæðið sem framkvæmdi kvörðunina
Heimilisfang verkstæðis
Auðkenni verkstæðiskorts
Fyrningardagsetning verkstæðiskorts
Auð lína
Dagsetning kvörðunar + tilgangur kvörðunar
Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN)
Aðildarríkið, þar sem ökutækið er skráð, og skráningarnúmer
ökutækis
Einkennisstuðull ökutækis
Fasti skráningarbúnaðarins
Virkt ummál hjólbarða
Stærð hjólbarða sem eru undir ökutækinu
Stilling hraðatakmörkunarbúnaðar
Gömul og ný staða kílómetramælis

17.1

18.5.2017

Tilgangur kvörðunar (p) er talnakóði sem skýrir hvers vegna þessar kvörðunarbreytur voru skráðar, kóðaður í samræmi við
gagnastakið CalibrationPurpose.
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18.1
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Tímastilling
Kennimerki bálks
Tímastillingarskráning
Kennimerki skráningar
Gömul dagsetning og tími
Ný dagsetning og tími
Verkstæðið sem framkvæmdi tímastillinguna
Heimilisfang verkstæðis
Auðkenni verkstæðiskorts
Fyrningardagsetning verkstæðiskorts

19

Síðasta sértilvik og bilun sem er skráð í skráningarhluta ökurita
Kennimerki bálks
Dagsetning og tími síðasta sértilviks
Dagsetning og tími síðustu bilunar

20

Upplýsingar um eftirlit með hraðabrotum
Kennimerki bálks
Dagsetning og tími síðasta EFTIRLITS MEÐ HRAÐABROTUM
Dagsetning/tími fyrsta hraðabrots og fjöldi hraðabrotstilvika eftir
það

21
21.1

Skráning á hraðabroti
Kennimerki bálksins „fyrsta hraðabrot eftir síðustu kvörðun―

21.2

Kennimerki bálksins „fimm alvarlegustu hraðabrot síðustu 365
daga―

21.3

Kennimerki bálksins „alvarlegasta hraðabrotið fyrir hvern af
síðustu 10 dögunum sem hraðabrot hafa átt sér stað―

21.4

Kennimerki skráningar
Dagsetning, tími og lengd
Hámarks- og meðalhraði, fjöldi svipaðra sértilvika þennan dag
Kenninafn ökumanns
Eiginnafn (-nöfn) ökumanns
Auðkenni ökumannskorts

21.5

Ef ekkert hraðabrot er í bálki

22

Handskrifaðar upplýsingar
Kennimerki bálks
Eftirlitsstaður
Undirskrift eftirlitsmanns
Frá kl.
Til kl.
Undirskrift ökumanns

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Nr. 31/1275

„Handskrifaðar upplýsingar―
: Setja skal inn nægilega margar auðar línur fyrir ofan handskrifaða færslu til að hægt sé í raun að
skrifa upplýsingarnar sem krafist er eða skrifa undir.
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Nýlegustu kortin sem sett hafa verið í skráningarhluta ökurita
Kennimerki bálks
Ísett kort
Kennimerki skráningar
Tegund korts, kynslóð, útgáfa, framleiðandi (*)
Auðkenni korts
Raðnúmer korts
Dagsetning og tími ísetningar korts
(*) (allt í einni línu)
með
tegund korts: Skýringarmynd, eitt rittákn + bil
gen: GEN1 eða GEN2, 4 rittákn + bil
útgáfa: allt að 10 rittákn
MC: Kóði framleiðanda, 3 rittákn.

3.

FORSKRIFTIR FYRIR ÚTPRENT
Í þessum kafla hafa eftirfarandi reglur fyrir táknun verið notaðar:
N

Útprentun bálks eða skráningar númer N

N

Útprentun bálks eða skráningar númer N, endurtekin eins oft og nauðsynlegt er

X/Y

3.1.

Útprentun bálks eða skráningar X og/eða Y eftir því sem þörf er á, endurtekin eins oft og
nauðsynlegt er.

Daglegt útprent af korti um starfsathafnir ökumanns
PRT_008 Daglega útprentið af korti um starfsathafnir ökumanns skal vera í samræmi við eftirfarandi snið:
1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað

2

Tegund útprents

3

Auðkenni eftirlitsmanns (ef eftirlitskort er ísett í skráningarhluta ökurita)

3

Auðkenni ökumanns (af kortinu sem prentað er út af + GEN)

4

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá)

5

Auðkenni skráningarhluta ökurita (skráningarhluta ökurita sem útprentið kemur frá +
GEN)

6

Síðasta kvörðun þessa skráningarhluta ökurita

7

Síðasta eftirlit sem haft var með ökumanninum

8

Afmarkari fyrir starfsathafnir ökumanns

8a

Aðstæðurnar „utan gildissviðs―í upphafi þessa dags

8.1a/8.1b/8.1c/8.2/8.3/
8.3a/8.4
11

Starfsathafnir ökumanns í þeirri röð sem þær eiga sér stað

Afmarkari fyrir daglega samantekt
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11.4

Staðir færðir inn í tímaröð

11.5

Gögn frá GNSS-búnaði

11.6

Heildarstarfsathafnir

12.1

Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir af korti

12.4

Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd á kortinu)

13.1

Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir úr skráningarhluta ökurita

13.4

Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd í
skráningarhluta ökurita eða eru yfirstandandi)

22.1

Eftirlitsstaður

22.2

Undirskrift eftirlitsmanns

22.5

Undirskrift ökumanns

Daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns
PRT_009 Daglegt útprent úr skráningarhluta ökurita um starfsathafnir ökumanns skal vera í samræmi við
eftirfarandi snið:
1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað

2

Tegund útprents

3

Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita + GEN)

4

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá)

5

Auðkenni skráningarhluta ökurita (skráningarhluta ökurita sem útprentið kemur frá +
GEN)

6

Síðasta kvörðun þessa skráningarhluta ökurita

7

Síðasta eftirlit með þessum ökurita

9

Afmarkari fyrir starfsathafnir ökumanns

10

Afmarkari fyrir rauf fyrir ökumannskort (rauf 1)

10a

Aðstæðurnar „utan gildissviðs―í upphafi þessa dags

10.1/10.2/10.3/10.3a/10.4

Starfsathafnir í tímaröð (rauf fyrir ökumannskort)

10

Afmarkari fyrir rauf fyrir aðstoðarökumannskort (rauf 2)

10a

Aðstæðurnar „utan gildissviðs―í upphafi þessa dags

10.1/10.2/10.3/10.3a/10.4
11

Starfsathafnir í tímaröð (rauf fyrir aðstoðarökumannskort)
Afmarkari fyrir daglega samantekt

11.1

Samantekt á tímabilum þar sem kort er ekki í rauf fyrir ökumannskort

11.4

Staðir færðir inn í tímaröð

11.5

Gögn frá GNSS-búnaði

11.6

Heildarstarfsathafnir

11.2

Samantekt á tímabilum þar sem kort er ekki í rauf fyrir aðstoðarökumannskort

11.4

Staðir færðir inn í tímaröð

11.5

Gögn frá GNSS-búnaði
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11.7

Heildarstarfsathafnir

11.3

Samantekt á starfsathöfnum ökumanns, báðar raufar meðtaldar

11.4

3.3.
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Staðir sem ökumaðurinn færir inn í tímaröð

11.5

Gögn frá GNSS-búnaði

11.8

Heildarstarfsathafnir ökumannsins

13.1

Afmarkari fyrir sértilvik/bilanir

12.4

Skráningar á sértilviki/bilun (síðustu 5 sértilvik eða bilanir sem eru geymd í
skráningarhluta ökurita eða eru yfirstandandi)

13.1

Eftirlitsstaður

22.2

Undirskrift eftirlitsmanns

22.3

Frá kl.

22.4

Til kl.

22.5

Undirskrift ökumanns

(rými sem er tiltækt fyrir ökumann án korts til að tilgreina hvaða
tímabil eiga við um hann)

Útprent af korti um sértilvik og bilanir
PRT_010 Útprent af korti um sértilvik og bilanir skal vera í samræmi við eftirfarandi snið:

3.4.

1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað

2

Tegund útprents

3

Auðkenni eftirlitsmanns (ef eftirlitskort er ísett í skráningarhluta ökurita + GEN)

3

Auðkenni ökumanns (af kortinu sem prentað er út af)

4

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá)

12.2

Afmarkari fyrir sértilvik

12.4

Skráningar á sértilvikum (öll sértilvik sem geymd eru á kortinu)

12.3

Afmarkari fyrir bilanir

12.4

Skráningar á bilunum (allar bilanir sem geymdar eru á kortinu)

22.1

Eftirlitsstaður

22.2

Undirskrift eftirlitsmanns

22.5

Undirskrift ökumanns

Útprent úr skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir
PRT_011 Útprent frá skráningarhluta ökurita um sértilvik og bilanir skal vera í samræmi við eftirfarandi snið:
1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað

2

Tegund útprents

3

Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita + GEN)

4

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá)
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13.2

Afmarkari fyrir sértilvik

13.4

Skráningar á sértilvikum (öll sértilvik sem geymd eru í skráningarhluta ökurita eða
standa enn yfir)

13.3

Afmarkari fyrir bilanir

13.4

Skráningar á bilunum (allar bilanir sem geymdar eru í skráningarhluta ökurita eða
standa enn yfir)

22.1

Eftirlitsstaður

22.2

Undirskrift eftirlitsmanns

22.5

Undirskrift ökumanns

Útprent um tæknigögn
PRT_012 Útprent tæknigagnanna skal vera í samræmi við eftirfarandi snið:
1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað

2

Tegund útprents

3

Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita + GEN)

4

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá)

14

Auðkenni skráningarhluta ökurita

15

Auðkenni nema

15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19
3.6.

Gögn um tengingu nema (öll tiltæk gögn í tímaröð)
Auðkenning GNSS-búnaðar
Dagsetning tengingar ytri GNSS-búnaðar (öll tiltæk gögn í tímaröð)
Afmarkari fyrir kvörðunargögn
Skráningar á kvörðun (allar tiltækar skráningar í tímaröð)
Afmarkari fyrir tímastillingu
Skráningar á tímastillingum (allar skráningar sem eru tiltækar vegna tímastillingar og
vegna skráninga á kvörðunargögnum)
Síðasta sértilvik og bilun sem er skráð í skráningarhluta ökurita

Útprent um hraðabrot.
PRT_013 Útprent hraðabrota skal vera í samræmi við eftirfarandi snið:
1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað

2

Tegund útprents

3

Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita + GEN)

4

Auðkenni ökutækis (ökutækis sem útprentið kemur frá)

20

Upplýsingar um eftirlit með hraðabrotum

21.1
21.4/21.5

Kennimerki fyrir gögn um hraðabrot
Fyrsta hraðabrotið eftir síðustu kvörðun
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21.4/21.5
21.3
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Kennimerki fyrir gögn um hraðabrot
Fimm alvarlegustu hraðabrotstilvikin á síðustu 365 dögum
Kennimerki fyrir gögn um hraðabrot
Alvarlegasta hraðabrotið fyrir hvern af síðustu 10 dögunum sem hraðabrot hafa átt sér
stað

22.1

Eftirlitsstaður

22.2

Undirskrift eftirlitsmanns

22.5

Undirskrift ökumanns

Yfirlit ísettra korta
PRT_014 Útprent yfirlits ísettra korta skal vera í samræmi við eftirfarandi snið:
1

Dagsetning og tími þegar skjalið er prentað

2

Tegund útprents

3

Auðkenni korthafa (fyrir öll kort sem sett eru í skráningarhluta ökurita)

23

Síðasta kort sem sett var í skráningarhluta ökurita

23.1

Ísett kort (að hámarki 88 skráningar)

12.3

Afmarkari fyrir bilanir
__________
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5. viðbætir
SKJÁR
Í þessum viðbæti eru notuð eftirfarandi sniðtákn:
— rittákn sem prentuð eru með feitletri tilgreina texta sem á að birta án sniðtákna (rittáknin eru birt með venjulegum
rittáknum),
— venjuleg rittákn tilgreina breytur (táknmyndir eða gögn) en gildi þeirra koma í stað þeirra við birtingu,
— dd/mm/áááá: (dagur/mán./ár)
— hh:

klukkustundir,

— mm:

mín.

— D:

skýringarmynd að því er varðar lengd,

— EF:

samsetning táknmynda fyrir sértilvik eða bilun,

— V:

táknmynd fyrir vinnuham.

DIS_001

Ökuritinn skal birta gögn með eftirfarandi sniði:
Gögn

Sjálfgefin skjámynd
Staðartími
Vinnuhamur
Upplýsingar sem varða ökumanninn
Upplýsingar sem varða aðstoðarökumanninn
Opið fyrir utan aðstæðurnar „utan gildissviðs―
Birting viðvörunar
Farið yfir samfelldan aksturstíma
Sértilvik eða bilun
Aðrar skjámyndir
Dagsetning miðað við alheimstíma
tími
Samfelldur aksturstími og uppsöfnuð hlé ökumanns
Samfelldur aksturstími og uppsöfnuð hlé aðstoðarökumanns
Samfelldur aksturstími ökumanns í síðustu og yfirstandandi viku
Samfelldur aksturstími aðstoðarökumanns í síðustu og yfirstandandi viku

Framsetning
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6. viðbætir
FRAMLÆGT TENGI FYRIR KVÖRÐUN OG NIÐURHAL
EFNISYFIRLIT

1.

VÉLBÚNAÐUR ............................................................................................................................................................... 1282

1.1. Tengi ............................................................................................................................................................................. 1282
1.2. Röðun tengipinna ........................................................................................................................................................... 1283
1.3. Reitarit............................................................................................................................................................................ 1284
2.

SKILFLÖTUR FYRIR NIÐURHAL GAGNA ...................................................................................................................... 1284

3.

SKILFLÖTUR FYRIR KVÖRÐUN .................................................................................................................................... 1285

1.

VÉLBÚNAÐUR

1.1. Tengi
INT_001 Niðurhals- og kvörðunartengið skal vera 6-pinna tengi sem hægt er að komast að á framplötunni þannig að
ekki sé nauðsynlegt að aftengja neinn hluta ökuritans og skal það vera í samræmi við eftirfarandi teikningu (öll
mál eru í millímetrum):
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Á eftirfarandi skýringarmynd er sýnd hefðbundin kló með 6 pinnum:

1.2. Röðun tengipinna
INT_002 Röðun tengipinna skal vera samkvæmt eftirfarandi töflu:

Pinni

Lýsing

Athugasemd

1

Mínusskaut rafhlöðu

Tengt við mínusskaut rafhlöðu ökutækisins

2

Gagnasamskipti

K-lína (ISO 14 14230-1)

Nr. 31/1283
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Pinni

1.3.

Lýsing

18.5.2017

Athugasemd

3

RxD — Niðurhal

Ílagsgögn til ökurita

4

Ílags-/frálagsmerki

Kvörðun

5

Varanlegur straumur út

Tilgreint spennusvið er skilgreint sem spenna ökutækisins mínus 3V
til að vega upp spennufall í varnarrásinni
Straumur út 40 mA

6

TxD — Niðurhal

Frálagsgögn frá ökurita

Reitarit
INT_003 Reitaritið skal vera í samræmi við eftirfarandi:

2.

SKILFLÖTUR FYRIR NIÐURHAL GAGNA
INT_004 Skilflöturinn fyrir niðurhal skal vera í samræmi við RS232-forskriftirnar.
INT_005 Skilflöturinn fyrir niðurhal skal nota einn upphafsbita, 8 gagnabita, þá sem eru léttvægastir fyrst, einn jafnan
tvístæðubita og einn stöðvunarbita.

Skipulag gagnabætis
Upphafsbiti:

einn biti með röklegt stig 0

Gagnabitar:

sent með gagnabitunum sem eru léttvægastir fyrst

Tvístæðubiti:

jöfn tvístæða

Stöðvunarbiti:

einn biti með röklegt stig 1
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Þegar tölulegar upplýsingar, sem eru samsettar úr fleiri en einu bæti, eru sendar er mikilvægasta bætið sent fyrst og það
bæti sem er léttvægast síðast.
INT_006
3.

Bothraði sendingar skal vera stillanlegur frá 9600 bps til 115200 bps. Sending skal fara fram við mesta
mögulega sendingarhraða þar sem upphaflegur bothraði eftir upphaf boðskiptanna er stilltur á 9600 bps.

SKILFLÖTUR FYRIR KVÖRÐUN
INT_007 Gagnasamskipti skulu vera í samræmi við ISO 14 14230-1 Road Vehicles — Diagnostic Systems —
Keyword Protocol 2000 — Part 1: Physical layer, First edition: 1999.
INT_008 Ílags-/frálagsmerki skal vera í samræmi við eftirfarandi rafrænar forskriftir:
Breyta

Lágmark

Hefðbundið

U low (in)
U high (in)

Hámark

Athugasemd

1,0 V

I = 750 μA

4V

I = 200 μA

Tíðni

4 kHz

U low (out)

1,0 V

U high (out)

4V

I = 1 mA
I = 1 mA

INT_009 Ílags-/frálagsmerki skal vera í samræmi við eftirfarandi skýringarmynd varðandi tíma:

__________
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1.

INNGANGUR

Í þessum viðbæti er lýst þeim verklagsreglum sem fara skal eftir við niðurhal mismunandi gagnategunda til ytri
geymslumiðils ásamt þeim samskiptareglum sem nota skal til að tryggja réttan gagnaflutning og að fullt samhæfi sé
við niðurhalaða gagnasniðið þannig að allir eftirlitsmenn geti skoðað þessi gögn og haft eftirlit með sannvottuðum
uppruna þeirra og heilleika áður en greining á þeim fer fram.
1.1.

Gildissvið
Hægt er að niðurhala gögn til ytri geymslumiðils:
— úr skráningarhluta ökurita með því að nota sérnota, tölvustýrðan búnað (IDE-búnað) sem er tengdur við
skráningarhluta ökuritans,
— af ökuritakorti með því að nota IDE-búnað sem er búinn kortalesara (IFD),
— af ökuritakorti um skráningarhluta ökurita með því að nota IDE-búnað sem er tengdur við skráningarhluta
ökuritans.
Til að hægt sé að sannprófa sannvottaðan uppruna og heilleika niðurhöluðu gagnanna sem eru geymd í ytri
geymslumiðli eru gögnin niðurhöluð með undirskrift í samræmi við 11. viðbæti (sameiginlegar öryggisaðferðir).
Auðkenni grunnbúnaðarins (skráningarbúnaður ökurita eða kort) og öryggisvottorð þess (aðildarríki og búnaður) eru
einnig niðurhöluð. Sá sem sannreynir gögnin skal sjálfur vera handhafi öruggs, evrópsks dreifilykils.
DDP_001 Gögn, sem eru niðurhöluð í einni niðurhalslotu, skulu geymd í einni skrá í ytri geymslumiðli.

1.2.

Skammstafanir og táknanir
Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í þessum viðbæti:
AID

Application Identifier (kennimerki verkbúnaðar)

ATR

Answer To Reset (svar við endurstillingu)

CS

Checksum byte (prófsummubæti)

DF

Dedicated File (sérnota skrá)

DS_

Diagnostic Session (greiningarlota)

EF

Elementary File (frumskrá)

ESM

External Store Medium (ytri geymslumiðill)

FID

File Identifier (kennimerki skrár)

FMT

Format Byte (sniðbæti (fyrsta bæti í boðahaus))

ICC

Integrated Circuit Card (samrásarkort)

IDE

Sérnota, tölvustýrður búnaður: Búnaður sem er notaður til að niðurhala gögn til ytri geymslumiðils (t.d.
einkatölvu))

IFD

Interface Device (kortalesari)
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KWP Keyword Protocol 2000 (Keyword Protocol 2000 samskiptareglur)
LEN

Length Byte (last byte of message header) (lengdarbæti (síðasta bæti í boðahaus))

PPS

Protocol Parameter Selection (val á breytu fyrir samskiptareglur)

PSO

Perform Security Operation (framkvæma öryggisaðgerð)

SID

Service Identifier (kennimerki þjónustu)

SRC

Source byte (gjafabæti)

TGT

Target Byte (markbæti)

TLV

Tag Length Value (lengdargildi merkis)

TREP Transfer Response Parameter (breyta fyrir svar við flutningi)
TRTP Transfer Request Parameter (breyta fyrir beiðni um flutning)
VU

Vehicle Unit (skráningarhluti ökurita)

2.

SKRÁNINGARHLUTI ÖKURITA NIÐURHAL GAGNA ÚR SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA

2.1.

Verklagsregla við niðurhal gagna
Þegar notandinn niðurflytur gögn úr skráningarhluta ökurita skal hann framkvæma eftirfarandi aðgerðir:
— setja ökuritakortið sitt í kortarauf skráningarhluta ökuritans (*),
— tengja IDE-búnaðinn við niðurhalstengi skráningarhluta ökuritans,
— koma á tengingu milli IDE-búnaðarins og skráningarhluta ökuritans,
— velja gögn úr IDE-búnaðinum sem á að niðurhala og senda beiðnina til skráningarhluta ökuritans,
— loka niðurhalslotunni.

2.2.

Samskiptareglur fyrir niðurhal gagna
Samskiptareglur byggjast á líkaninu húsbóndi-þræll þar sem IDE-búnaðurinn er í hlutverki húsbóndans og
skráningarhluti ökuritans í hlutverki þrælsins.
Skipan boða, tegundir þeirra og flæði byggjast í meginatriðum á Keyword Protocol 2000 (KWP) (ISO 14230-2 Road
vehicles — Diagnostic systems — Keyword protocol 2000 — Part2: Data link layer).
Notkunarlagið byggist í meginatriðum á nýjustu drögum að ISO 14229-1 (Road vehicles — Diagnostic systems —
Part 1: Diagnostic services, 6. útgáfa frá 22. febrúar 2001).

2.2.1.

Skipan boða
DDP_002 Öll boð, sem fara á milli IDE-búnaðarins og skráningarhluta ökuritans, eru sett fram sem eining þriggja
hluta:
— haus sem samanstendur af FMT-, TGT-, SRC-bæti og hugsanlega lengdarbæti,
— gagnasvæði sem samanstendur af SID-bæti og breytilegum fjölda gagnabæta sem geta falið í sér
valkvætt DS-bæti eða valkvætt TRTP- eða TREP-bæti,
— prófsumma sem samanstendur af prófsummubæti.
Haus
FMT

4 bæti

TGT

SRC

Gagnasvæði
LEN

SID

DATA

…

Prófsumma
…

255 bæti að hámarki

…

CS

1 bæti

(*) Við ísetningu kortsins kemur upp viðeigandi aðgangsréttur að niðurhalsaðgerðinni og gögnunum. Hins vegar skal vera hægt að hala niður
gögnum af ökumannskorti sem sett er í aðra raufina í skráningarhluta ökuritans ef ekkert kort hefur verið sett í hina raufina.
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TGT- og SRC-bætið standa fyrir raunvistfang viðtakanda og sendanda boðanna Um er að ræða gildin F0
Hex fyrir IDE-búnaðinn og EE Hex fyrir skráningarhluta ökuritans.
Lengdarbætið er lengd gagnasvæðishlutans.
Prófsummubætið er 8 bita summuröð með stuðulinn 256 fyrir öll bæti í boðunum að undanskildu
prófsummubætinu sjálfu.
FMT-, SID-, DS-, TRTP- og TREP-bæti eru skilgreind síðar í þessu skjali.
DDP_003 Ef gögnin, sem eiga að flytjast með boðunum, eru lengri en fyrirliggjandi rými í gagnasvæðishlutanum
eru boðin í raun send sem nokkur hlutaboð. Hver hlutaboð bera haus, sama SIS-, TREP- og 2-bæta
hlutaboðsteljara sem birtir númer hlutaboðanna innan heildarboðanna. IDE-búnaðurinn meðtekur hver
hlutaboð til að hægt sé að hafa eftirlit með villum og hætta við sendingu. IDE-búnaðurinn getur samþykkt
hlutaboðin, beðið um að þau verði endursend, beðið skráningarhluta ökurita að hefja gagnaflutninginn að
nýju eða hætta við sendinguna.
DDP_004 Ef síðustu hlutaboðin innihalda nákvæmlega 255 bæti í gagnasvæðinu skal bæta við síðustu hlutaboðin
tómu gagnasvæði (nema SID, TREP og hlutaboðateljara) til að sýna lok boðanna.
Dæmi:
Haus

4 bæti

SID

TREP

Boð

CS

Lengra en 255 bæti

Verða send sem:
Haus

4 bæti

SID

TREP

00

01

Hlutaboð 1

CS

TREP

00

02

Hlutaboð 2

CS

TREP

xx

yy

Hlutaboð n

CS

TREP

00

01

Hlutaboð 1

CS

TREP

00

02

Hlutaboð 2

CS

255 bæti

Haus

4 bæti

SID

255 bæti

…
Haus

4 bæti

SID

Undir 255 bætum

eða:
Haus

4 bæti

255 bæti

Haus

4 bæti

SID

SID

255 bæti
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…
Haus

SID

4 bæti

xx

yy

Hlutaboð n

CS

yy + 1

CS

255 bæti

Haus

SID

4 bæti
2.2.2

TREP

TREP

xx

4 bæti

Tegundir boða
Boðskiptareglurnar fyrir niðurhal gagna á milli skráningarhluta ökuritans og IDE-búnaðarins valda því að skiptast
þarf á 8 mismunandi tegundum boða.
Þessi boð eru tekin saman í eftirfarandi töflu.
4 bæti að hámarki
Haus

Skipan boða

IDE ->

<- VU

255 bæti að hámarki
Gögn

FMT

TGT

SRC

81

EE

F0

80

F0

EE

03

C1

80

EE

F0

02

10

81

F1

80

F0

EE

02

50

81

31

9600 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,01

EC

19200 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,02

ED

38400 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,03

EE

57600 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,04

EF

115200 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,05

F0

Positive Response Verify Baud Rate

80

F0

EE

02

C7

01

28

Transition Baud Rate (stage 2)

80

EE

F0

03

87

02,03

ED

Request Upload

80

EE

F0

0A

35

00,00,
00,00,
00,FF,FF,
FF,FF

99

80

F0

EE

03

75

00,FF

D5

Start Communication Request
Jákvætt svar við að hefja boðskipti
Start Diagnostic Session Request
Positive Response Start Diagnostic

LEN

SID

DS_/TRTP

1 bæti
Prófsumma

DATA

81

CS

E0
EA, 8F

9B

Link Control Service
Verify Baud Rate (stage 1)

Positive Response Request Upload
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255 bæti að hámarki
Gögn
DS_/TRTP

DATA

1 bæti
Prófsumma

FMT

TGT

SRC

LEN

SID

CS

Overview

80

EE

F0

02

36

01

Activities

80

EE

F0

06

36

02

Events & Faults

80

EE

F0

02

36

03

99

Detailed Speed

80

EE

F0

02

36

04

9A

Technical Data

80

EE

F0

02

36

05

9B

Card download

80

EE

F0

02

36

06

Slot

CS

80

F0

EE

Len

76

TREP

Data

CS

80

EE

F0

01

37

96

80

F0

EE

01

77

D6

80

EE

F0

01

82

E1

80

F0

EE

01

C2

21

80

EE

F0

Len

83

Almenn höfnun (General reject)

80

F0

EE

03

7F

Þjónusta ekki studd (Service not
supported)

80

F0

EE

03

Undiraðgerð ekki studd (Sub function
not supported)

80

F0

EE

Incorrect Message Length (Röng
boðlengd)

80

F0

Conditions not correct or Request
sequence error (Rangar aðstæður eða
villa í beiðniröðinni)

80

Request out of range (Beiðni utan
gildissviðs)

Transfer Data Request

Positive Response Transfer Data
Request Transfer Exit
Positive Response Request Transfer
Exit
Stop Communication Request
Positive Response Stop
Communication
Acknowledge sub message

97
Date

CS

Gögn

CS

Sid Req

10

CS

7F

Sid Req

11

CS

03

7F

Sid Req

12

CS

EE

03

7F

Sid Req

13

CS

F0

EE

03

7F

Sid Req

22

CS

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

31

CS

Upload not accepted (Upphal ekki
staðfest)

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

50

CS

Response pending (Svar í biðstöðu)

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

78

CS

Data not available (Gögn liggja ekki
fyrir)

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

FA

CS

Neikvæð svör

Athugasemdir:
— Sid Req = Sid fyrir samsvarandi beiðni.
— TREP = TRTP fyrir samsvarandi beiðni.
— Skyggðir reitir tákna að engin gögn hafi verið send.
— Hugtakið upphal (miðað við IDE-búnað) er notað til samhæfingar við ISO 14229. Það táknar það sama og
niðurhal (miðað við skráningarhluta ökurita).
— Hugsanlegir 2-bæta hlutaboðteljarar eru ekki sýndir í þessari töflu.
— Rauf er númer raufarinnar, annað hvort „1―(rauf fyrir ökumannskort) eða "2―(rauf fyrir aðstoðarökumannskort)
— Ef raufin er ekki tilgreind skal skráningarhluti ökuritans velja rauf 1 ef kort er ísett í þeirri rauf og hann skal velja
rauf 2 einungis ef notandi velur hana.
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2.2.2.1. S ta rt Co mmu ni c ation R eque s t (SI D 81 )
DDP_005 IDE-búnaðurinn sendir þessi boð til að koma á boðskiptatengingu við skráningarhluta ökuritans. Fyrstu
boðskiptin fara alltaf fram á 9600 botum (þar til flutningshraðinn í botum breytist að lokum með því að
nota viðeigandi tengistýringarþjónustu).
2.2.2.2. P osi ti ve R e spon se St a rt Com mu ni c ation (S ID C1 )
DDP_006 Skráningarhluti ökuritans sendir þessi boð sem jákvætt svar við beiðni um að hefja boðskipti. Þau fela í
sér 2 lykilbæti ‚EA‗ ‚8F‗ sem gefur til kynna að einingin styðji samskiptareglur og í hausnum séu
upplýsingar um ákvörðunarstað, uppruna og lengd.
2.2.2.3. S ta rt Di a gno st ic S es sion Re qu es t ( SI D 10)
DDP_007 IDE-búnaðurinn sendir boð með beiðni um að hefja greiningarlotu til að biðja um nýja greiningarlotu með
skráningarhluta ökuritans. Undiraðgerðin ‗sjálfgildislota‘ (81 Hex) gefur til kynna að opna eigi fyrir
staðlaða greiningarlotu.
2.2.2.4. P osi ti ve R e spon se St a rt Dia gnos ti c (SI D 50 )
DDP_008 Skráningarhluti ökuritans sendir boð um jákvætt svar við því að hefja greiningu til að gefa jákvætt svar
við beiðni um greiningarlotu.
2.2.2.5. Li n k Con tro l S er vic e (S ID 87)
DDP_052 IDE-búnaðurinn notar tengistýringarþjónustu til að koma á breytingu á flutningshraða í botum. Þetta á sér
stað í tveimur þrepum. Í þrepi eitt leggur IDE-búnaðurinn til breytingu á flutningshraða í botum og gefur
upp nýja hraðann. Þegar IDE-búnaðurinn móttekur jákvæð boð frá skráningarhluta ökuritans sendir hann
staðfestingu til skráningarhluta ökuritans (þrep tvö) um breytingu á flutningshraða í botum. IDEbúnaðurinn skiptir síðan yfir í nýja flutningshraðann í botum. Þegar skráningarhluti ökuritans hefur
móttekið staðfestinguna skiptir hann síðan yfir í nýja flutningshraðann í botum.
2.2.2.6. Li n k Con tro l P osit i ve R e spo n se (S I D C7 )
DDP_053 Skráningarhluti ökuritans gefur jákvætt svar við tengistýringu sem svar við beiðni um
tengistýringarþjónustu (þrep eitt). Hafa ber í huga að ekkert svar fæst við staðfestingarbeiðninni (þrep
tvö).
2.2.2.7. R equ e st Uplo ad (S ID 35)
DDP_009 IDE-búnaðurinn sendir boð varðandi beiðni um upphal til að gera skráningarhluta ökuritans viðvart um að
komið hafi beiðni um niðurhal. Til að uppfylla kröfurnar í ISO14229 fylgja gögn um vistfang, stærð og
snið gagnanna sem beðið er um. Ef þessar upplýsingar hafa ekki borist til IDE-búnaðarins áður en
niðurhal fer fram er minnisvistfangið stillt á 0, sniðið er hvorki dulkóðað né þjappað og minnisstærðin
stillt á hámark.
2.2.2.8. P osi ti ve R e spon se R equ e st U plo ad (SI D 75 )
DDP_010 Skráningarhluti ökuritans sendir boð um jákvætt svar við beiðni um upphal til að gera IDE-búnaðinum
viðvart um að skráningarhluti ökuritans sé tilbúinn til að niðurhala gögn. Til að uppfylla kröfur í ISO
14229 innihalda boð um jákvætt svar gögn sem gera IDE-búnaðinum viðvart um að frekari boð um
jákvætt svar við gagnaflutningi muni innihaldi 00FF sextándatölubæti að hámarki.
2.2.2.9. Tr a ns fe r D at a Requ e st (S ID 36)
DDP_011 IDE-búnaðurinn sendir beiðni um gagnaflutning til að gera skráningarhluta ökuritans viðvart um hvers
konar gögn eigi að niðurhala. Breyta (TRTP) með eitt bæti fyrir beiðni um flutning gefur til kynna tegund
flutningsins.
Um er að ræða sex tegundir gagnaflutnings:
— yfirlit (TRTP 01),
— starfsathafnir á nánar tilgreindum dögum (TRTP 02),
— sértilvik og bilanir (TRTP 03),
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— upplýsingar um nákvæman hraða (TRTP 04),
— tæknigögn (TRTP 05),
— niðurhal gagna af korti (TRTP 06).
DDP_054 IDE-búnaðurinn verður að biðja um gagnayfirlitsflutning (TRTP 01) meðan niðurhalslota er í gangi þar
sem þetta er eina leiðin til að tryggja að vottorð skráningarhluta ökuritans skráist í niðurhöluðu skrána (og
gerir kleift að sannreyna stafrænu undirskriftina).
Í öðru tilviki (TRTP 02) fela boð varðandi beiðni um gangaflutning í sér upplýsingar um almanaksdaginn
(
sniðið)
2.2.2.10. P osi ti ve R e spon se Tran s fe r D at a (SI D 76 )
DDP_012 Skráningarhluti ökuritans sendir jákvætt svar við gagnaflutningi sem svar við beiðni um gagnaflutning.
Boðin innihalda umbeðin gögn með breytu fyrir svar við flutningi sem samsvarar beiðni um TRTP.
DDP055

Í fyrsta tilvikinu (TREP 01) sendir skráningarhluti ökuritans gögn sem auðvelda þeim sem stjórnar IDEbúnaðinum að velja hvaða önnur gögn hann vilji niðurhala. Boðin innihalda eftirfarandi upplýsingar:
— öryggisvottorð,
— auðkenni ökutækis,
— raundagsetningu og -tíma skráningarhluta ökurita,
— minnsta og mesta magn gagna sem unnt er að hala niður (gögn skráningarhluta ökuritans),
— upplýsingar um ísett kort í skráningarhluta ökutækisins,
— Síðasta niðurhal gagna til fyrirtækis,
— fyrirtækislása,
— síðasta eftirlit.

2.2.2.11. R equ e st Tr an s fer E xi t ( SI D 37 )
DDP_013 IDE-búnaðurinn sendir boð með beiðni um að hætta við flutning til að gera skráningarhluta ökuritans
viðvart um að niðurhalslotunni sé lokið.
2.2.2.12. P osi ti ve R e spon se R equ e st Tr a ns fe r E xit (S ID 77)
DDP_014 Boð með jákvæðu svari við beiðni um að hætta við gagnaflutning eru send til skráningarhluta ökuritans til
að meðtaka beiðni um að hætta við gagnaflutning.
2.2.2.13. S top Co mmu ni c at ion R eque s t (SI D 82 )
DDP_015 IDE-búnaðurinn sendir boð með beiðni um að stöðva boðskipti til að rjúfa boðskiptatengingu við
skráningarhluta ökuritans.
2.2.2.14. P osi ti ve R e spon se Stop Com mu ni c ation (S ID C2 )
DDP_016 Skráningarhluti ökuritans sendir boð með jákvæðu svari um að stöðva boðskipti til að meðtaka beiðni um
að stöðva boðskipti.
2.2.2.15. Ac kno wl ed ge Sub M es s a ge (SI D 83 )
DDP_017 IDE-búnaðurinn sendir viðurkenndu hlutaboðin til að staðfesta móttöku á sérhverjum hluta boðanna sem
eru send sem nokkur hlutaboð. Gagnasvæðið inniheldur SID sem það móttekur frá skráningarhluta
ökuritans og eftirfarandi 2-bæta kóða:
— MsgC+1 staðfestir rétta móttöku á hlutaboði nr. MsgC.
Beiðni frá IDE-búnaðinum til skráningarhluta ökuritans um að senda næstu hlutaboð.
— MsgC tilgreinir vandamál í tengslum við móttöku hlutaboða nr. MsgC.
Beiðni frá IDE-búnaðinum til skráningarhluta ökuritans um að senda næstu hlutaboð.
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— FFFF óskar eftir að hætt verði við boðið.
IDE-búnaðurinn getur notað þetta til að stöðva sendingu boðanna frá skráningarhluta ökuritans af
hvaða ástæðu sem er.
Hægt er að viðurkenna síðustu hlutaboð boða (lengdarbæti < 255) með því að nota einhverja af þessum
kóðum eða láta vera að viðurkenna það.
Svar frá skráningarhluta ökuritans sem getur samanstaðið af nokkrum hlutaboðum er:
— Positive Response Transfer Data (SID 76)
2.2.2.16. N e ga ti ve Re spon se (S I D 7F )
DDP_018 Skráningarhluti ökuritans sendir boð með neikvæðu svari sem svar við framangreindri beiðni um boð
þegar skráningarhluti ökuritans getur ekki orðið við beiðninni. Gagnasvæði boðanna inniheldur SID
(kennimerki þjónustu) svarsins (7F), SID beiðninnar og kóða sem tilgreinir ástæðuna fyrir neikvæðu svari.
Eftirfarandi kóðar standa til boða:
— 10: almenn höfnun
Ekki er hægt að framkvæma þessa aðgerð af ástæðu sem ekki er fjallað um hér á eftir.
— 11: þjónusta ekki studd
SID beiðninnar skilst ekki
— 12: undiraðgerð ekki studd
DS (greiningarlotan) eða TRTP (breyta fyrir beiðni um flutning) beiðninnar skilst ekki eða ekki eru
fleiri hlutaboð ósend
— 13: röng boðlengd
Lengd mótteknu boðanna er röng
— 22: rangar aðstæður eða villa í beiðniröðinni
Umbeðin þjónusta er ekki virk eða röð beiðniboðanna er röng
— 31: Beiðni utan gildissviðs
Breytuskráning beiðninnar (gagnasvæði) er ógild.
— 50: upphal ekki viðurkennt
Ekki er hægt að framkvæma beiðnina (skráningarhluti ökuritans er ekki í réttum vinnuham eða um er
að ræða innri bilun í skráningarhluta ökuritans).
— 78: svar í biðstöðu
Ekki er hægt að ljúka umbeðinni aðgerð í tæka tíð og skráningarhluti ökuritans er ekki tilbúinn að
samþykkja aðra beiðni.
— FA-gögn liggja ekki fyrir
Gagnahlutur varðandi beiðni um gagnaflutning er ekki tiltækur í skráningarhluta ökuritans (t.d. ekkert
ísett kort, ...).
2.2.3.

Flæði boða
Hér á eftir er sýnt hefðbundið flæði boða við venjulegt niðurhal gagna:
IDE

Start Communication Request

SKRÁNINGARHLUTI ÖKURITA

⇨
⇦

Start Diagnostic Service Request

⇦
Request Upload

Positive Response

⇨
Positive Response

⇨
⇦

Positive Response
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IDE

Transfer Data Request Overview

SKRÁNINGARHLUTI ÖKURITA

⇨
Positive Response

⇦
Transfer Data Request #2

⇨
Positive Response #1

⇦
Acknowledge Sub Message #1

⇨
Positive Response #2

⇦
Acknowledge Sub Message #2

⇨
Positive Response #m

⇦
Acknowledge Sub Message #m

⇨
⇦

Acknowledge Sub Message (optional)

Nr. 31/1295

Positive Response (Data Field < 255 Bytes)

⇨
…

Transfer Data Request #n

⇨
Positive Response

⇦
Request Transfer Exit

⇨
Positive Response

⇦
Stop Communication Request

⇨
Positive Response

⇦
2.2.4

Tímasetning
DDP_019

Í venjulegum rekstri eru tímabreyturnar á eftirfarandi mynd viðeigandi:
Mynd 1
Flæði boða, tímasetning
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Þar sem:
P1 = Tími milli bæta fyrir svar frá skráningarhluta ökurita.
P2 = Tími frá lokum beiðni frá IDE-búnaðinum til upphafs svars frá skráningarhluta ökurita eða frá
lokum staðfestingar frá IDE-búnaðinum til upphafs næsta svars frá skráningarhluta ökurita.
P3 = Tími frá lokum svars frá skráningarhluta ökurita til upphafs nýrrar beiðni frá IDE-búnaðinum
eða frá lokum svars frá skráningarhluta ökurita til upphafs staðfestingar frá IDE-búnaðinum eða
frá lokum beiðni frá IDE-búnaðinum til upphafs nýrrar beiðni frá IDE-búnaðinum ef
skráningarhluti ökurita svarar ekki.
P4 = Tími milli bæta fyrir beiðni frá IDE-búnaðinum.
P5 = Útvíkkað gildi fyrir P3 að því er varðar niðurhal gagna af korti.
Leyfileg gildi tímabreyta eru sýnd í eftirfarandi töflu (safn af auknum KWP-breytum sem er notað til að
tilgreina raunvistfang fyrir hraðari boðskipti).

Breyta fyrir tímastillingar

Lægri mörk
Gildi (ms)

Efri mörk
Gildi (ms)

P1

0

20

P2

20

1000 (*)

P3

10

5000

P4

5

20

P5

10

20 mínútur

(*) Ef skráningarhluti ökuritans gefur neikvætt svar sem inniheldur kóðann „beiðni móttekin á réttan hátt, óútkljáð
svar―er þetta gildi aukið að efri viðmiðunarmörkum fyrir P3.

2.2.5.

Meðhöndlun villu
Ef villa kemur upp við skipti á boðum er áætlun um flæði boða breytt eftir því hvaða búnaður greinir villuna og hvaða
boð orsaka hana.
Á mynd 2 og 3 er sýnt hvernig á að meðhöndla villu fyrir skráningarhluta ökurita og IDE-búnaðinn.

2.2.5.1. S keið við upph a f boðs kipt a
DDP_020 Ef IDE-búnaðurinn greinir villu í upphafsskeiði boðskipta, annaðhvort með tímasetningu eða bitaflæði
bíður hann sem svarar tímalengdinni P3min áður en beiðnin er send aftur.
DDP_021 Ef skráningarhluti ökuritans greinir villu í röðinni sem kemur frá IDE-búnaðinum skal hann ekki senda
neitt svar til baka og bíða í tiltekinn tíma P3max eftir beiðni um að hefja boðskipti.
2.2.5.2. B oðs kipt as ke ið
Hægt er að skilgreina tvö mismunandi svið fyrir meðhöndlun villu:
1. Skráningarhluti ökuritans greinir villu í gagnaflutningi frá IDE-búnaðinum.
DDP_022 Skráningarhluti ökurita skal fyrir sérhver móttekin boð greina villur í tímasetningu, sniðbæti (t.d.
villur vegna upphafs- og stöðvunarbita) og ramma (rangur fjöldi móttekinna bæta, rangt
prófsummubæti).
DDP_023 Ef skráningarhluti ökuritans greinir eina af framangreindum villum sendir hann ekkert svar og hunsar
móttekið boð.

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1297

DDP_024 Skráningarhluti ökuritans getur greint aðrar villur í sniði eða efni mótteknu boðanna (t.d. að ekki sé
um stuðning við boðin að ræða) jafnvel þótt boðin uppfylli kröfur um lengd og prófsummu. Í slíku
tilviki skal skráningarhluti ökuritans svara IDE-búnaðinum með neikvæðum svarboðum þar sem eðli
villunnar er tilgreint.
Mynd 2
Villumeðhöndlun hjá skráningarhluta ökurita
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2. IDE-búnaðurinn greinir villu við gagnaflutning frá skráningarhluta ökuritans.
DDP_025 Skráningarhluti ökurita skal fyrir sérhver móttekin boð greina villur í tímasetningu, sniðbæti (t.d.
villur vegna upphafs- og stöðvunarbita) og ramma (rangur fjöldi móttekinna bæta, rangt
prófsummubæti).
DDP_026 IDE-búnaðurinn skal greina villur í röð, t.d. ranga hækkun í teljara fyrir hlutaboð í mótteknum boðum
sem berast í röð.
DDP_027 Ef IDE-búnaðurinn greinir villu eða ekkert svar barst frá skráningarhluta ökuritans innan hámarks
tíma P2 skal senda aftur boð um beiðni, mest þrjár sendingar í allt. Þegar um þessa villugreiningu er
að ræða er litið svo á að staðfesting hlutaboða sé beiðni til skráningarhluta ökuritans.
DDP_028 IDE-búnaðurinn skal bíða í a.m.k. tímann P3 min áður en hver gagnaflutningur hefst. Mæla skal
biðtímann frá síðasta útreikningi frá því stöðvunarbiti kom upp eftir að villan var greind.
Mynd 3
Villumeðhöndlun hjá IDE-búnaðinum

2.2.6.

Efni svarboða
Í þessum lið er tilgreint efni gagnasvæða ýmissa jákvæðra svarboða.
Gagnastök eru skilgreind í 1. viðbæti (gagnaorðasafni).
Athugasemd: Fyrir annarrar kynslóðar niðurhal er hvert gagnastak á hæsta stigi táknað með færslufylki jafnvel ef það
inniheldur aðeins eina færslu. Færslufylki hefst með haus sem inniheldur færslutagið, færslulengdina og fjölda
færslna. Færslufylki birtast sem „...RecordArray―(með haus) í eftirfarandi töflum.
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2.2.6.1. P osi ti ve R e spon se Tran s fe r D at a O ver vi e w
DDP_029 Á gagnasvæði boðanna Positive Response Transfer Data Overview skulu vera eftirfarandi gögn í
eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi
talningu:
Fyrstu kynslóðar gagnaskipan
(Gagnastak)

Athugasemd
Öryggisvottorð skráningarhluta ökurita

Auðkenni ökutækis

Raundagsetning og -tími skráningarhluta ökurita
Niðurhalstímabil
Tegund korta sem sett hafa verið í skráningarhluta
ökurita
Síðasta niðurhal af skráningarhluta ökurita
Allar fyrirtækislæsingar geymdar. Ef liður er tómur er
einungis noOfLocks = 0 sent.
Allar eftirlitsskrár geymdar í skráningarhluta ökurita. Ef
liður er tómur er einungis noOfControls = 0 sent.
RSA-undirskrift allra gagna (nema vottorða) byrjar frá
VehicleIdentificationNumber allt niður í síðasta bæti á
síðasta VuControlActivityData.

Annarrar kynslóðar gagnaskipan
Gagnastak

Athugasemd
Vottorð frá aðildarríki
Vottorð skráningarhluta ökurita
Auðkenni ökutækis
Skráningarnúmer ökutækis,
Raundagsetning og -tími skráningarhluta ökurita
Niðurhalstímabil
Tegund korta sem sett hafa verið í skráningarhluta
ökurita
Síðasta niðurhal af skráningarhluta ökurita
Allar fyrirtækislæsingar geymdar. Ef liður er tómur er
haus fylkis með noOfRecords = 0 sendur
Allar eftirlitsskrár geymdar í skráningarhluta ökurita. Ef
liður er tómur er haus fylkis með noOfRecords = 0
sendur
ECC-undirskrift
skilríkja.

allra

undanfarandi

gagna

nema
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2.2.6.2. P osi ti ve R e spon se Tran s fe r D at a Ac ti viti e s
DDP_030 Á gagnasvæði boðanna „Positive Response Transfer Data Activities‖ skulu vera eftirfarandi gögn í
eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 02 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi
talningu:
Fyrstu kynslóðar gagnaskipan
Gagnastak

Athugasemd
Dagsetning niðurhals
Staða kílómetramælis við lok á niðurhöluðum degi
Gögn um lotur ísetninga/úrtekta korts.
— Ef þessi liður inniheldur engin gögn er einungis
noOfVuCardIWRecords = 0 sent
— Fari VuCardIWRecord yfir 00:00 (kort ísett daginn
áður) eða yfir 24:00 (kort tekið úr næsta dag) skal
hún birtast að fullu innan þeirra tveggja daga sem
um ræðir.
Raufarstaða kl. 00:00 og breytingar á starfsathöfnum
skráðar á deginum sem halað er niður.
Upplýsingar sem varða staði sem skráðar eru á
deginum sem halað er niður. Ef liður er tómur er
einungis noOfPlaceRecords = 0 sent.
Upplýsingar sem varða sérstök skilyrði sem skráðar
eru á deginum sem halað er niður. Ef liður er tómur er
einungis noOfSpecificConditionRecords=0 sent.
RSA-undirskrift allra gagna sem hefst frá TimeReal
allt niður í síðasta bæti á síðustu skráningu um
séraðstæður.

Annarrar kynslóðar gagnaskipan
Gagnastak

Athugasemd
Dagsetning niðurhals
Staða kílómetramælis við lok á niðurhöluðum degi
Gögn um lotur ísetninga/úrtekta korts.
— Ef þessi liður inniheldur engin tiltæk gögn er haus
fylkis með noOfRecords = 0 er sendur.
— Fari VuCardIWRecord yfir 00:00 (kort ísett
daginn áður) eða yfir 24:00 (kort tekið úr næsta
dag) skal hún birtast að fullu innan þeirra tveggja
daga sem um ræðir.
Raufarstaða kl. 00:00 og breytingar á starfsathöfnum
skráðar á deginum sem halað er niður.
Upplýsingar sem varða staði sem skráðar eru á
deginum sem halað er niður. Ef liður er tómur er haus
fylkis með noOfRecords = 0 sendur.
Staðsetning ökutækisins samkvæmt GNSS-búnaði ef
samfelldur aksturstími ökumanns nær margfeldi
þriggja klukkustunda. Ef liður er tómur er haus fylkis
með noOfRecords = 0 sendur.
Upplýsingar sem varða sérstök skilyrði sem skráðar
eru á deginum sem halað er niður. Ef liður er tómur er
haus fylkis með noOfRecords = 0 sendur
ECC-undirskrift allra undanfarandi gagna.
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2.2.6.3. P osi ti v e R e spon se Tran s fe r D at a E ven ts and F ault s
DDP_031 Gagnasvæði „Positive Response Transfer Data Events and Faults‖ boðanna skal láta í té eftirfarandi gögn
í eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi
talningu:
Fyrstu kynslóðar gagnaskipan
Gagnastak

Athugasemd
Allar bilanir sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita
eða standa enn yfir.
Ef liður er tómur er einungis noOfVuFaults = 0 sent.
Öll sértilvik (nema hraðabrot) sem eru geymd í
skráningarhluta ökurita eða standa enn yfir.
Ef liður er tómur er einungis noOfVuFaults = 0 sent.
Gögn sem tengjast síðasta hraðabroti (sjálfgildi ef engin
gögn).
Öll hraðabrotstilvik geymd í skráningarhluta ökurita.
Ef
liður
er
tómur
er
einungis
noOfVuOverSpeedingEvents = 0 sent.
Öll tímastillingartilvik sem geymd eru í skráningarhluta
ökurita (utan fullrar kvörðunar).
Ef liður er tómur er einungis noOfVuTimeAdjRecords =
0 sent.
RSA-undirskrift allra gagna sem hefst frá noOfVuFaults
allt niður í síðasta bæti á síðustu skráningu tímastillingar

Annarrar kynslóðar gagnaskipan
Gagnastak

Athugasemd
Allar bilanir sem eru geymdar í skráningarhluta ökurita
eða standa enn yfir.
Ef liður er tómur er haus fylkis með noOfRecords = 0
sendur.
Öll sértilvik (nema hraðabrot) sem eru geymd í
skráningarhluta ökurita eða standa enn yfir.
Ef liður er tómur er haus fylkis með noOfRecords = 0
sendur.
Gögn sem tengjast síðasta hraðabroti (sjálfgildi ef engin
gögn).
Öll hraðabrotstilvik geymd í skráningarhluta ökurita.
Ef liður er tómur er haus fylkis með noOfRecords = 0
sendur.
Öll tímastillingartilvik sem geymd eru í skráningarhluta
ökurita (utan fullrar kvörðunar).
Ef liður er tómur er haus fylkis með noOfRecords = 0
sendur.

ECC-undirskrift allra undanfarandi gagna.
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2.2.6.4. Positive Response Transfer Data Detailed Speed
DDP_032

Gagnasvæði boðanna „Positive Response Transfer Data Detailed Speed‖ skal hafa að geyma eftirfarandi
gögn í eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með
tilheyrandi talningu:

Fyrstu kynslóðar gagnaskipan
Gagnastak

Athugasemd
Nákvæmur hraði er geymdur í skráningarhluta
ökurita (einn hraðabálkur fyrir hverja þá mínútu sem
farartækið er á hreyfingu)
60 hraðagildi á mínútu (eitt á sekúndu).
RSA-undirskrift allra gagna sem hefst frá
noOfSpeedBlocks allt niður í síðasta bæti á síðasta
hraðabálki.

Annarrar kynslóðar gagnaskipan:
Gagnastak

Athugasemd
Nákvæmur hraði er geymdur í skráningarhluta
ökurita (einn hraðabálkur fyrir hverja þá mínútu
sem farartækið er á hreyfingu)
60 hraðagildi á mínútu (eitt á sekúndu).
ECC-undirskrift allra undanfarandi gagna.

2.2.6.5. P osi ti ve R e spon se Tran s fe r D at a Te chni c al D at a
DDP_033 Gagnasvæði boðanna „Positive Response Transfer Data Technical Data‖skal hafa að geyma eftirfarandi
gögn í eftirfarandi röð, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkuð í viðeigandi hlutaboð með tilheyrandi
talningu:

Fyrstu kynslóðar gagnaskipan
Gagnastak

Athugasemd

Allar kvörðunarskráningar sem eru geymdar í
skráningarhluta ökurita.
RSA-undirskrift allra gagna sem hefst frá
vuManufacturerName allt niður í síðasta bæti á
síðasta VuCalibrationRecord.
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Annarrar kynslóðar gagnaskipan:
Gagnastak

Athugasemd
Allar tengingar hraðaskynjara sem eru geymdar í
skráningarhluta ökurita.
Allar tengingar ytri GNSS-búnaðar sem eru geymdar
í skráningarhluta ökurita
Allar kvörðunarskráningar sem eru geymdar í
skráningarhluta ökurita.
Öll gögn um kortaísetningu sem eru geymd í
skráningarhluta ökurita.

ECC-undirskrift allra undanfarandi gagna.
2.3.

Geymsla skrár í ytri geymslumiðli
DDP_034 Þegar niðurhalslota hefur náð til gagnaflutnings úr skráningarhluta ökurita skal IDE-búnaðurinn geyma,
meðan á niðurhalslotu stendur, í einni raunskrá öll móttekin gögn frá skráningarhluta ökuritans innan
Positive Response Transfer Data boðanna. Gögn, sem eru geymd, ná ekki til boðhausa, teljara hlutaboða,
tómra hlutaboða og prófsumma en þau fela í sér SID og TREP (einungis fyrstu hlutaboðanna ef um
nokkur hlutaboð er að ræða).

3.

SAMSKIPTAREGLUR FYRIR NIÐURHAL GAGNA AF ÖKURITAKORTUM

3.1.

Gildissvið
Í þessum lið er lýst beinu niðurhali gagna af ökuritakorti til IDE-búnaðar. IDE-búnaðurinn er ekki hluti af örugga
umhverfinu og því fer ekki fram sannvottun milli kortsins og IDE-búnaðarins.

3.2.

Skilgreiningar
Niðurhalslota:

Það þegar gögnum er halað niður af samrásakorti. Lotan tekur til heildarferlisins frá því
kortalesarinn endurstillir samrásakortið þar til samrásakortið er gert óvirkt (kortið er tekið
út eða endurstillt að nýju).

Undirrituð gagnaskrá: Skrá frá samrásakortinu. Skráin er flutt til kortalesarans sem texti án sniðtákna. Skráin er
tætt á samrásakortinu og undirrituð, undirskriftin er síðan flutt til kortalesarans.

3.3.

Niðurhal gagna af korti
DDP_035 Niðurhal af ökuritakorti felur í sér eftirfarandi þrep:
— Niðurhal sameiginlegra upplýsinga af kortinu í frumskrárnar
valkvæðar og ekki verndaðar með stafrænni undirskrift.

og

. Þessar upplýsingar eru

— Niðurhal frumskránna
(eða
)
. Þessar upplýsingar eru ekki verndaðar með stafrænni undirskrift.

og

Lögboðið er að hala þessum skrám niður fyrir hverja niðurhalslotu.
— Niðurhal annarra frumskráa gagnaskráa (innan
ef við á) nema
frumskrá. Þessar
undirskrift.
— Lögboðið er að hala niður a.m.k. frumskránum
hverja niðurhalslotu.

upplýsingar

eru

og
verndaðar

með
og

stafrænni
fyrir
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— Einnig er lögboðið að hala niður eftirfarandi frumskrám þegar gögnum er halað niður af
ökumannskorti:

— Þegar gögnum er halað niður af ökumannskorti skal uppfæra
frumskránni
,

dagsetninguna í

— Þegar gögnum er halað niður af verkstæðiskorti skal endurstilla kvörðunarteljarann í frumskránni
.
— Þegar verkstæðiskorti er halað niður skal
3.3.1.

ekki halað niður.

Frumstillingarröð
DDP_036 IDE-búnaðurinn skal frumstilla röðina á eftirfarandi hátt:

Kort

ATR

Stefna

IDE/FD

⇦

Endurstilling
vélbúnaðar.

Merking/Athugasemdir

⇨

Valkvætt er hvort notað er val á boðskiptabreytu til að skipta yfir á meiri bothraða svo framarlega sem
samrásakortið styður það.
3.3.2.

Röð fyrir óundirritaðar gagnaskrár
DDP_037 Röðin til að hala niður frumskránum ICC, IC, Card_Certificate og CA_Certificate er eftirfarandi:

Kort

OK

Gagnaskrá
OK

Stefna

IDE/FD

⇦

Select File

Merking/Athugasemdir

Velja með hjálp skráakennimerkja

⇨
⇦

Read Binary

⇨

Geyma gögn í ytri
geymslumiðli

Ef skráin inniheldur fleiri gögn en
biðminni kortalesarans eða kortsins rúmar
skal endurtaka skipunina þar til öll skráin
hefur verið lesin.
samkvæmt lið 3.4 Snið gagnageymslu

Athugasemd 1: Áður en frumskráin Card_Certificate er valin skal velja verkbúnað ökuritans (valið með
því að nota kennimerki verkbúnaðar (AID)).
Athugasemd 2: Einnig má velja og lesa skrá í einu skrefi með Read Binary skipun með stuttu kennimerki
frumskrár.
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Röð fyrir undirritaðar gagnaskrár
DDP_038 Nota skal eftirfarandi röð fyrir hverja af eftirfarandi skrám sem verður að hala niður ásamt tilheyrandi
undirskrift.
Kort

OK

Stefna

IDE/FD

⇦

Select File

Merking/Athugasemdir

⇨
Perform Hash of File

Reiknar út tætigildið miðað við
gagnainnihald völdu skrárinnar með því
að nota staðlað tætireiknirit skv. 11.
viðbæti. Þessi skipun er ekki ISOskipun.

⇦

Read Binary

Ef skráin inniheldur fleiri gögn en
biðminni kortalesarans eða kortsins
rúmar skal endurtaka skipunina þar til
öll skráin hefur verið lesin.

⇨

Geyma gögn í ytri
geymslumiðli

⇦

PSO: Compute Digital
Signature

⇨

Bæta gögnum við
samkvæmt lið 3.4 Snið gagnageymslu
síðustu gögnin sem eru
geymd í ytri
geymslumiðli

⇦

Reikna skal út
tætigildi skrárinnar
og geyma það til
bráðabirgða
OK

Gagnaskrá
OK

⇨

samkvæmt lið 3.4 Snið gagnageymslu

Framkvæma
öryggisaðgerðina
„Compute Digital
Signature―með því
að nota tætigildi sem
er geymt til
bráðabirgða
Undirritun.
OK

Athugasemd: Einnig má velja og lesa skrá í einu skrefi með Read Binary skipun með stuttu kennimerki
frumskrár. Í því tilviki má velja og lesa frumskrána áður en skipunin Perform Hash of File er valin.
3.3.4.

Röð fyrir endurstillingu kvörðunarteljarans.
DDP_039 Röðin til að endurstilla
á verkstæðiskorti er eftirfarandi:
Kort

OK

teljara í frumskránni

Stefna

IDE/FD

⇦

Select File frumskráin
Card_Download

⇨

Merking/Athugasemdir
Velja með hjálp skráakennimerkja
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Merking/Athugasemdir

endurstillir
niðurhalsnúmer
korts
OK

⇨

Athugasemd: Einnig má velja og uppfæra skrá í einu skrefi með Update Binary skipun með stuttu
kennimerki frumskrár.
3.4.

Snið gagnageymslu

3.4.1.

Inngangur
DDP_040 Geyma þarf niðurhöluðu gögnin samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
— Gögnin skulu geymd á gagnsæjan hátt. Þetta felur í sér að við geymslu verður að varðveita röð
bætanna svo og röð bitanna innan bætisins sem er flutt af kortinu.
— Allar skrár á kortinu sem halað er niður í niðurhalslotu eru geymdar í einni skrá í ytri geymslu.

3.4.2

Skráarsnið
DDP_041 Skráarsniðið er samtenging nokkurra TLV-hluta.
DDP_042 Merkið fyrir frumskrá skal vera kennimerki skrár ásamt viðbótinni „00―.
DDP_043 Merkið fyrir undirskrift frumskrár skal vera kennimerki skráar ásamt viðbótinni „01―.
DDP_044 Lengdin er tveggja bæta gildi. Gildið skilgreinir fjölda bæta á gildissvæðinu. Gildið „FF FF― á
lengdarsvæðinu geymist til síðari nota.
DDP_045 Þegar skrá er ekki halað niður er ekkert geymt sem varðar skrána (ekkert merki og engin núlllengd).
DDP_046 Geyma skal undirskrift sem næsta TLV-hlut strax á eftir TLV-hlutnum sem inniheldur gögn skrárinnar.
Skilgreining

Merking

Lengd

FID (2 bæti) || „00―

Merki fyrir frumskrá (FID)

3 bæti

FID (2 bæti) || „01―

Merki fyrir undirskrift frumskrár (FID)

3 bæti

xx xx

Lengd gildissvæðis

2 bæti

Dæmi um gögn í niðurhalaðri skrá í ytri geymslu.
Merki

Lengd

Gildi

Gögn í frumskránni ICC
Gögn í frumskránni Card_Certificate
…
Dagsetning í frumskránni

Undirskrift í frumskránni
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NIÐURHAL GAGNA AF ÖKURITAKORTI Í GEGNUM SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA
DDP_047 Skráningarhluti ökuritans skal gera kleift að hala niður innihaldi af ökuritakorti sem er ísett í tengdum
IDE-búnaði.
DDP_048 IDE-búnaðurinn sendir boðin „Transfer Data Request Card Download―til skráningarhluta ökuritans til að
virkja þennan ham (sjá lið 2.2.2.9).
DDP_049 Skráningarhluti ökuritans skal síðan hala niður öllum gögnum af kortinu, skrá fyrir skrá, í samræmi við
samskiptareglur um niðurhal gagna af korti eins og skilgreint er í 3.lið og framsenda öll móttekin gögn frá
kortinu til IDE-búnaðarins á viðeigandi TLV-skráarsniði (sjá lið 3.4.2) og hjúpa þau með boðunum
„Positive Response Transfer Data―
.
DDP_050 IDE-búnaðurinn skal sækja gögn af korti úr boðunum „Positive Response Transfer Data―(eftir að hausar,
SID, TREP, hlutaboðateljarar og prófsummur hafa verið fjarlægð) og geyma þau í einni raunskrá eins og
lýst er í lið 2.3.
DDP_051 Skráningarhluti ökuritans skal síðan, eftir því sem við á, uppfæra
skrá ökumannskortsins.
________

eða
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1.

INNGANGUR
Í þessum viðbæti er því lýst hvernig skráningarhluti ökurita og prófunarbúnaður skiptast á gögnum um K-línuna (K-line)
sem er hluti kvörðunarskilflatarins sem lýst er í 6. viðbæti. Einnig er stýringu línunnar fyrir ílags-/frálagsmerkið á
kvörðunartenginu lýst.
Í „Boðskiptaþjónustu―í 4. lið er því lýst hvernig boðskiptum um K-línuna er komið á.
Í þessum viðbæti er hugmyndin um „greiningarlotur―notuð til að ákvarða umfang K-línu stýringar við mismunandi
aðstæður. Sjálfgefna lotan er „StandardDiagnosticSession―en í henni er hægt að lesa öll gögn af skráningarhluta ökurita
en ekki er hægt að skrifa gögn í skráningarhluta ökurita.
Vali á greiningarlotu er lýst í „Stjórnunarþjónustu―í 5. lið.
Líta skal á að þessi viðbætir eigi við um báðar kynslóðir skráningarhluta ökurita og verkstæðiskort í samræmi við kröfur
um rekstrarsamhæfi sem þessi reglugerð mælir fyrir um.
CPR_001 Forritunarlotan „ECUProgrammingSession―gerir kleift að færa gögn inn í skráningarhluta ökurita. Þegar
verið er að færa inn kvörðunargögn verður skráningarhluti ökuritans auk þess að vera í kvörðunarham
(CALIBRATION mode of operation).
Gagnaflutningum um K-línuna er lýst í „Gagnaflutningsþjónustu―í 6. lið. Snið gagna, sem flutt eru, eru
tilgreind í „Snið fyrir gagnaskráningar―í 8. lið.
CPR_002 „ECUAdjustmentSession―(stillingarlotan fyrir rafstýringareininguna) gerir kleift að velja ílags-/frálagsham
línunnar fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar um K-línuskilflötinn. Stýringu á línunni fyrir ílags-/frálagsmerki
kvörðunar er lýst í „Stýring á prófunarpúlsum — búnaðareining til stýringar á ílagi/frálagi―í 7. hluta.
CPR_003 Í þessu skjali verður „tt―notað til að vísa til vistfangs prófunarbúnaðarins. Þótt ákveðin vistföng fyrir
prófunarbúnað kunni að hafa forgang skal skráningarhluti ökurita svara öllum vistföngum á réttan hátt.
Raunvistfang skráningarhluta ökuritans er 0xEE.

2.

HUGTÖK, SKILGREININGAR OG TILVÍSANIR
Samskiptareglur, boð og villukóðar byggjast í meginatriðum á drögum af ISO 14229-1 (Road vehicles — Diagnostic
systems — Part 1: Diagnostic services, 6. útgáfa frá 22. febrúar 2001).
Bætakóðun og sextándatölugildi eru notuð fyrir þjónustukennimerki, beiðnir og svör fyrir þjónustu og staðalbreyturnar.
Hugtakið „prófunarbúnaður― vísar til búnaðarins sem notaður er til að færa inn forritunar-/kvörðunargögn í
skráningarhluta ökuritans.
Hugtökin „biðlari―og „miðlari―vísa til prófunarbúnaðarins annars vegar og skráningarhluta ökuritans hins vegar.
Hugtakið ECU (Electronic Control Unit) merkir rafstýringareining og vísar til skráningarhluta ökuritans.
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Tilvísanir:
ISO 14230-2: Road Vehicles -Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000- Part 2: Data Link Layer.
First edition: 1999.
Vehicles — Diagnostic.
3.

YFIRLIT YFIR ÞJÓNUSTU

3.1.

Þjónusta sem er tiltæk
Í eftirfarandi töflu er að finna yfirlit yfir þjónustuna sem verður tiltæk í ökuritanum og er skilgreind í þessu skjali.
CPR_004 Taflan tilgreinir þá þjónustu sem er tiltæk í virkri greiningarlotu.
— Í 1. dálki er tilgreind sú þjónusta sem tiltæk er.
— Í 2. dálki er að finna númer þess liðar viðaukans þar sem þjónustan er skilgreind frekar.
— Í 3. dálki er úthlutað gildum fyrir þjónustukennimerki fyrir beiðniboð.
— í 4. dálki er tilgreind sú þjónusta í „Standard Diagnostic Session―(SD) sem verður að nota í hverjum
skráningarhluta ökurita.
— í 5. dálki er tilgreind sú þjónusta í „ECUAdjustmentSession―(ECUAS) sem verður að nota til að hægt
sé að stýra línunni fyrir ílags-/frálagsmerkið frá framplötunni í kvörðunartengi skráningarhluta ökuritans.
— í 6. dálki er tilgreind sú þjónusta í „ECUProgrammingSession―(ECUPS) sem verður að nota til að
hægt sé að forrita breyturnar í skráningarhluta ökurita.
Tafla 1
Yfirlitstafla yfir gildi þjónustukennimerkja
Greiningarlotur
Númer
liðar

Gildi fyrir SIdbeiðni

StartCommunication

4.1

81

StopCommunication

4.2

82

TesterPresent

4.3

3E

StartDiagnosticSession

5.1

10

SecurityAccess

5.2

27

ReadDataByIdentifier

6.1

22

WriteDataByIdentifier

6.2

2E

InputOutputControlByIdentifier

7.1

2F

Heiti greiningarþjónustu

■ Þetta tákn merkir að þjónustan sé lögboðin í þessari greiningarlotu.
Ekkert tákn merkir að þjónustan sé ekki leyfð í þessari greiningarlotu.

SD

ECUAS

ECUPS

■
■
■
■
■
■

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
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Svarkóðar
Svarkóðar eru skilgreindir fyrir hverja tegund þjónustu.

4.

BOÐSKIPTAÞJÓNUSTA
Sumar tegundir þjónustu eru nauðsynlegar til að koma á og viðhalda boðskiptum. Þær koma ekki fram í notkunarlaginu.
Þær tegundir þjónustu sem eru tiltækar eru tilgreindar í eftirfarandi töflu:
Tafla 2
Boðskiptaþjónusta
Heiti þjónustu

Lýsing

StartCommunication

Biðlarinn biður um að hefja boðskiptalotu við miðlara.

StopCommunication

Biðlarinn biður um að yfirstandandi boðskiptalota sé stöðvuð.

TesterPresent

Biðlarinn gefur miðlaranum til kynna að hann sé enn til staðar.

CPR_005 StartCommunication þjónustan er notuð til að hefja boðskipti. Við hvers kyns þjónustu verður að frumstilla
boðskipti og boðskiptabreyturnar verða að vera viðeigandi fyrir þann ham sem óskað er eftir.
4.1.

Þjónustan StartCommunication
CPR_006 Við móttöku á StartCommunication samskiptavísbendingu skal skráningarhluti ökurita athuga hvort að hægt
sé að frumstilla umbeðna boðskiptatengingu við yfirstandandi skilyrði. Gildum skilyrðum fyrir frumstillingu
boðskiptatengingar er lýst í skjalinu ISO 14230-2.
CPR_007 Þá skal skráningarhluti ökurita framkvæma allar aðgerðir sem eru nauðsynlegar til að frumstilla
boðskiptatenginguna og senda StartCommunicaton samskiptasvar með jákvæðu svarbreytunum sem eru
valdar.
CPR_008 Ef skráningarhluti ökurita, sem þegar hefur verið frumstilltur (og hefur hafið greiningarlotu), móttekur nýja
StartCommunication beiðni (t.d. vegna viðréttingar í prófunarbúnaðinum) skal samþykkja beiðnina og
skráningarhluti ökurita skal endurfrumstilltur.
CPR_009 Ef ekki er hægt af einhverjum ástæðum að frumstilla boðskiptatenginguna skal skráningarhluti ökuritans
halda áfram að starfa eins og hann gerði áður en tilraun var gerð til að frumstilla boðskiptatenginguna..
CPR_010 Vistfengja verður boðin um StartCommunication beiðni með raunvistfangi.
CPR_011 Frumstilling á skráningarhluta ökurita fyrir þjónustu er framkvæmd með „hraðfrumstillingaraðferð―
,
— Á undan hverri starfsathöfn er tengibrautin óvirk um tíma.
— Prófunarbúnaðurinn sendir síðan frumstillingarmynstur.
— Allar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru til að koma á boðskiptum, eru í svari skráningarhluta ökuritans.
CPR_012 Eftir að frumstillingu er lokið:
— eru allar boðskiptabreytur stilltar á gildin sem skilgreind eru í töflu 4 í samræmi við lykilbætin,
— bíður skráningarhluti ökurita eftir fyrstu beiðninni frá prófunarbúnaðinum,

8/31

Nr. 31/1312

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.5.2017

— er skráningarhluti ökurita í sjálfgefna greiningarhamnum, þ.e. StandardDiagnosticSession,
— er línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar í sjálfgefnu stöðunni, þ.e. óvirku stöðunni.
CPR_014 Gagnasendingarhraðinn á K-línunni skal vera 10 400 bot.
CPR_016 Hraðfrumstilling er ræst með því að prófunarbúnaðurinn sendir vakningarmynstur (Wup) á K-línunni.
Mynstrið hefst eftir óvirka tímann á K-línunni með stuttum Tinil-tíma. Prófunarbúnaðurinn sendir fyrsta bita
StartCommunication þjónustunnar eftir tímabil af Twup sem kemur á eftir fyrstu hnígandi brúninni.

CPR_017 Tímasetningargildin fyrir hraðfrumstillingu og boðskipti almennt eru tilgreind í töflunum hér á eftir.
Möguleikarnir fyrir óvirka tímann eru mismunandi:
— fyrsta sending eftir að kveikt hefur verið, Tidle = 300 ms,
— eftir að StopCommunication þjónustu er lokið, Tidle = P3min,
— eftir að boðskipti hafa verið stöðvuð með tímalokun P3max, Tidle = 0,
Tafla 3
Tímasetningargildi fyrir hraðfrumstillingu
Breyta

Lágmarksgildi

Hámarksgildi

Tinil

25 ± 1 ms

24 ms

26 ms

Twup

50 ± 1 ms

49 ms

51 ms

Tafla 4
Tímasetningargildi fyrir boðskipti

Breyta fyrir
tímastillingar

Lýsing á breytu

Efri viðmiðunarmörk
(ms)

lágm.

hám.

P1

Tími milli bæta vegna
skráningarhluta ökurita

frá

0

20

P2

Tíminn
sem líður
frá
beiðni
frá
prófunarbúnaði til svars frá skráningarhluta
ökurita eða milli tveggja svara frá
skráningarhluta ökurita

25

250

P3

Tíminn frá lokum svars frá skráningarhluta
ökurita til upphafs nýrrar beiðni frá
prófunarbúnaði

55

5 000

P4

Tími milli bæta
prófunarbúnaði

5

20

vegna

svars

Neðri
viðmiðunarmörk
(ms)

beiðni

frá
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CPR_018 Snið boða fyrir hraðfrumstillingu er tilgreint í eftirfarandi töflum. (ATHUGASEMD: Hex merkir
sextándatölugildi)
Tafla 5
StartCommunication Request boð
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

81

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Þjónustukennimerki fyrir
StartCommunication Request

81

SCR

#5

Prófsumma

00-FF

CS

Tafla 6
Jákvætt svar við StartCommunication boðum
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

StartCommunication Positive Response
Service Id

C1

SCRPR

#6

Lykilbæti 1

EA

KB1

#7

Lykilbæti 2

8F

KB2

#8

Prófsumma

00-FF

CS

CPR_019 Ekki er um neikvætt svar við boðum með beiðni um StartCommunication að ræða. Ef engin jákvæð svarboð
eru til sendingar er skráningarhluti ökuritans ekki endurstilltur, ekkert er sent og hann er áfram í venjulegri
vinnslu.
4.2.

StopCommunication þjónustan

4.2.1. Lýsing á boðum
Tilgangur þessarar þjónustu í boðskiptalaginu er að enda boðskiptalotu.
CPR_020 Við móttöku á samskiptavísbendingunni StopCommunication skal skráningarhluti ökurita athuga hvort
núverandi skilyrði leyfa að bundinn sé endir á þessi boðskipti. Ef svo er skal skráningarhluti ökurita
framkvæma allar aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að enda þessi boðskipti.
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CPR_021 Ef mögulegt er að enda boðskiptin skal skráningarhluti ökurita gefa út samskiptasvarið StartCommunication
þar sem breyturnar fyrir jákvætt svar eru valdar áður en endir er bundinn á boðskiptin.
CPR_022 Ef ekki er hægt af einhverjum ástæðum að enda boðskiptin skal skráningarhluti ökurita gefa út
samskiptasvarið StopCommunication þar sem breyturnar fyrir neikvætt svar eru valdar.
CPR_023 Ef skráningarhluti ökurita greinir tímalokun á grundvelli P3 max skal binda enda á boðskiptin án þess að
nokkurt samskiptasvar sé sent.
4.2.2 Snið boða
CPR_024 Snið boða fyrir samskiptalýsingarnar StopCommunication eru tilgreind í eftirfarandi töflum.
Tafla 7
Boð með beiðni um StopCommunication
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

01

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir beiðnina
StartCommunication

82

SPR

#6

Prófsumma

00-FF

CS

Tafla 8
Jákvætt svarboð fyrir StopCommunication
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

01

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við
StartCommunication

C2

SPRPR

#6

Prófsumma

00-FF

CS
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Tafla 9
Neikvæð svarboð fyrir StopCommunication
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar

7F

NR

#6

Þjónustukennimerki fyrir beiðnina
StopCommunication

82

SPR

#7

responseCode (svarkóði) = generalReject
(almenn höfnun)

10

RC_GR

#8

Prófsumma

00-FF

CS

4.2.3. Skilgreining breytu
Þessi þjónusta krefst ekki skilgreiningar á breytu.
4.3.

Þjónustan TesterPresent (þjónustan sem athugar hvort prófunarbúnaður sé til staðar)

4.3.1. Lýsing á boðum
Prófunarbúnaðurinn notar þjónustuna TesterPresent til að gefa miðlaranum til kynna að hann sé enn til staðar í því skyni
að koma í veg fyrir að miðlarinn fari sjálfkrafa aftur í venjulega vinnslu og bindi hugsanlega enda á boðskiptin. Þessi
þjónusta, sem send er reglulega, heldur greiningarlotunni/boðskiptunum virkum með því að endurstilla P3 tímamælinn í
hvert sinn sem beiðni um þessa þjónustu er móttekin.
4.3.2 Snið boða
CPR_079 Snið boðanna fyrir samskiptalýsingarnar TesterPresent eru tilgreind í eftirfarandi töflum:
Tafla 10
Boð með beiðni um TesterPresent
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

02

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir beiðnina
TesterPresent

3E

TP
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Bæti #

#6

#7

Heiti breytu

Undiraðgerð = responseRequired =

18.5.2017

Sextándatölugildi

Minnishjálp

[ já

01

RESPREQ_Y

nei ]

02

RESPREQ_NO

00-FF

CS

Prófsumma

CPR_080 Ef breytan responseRequired er stillt á „já―skal miðlarinn svara með eftirfarandi, jákvæðum svarboðum. Ef
hún er stillt á „nei― se
ndir miðlarinn ekkert svar.
Tafla 11
Jákvæð svarboð við TesterPresent
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

01

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við
TesterPresent

7E

TPPR

#6

Prófsumma

00-FF

CS

CPR_081 Þjónustan skal styðja eftirfarandi, neikvæða svarkóða:
Tafla 12
Boð með neikvæðu svari fyrir TesterPresent
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar

7F

NR

#6

Þjónustukennimerki fyrir beiðni um
TesterPresent

3E

TP
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Bæti #

#7

#8
5.

Heiti breytu

responseCode =

Nr. 31/1317

Sextándatölugildi

Minnishjálp

[ SubFunctionNotSupportedInvalidFormat

12

RC_SFNS_IF

incorrectMessageLength ]

13

RC_IML

00-FF

CS

Prófsumma

STJÓRNUNARÞJÓNUSTA
Þær tegundir þjónustu sem eru tiltækar eru tilgreindar í eftirfarandi töflu:
Tafla 13
Stjórnunarþjónusta
Heiti þjónustu

5.1.

Lýsing

StartDiagnosticSession

Biðlarinn biður um að hefja greiningarlotu með skráningarhluta ökurita

SecurityAccess

Biðlarinn biður um aðgang að aðgerðum sem takmarkast við notendur sem hafa
heimild

Þjónustan StartDiagnosticSession

5.1.1. Lýsing á boðum
CPR_025 Þjónustan StartDiagnosticSession er notuð til að virkja mismunandi greiningarlotur í miðlaranum.
Greiningarlota gerir tilteknar tegundir þjónustu virkar samkvæmt töflu 17. Lota getur virkjað tegundir
þjónustu sem eru ekki hluti af þessu skjali og eiga sérstaklega við um ökutækjaframleiðendur.
Notkunarreglurnar skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:
— ein og aðeins ein greiningarlota skal ávallt vera virk í skráningarhluta ökurita,
— skráningarhluti ökurita skal ávallt hefja lotuna StandardDiagnostic þegar kveikt er á honum. Ef engin
önnur greiningarlota er sett af stað skal lotan StandardDiagnostic vera í keyrslu meðan skráningarhluti
ökuritans er í gangi,
— ef prófunarbúnaðurinn hefur beðið um greiningalotu, sem þegar er í keyrslu, skal skráningarhluti ökurita
senda jákvæð svarboð,
— í hvert sinn sem prófunarbúnaðurinn biður um nýja greiningarlotu skal skráningarhluti ökuritans fyrst
senda jákvæð svarboð við StartDiagnosticSession áður en nýja lotan verður virk í skráningarhluta
ökuritans. Ef skráningarhluti ökurita getur ekki hafið nýju greiningarlotuna, sem beðið er um, skal hann
svara með neikvæðum svarboðum fyrir StartDiagnosticSession og yfirstandandi lota heldur áfram.
CPR_026 Einungis skal hefja greiningarlotuna ef boðskiptum milli biðlarans og skráningarhluta ökurita hefur verið
komið á.
CPR_027 Tímabreyturnar, sem skilgreindar eru í töflu 4, skulu vera virkar eftir árangursríka StartDiagnostic lotu þar
sem diagnosticSession breytan er stillt á „StandardDiagnosticSession― í boðinu um beiðni ef önnur
greiningarlota var virk áður.
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5.1.2. Snið boða
CPR_028 Snið boðanna fyrir samskiptalýsingarnar StartDiagnosticSession eru tilgreind í eftirfarandi töflum:

Tafla 14
Boð með beiðni um StartDiagnosticSession
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

02

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir beiðni um
StartDiagnosticSession

10

STDS

#6

diagnosticSession = (eitt gildi úr töflu 17)

xx

DS_…

#7

Prófsumma

00-FF

CS

Tafla 15
Boð með jákvæðu svari fyrir StartDiagnosticSession
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

02

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við
StartDiagnosticSession

50

STDSPR

#6

diagnosticSession = (sama gildi og í bæti #6 í
töflu 14)

xx

DS_…

#7

Prófsumma

00-FF

CS

Tafla 16
Boð með neikvæðu svari fyrir StartDiagnosticSession
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT
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Bæti #

Heiti breytu

Nr. 31/1319

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar

7F

NR

#6

Þjónustukennimerki fyrir beiðni um
StartDiagnosticSession

10

STDS

#7

responseCode =

subFunctionNotSupported (1)

12

RC_SFNS

incorrectMessageLength (2)

13

RC_IML

conditionsNotCorrect (3)

22

RC_CNC

00-FF

CS

#8

Prófsumma

(1) – gildið, sem sett er í bæti #6 í boðum með beiðni, er ekki stutt, þ.e. ekki í töflu 17,
(2) – lengd boðanna er röng,
(3) – viðmiðanirnar fyrir beiðni um StartDiagnosticSession eru ekki uppfylltar.

5.1.3. Skilgreining á breytu
CPR_029 Þjónustan StartDiagnosticSession notar breytuna diagnosticSession (DS_) til að velja tiltekna hegðun
miðlarans eða miðlaranna. Eftirfarandi greiningarlotur eru tilgreindar í þessu skjali:
Tafla 17
Skilgreining á gildum fyrir greiningarlotuna diagnosticSession
Sextándatala

Lýsing

Minnishjálp

81

StandardDiagnosticSession
Þessi greiningarlota virkjar allar tegundir þjónustu, sem tilgreindar eru
í 4. dálki „SD―í töflu 1. Þessar tegundir þjónustu gera kleift að lesa
gögn af miðlaranum (skráningarhluta ökurita). Þessi greiningarlota er
virk eftir að frumstillingu milli biðlara (prófunarbúnaðar) og miðlara
(skráningarhluta ökurita) er lokið með árangursríkum hætti. Hægt er að
skrifa yfir þessa greiningarlotu með öðrum greiningarlotum sem
tilgreindar eru í þessum hluta.

SD

85

ECUProgrammingSession
Þessi greiningarlota virkjar allar tegundir þjónustu, sem tilgreindar eru
í 6. dálki „SD― í töflu 1. Þessar tegundir þjónustu styðja
minnisforritun miðlara (skráningarhluta ökurita), og hægt er að skrifa
yfir þessa greiningarlotu með öðrum greiningarlotum sem tilgreindar
eru í þessum hluta.

ECUPS

87

ECUAdjustmentSession
Þessi greiningarlota virkjar allar tegundir þjónustu, sem tilgreindar eru
í 5. dálki „SD― í töflu 1. Þessar tegundir þjónustu styðja ílags-/
frálagsstýringu miðlara (skráningarhluta ökurita). Hægt er að skrifa yfir
þessa greiningarlotu með öðrum greiningarlotum sem tilgreindar eru í
þessum hluta.

ECUAS
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Þjónustan SecurityAccess (þjónustan sem sér um öryggisaðgang)
Ekki er unnt að skrifa kvörðunargögn nema skráningarhluti ökurita sé í kvörðunarham (CALIBRATION mode). Auk
þess að setja gilt verkstæðiskort í skráningarhluta ökurita er nauðsynlegt að slá inn viðeigandi PIN-númer í
skráningarhluta ökurita áður en aðgangur að kvörðunarham er veittur.
Einnig er aðgangur að ílags-/frálagslínunni mögulegur þegar skráningarhluti ökurita er í kvörðunarham eða eftirlitsham
(CONTROL mode).
Þjónustan Security Access býður upp á úrræði til að slá inn PIN-númer og til að láta prófunarbúnaðinn vita hvort
skráningarhluti ökurita sé í kvörðunarham eða ekki.
PIN-númerið má slá inn með annars konar aðferðum.

5.2.1. Lýsing á boðum
Þjónustan SecurityAccess samanstendur af SecurityAccess boðum („requestSeed―
) og á eftir fer boðið SecurityAccess
(„sendKey―
). Þjónustan SecurityAccess verður að koma á eftir þjónustunni StartDiagnosticSession.
CPR_033 Prófunarbúnaðurinn skal nota SecurityAccess „requestSeed―boðin til að athuga hvort skráningarhluti ökurita
sé tilbúinn til að taka við PIN-númeri.
CPR_034 Ef skráningarhluti ökurita er þegar í kvörðunarham skal hann svara beiðninni með því að senda „grunntölu―
(seed) 0x0000 og nota þjónustuna SecurityAccess Positive Response.
CPR_035 Ef skráningarhluti ökurita er tilbúinn til að taka við PIN-númeri til sannprófunar á verkstæðiskorti skal hann
svara beiðninni með því að senda „grunntölu―(seed) sem er stærri en 0x0000 og nota jákvætt svar við
þjónustunni SecurityAccess.
CPR_036 Ef skráningarhluti ökurita er ekki tilbúinn til að taka við PIN-númeri frá prófunarbúnaðinum, annaðhvort
vegna þess að ísetta verkstæðiskortið er ekki gilt eða ekkert verkstæðiskort hefur verið sett í eða vegna þess
að skráningarhluti ökurita býst við PIN-númerinu með annarri aðferð, skal hann svara beiðninni með
neikvæðu svari með svarkóða sem stilltur er á conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError.
CPR_037 Prófunarbúnaðurinn skal síðan að lokum nota SecurityAccess („sendKey―
) boðin til að framsenda PIN-númer
til skráningarhluta ökurita. Til að sannvottunarferli kortsins geti átt sér stað skal skráningarhluti ökurita nota
neikvæða svarkóðann requestCorrectlyReceived-ResponsePending til að lengja svartímann.
Hámarkssvartíminn skal hins vegar ekki vera lengri en 5 mínútur. Um leið og umbeðinni þjónustu er lokið
skal skráningarhluti ökurita senda annaðhvort jákvæð eða neikvæð svarboð með svarkóða sem er frábrugðinn
þessum. Skráningarhluti ökurita getur endurtekið neikvæða svarkóðann requestCorrectlyReceivedResponsePending þar til umbeðinni þjónustu er lokið og lokasvarboðin hafa verið send.
CPR_038 Skráningarhluti ökurita skal einungis nota þjónustuna SecurityAccess Positive Response til að svara þessari
beiðni ef hann er í kvörðunarham.
CPR_039 Í eftirfarandi tilvikum skal skráningarhluti ökurita svara þessari beiðni með neikvæðu svari með svarkóða
sem stilltur er á:
— subFunctionNot supported: Ógilt snið fyrir undiraðgerðarbreytuna (accessType),
— conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError: Skráningarhluti ökurita er ekki undir það búinn að PINnúmer sé slegið inn,
— invalidKey: PIN-númer ekki gilt og ekki hefur verið farið yfir leyfilegan fjölda tilrauna til athugunar á
PIN-númeri,
— exceededNumberOfAttempts: PIN-númer ekki gilt og farið hefur verið yfir leyfilegan fjölda tilrauna til
athugunar á PIN-númeri,
— generalReject: Rétt PIN-númer en gagnkvæm sannvottun við verkstæðiskortið bar ekki árangur.
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5.2.2 Snið boða — SecurityAccess — requestSeed
CPR_040 Snið boðanna fyrir samskiptalýsingarnar SecurityAccess „requestSeed―
eru tilgreind í eftirfarandi töflum:

Tafla 18
Beiðnin SecurityAccess — boðin requestSeed
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

02

LEN

#5

Service Id fyrir SecurityAccess Request

27

SA

#6

accessType — requestSeed

7D

AT_RSD

#7

Prófsumma

00-FF

CS

Tafla 19
SecurityAccess — jákvæð svarboð við requestSeed beiðni
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

04

LEN

#5

Service Id
Response

67

SAPR

#6

accessType — requestSeed

7D

AT_RSD

#7

Há grunntala

00-FF

SEEDH

#8

Lág grunntala

00-FF

SEEDL

#9

Prófsumma

00-FF

CS

fyrir

SecurityAccess

Positive

Tafla 20
Neikvæð svarboð við SecurityAccess
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC
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Bæti #

Heiti breytu

18.5.2017

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar

7F

NR

#6

Þjónustukennimerki SecurityAccess beiðni

27

SA

#7

responseCode =

[conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError

22

RC_CNC

incorrectMessageLength]

13

RC_IML

00-FF

CS

#8

Prófsumma

5.2.3 Snið boða — SecurityAccess — sendKey
CPR_041 Snið boðanna fyrir samskiptalýsingarnar SecurityAccess „sendKey―
eru tilgreind í eftirfarandi töflum.
Tafla 21
SecurityAccess beiðnin — sendKey boðin
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

m+2

LEN

#5

Service Id fyrir SecurityAccess Request

27

SA

#6

accessType — sendKey (aðgangstegund — senda
lykil)

7E

AT_SK

xx

LYKILL

#7 til #m + 6 Lykill #1 (Hár)

#m + 7

…

…

Lykill #m (lágur, m verður að lágmarki að vera 4
og að hámarki 8)

xx

Prófsumma

00-FF

CS

Tafla 22
SecurityAccess —jákvæð svarboð við sendKey
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC
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Bæti #

Heiti breytu

Nr. 31/1323

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

02

LEN

#5

Service Id fyrir SecurityAccess Positive
Response

67

SAPR

#6

accessType — sendKey (aðgangstegund — senda
lykil)

7E

AT_SK

#7

Prófsumma

00-FF

CS

Tafla 23
Neikvæð svarboð við SecurityAccess
Bæti #

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Service Id fyrir NegativeResponse

7F

NR

#6

Service Id fyrir SecurityAccess Request

27

SA

#7

responseCode = [generalReject

10

RC_GR

subFunctionNotSupported

12

RC_SFNS

incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrectOrReques
tSequenceError

22

RC_CNC

invalidKey

35

RC_IK

exceededNumberOfAttempts

36

RC_ENA

requestCorrectlyReceivedResponsePending]

78

RC_RCR_RP

00-FF

CS

#8
6.

Heiti breytu

Prófsumma

GAGNAFLUTNINGAÞJÓNUSTA
Þær tegundir þjónustu sem eru tiltækar eru tilgreindar í eftirfarandi töflu:
Tafla 24
Gagnaflutningaþjónusta
Heiti þjónustu

Lýsing

ReadDataByIdentifier

Biðlarinn biður um að núgildi skráningar sé sent með aðgangi að skráningar-/
gagnakennimerki (recordDataIdentifier).

WriteDataByIdentifier

Biðlarinn biður um að skrifa skráningu sem aðgangur fæst að með skráningar-/
gagnakennimerki (recordDataIdentifier).
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Þjónustan ReadDataByIdentifier (þjónustan sem les gögn eftir kennimerki)

6.1.1. Lýsing á boðum
CPR_050 Biðlarinn notar þjónustuna ReadDataByIdentifier til að biðja miðlarann um gagnaskráningargildi. Gögnin eru
auðkennd með recordDataIdentifier. Það er á ábyrgð framleiðanda skráningarhluta ökurita að skilyrði
miðlarans séu uppfyllt þegar þessi þjónusta er framkvæmd.
6.1.2. Snið boða
CPR_051 Snið boðanna fyrir samskiptalýsingarnar ReadDataByIdentifier eru tilgreind í eftirfarandi töflum.
Tafla 25
Boð um beiðnina ReadDataByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir beiðnina
ReadDataByIdentifier

22

RDBI

recordDataIdentifier = (gildi úr töflu 28)

xxxx

RDI_…

Prófsumma

00-FF

CS

#6 til #7
#8

Tafla 26
Jákvæð svarboð við ReadDataByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

m+3

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við
WriteDataByIdentifier

62

RDBIPR

#6 og #7

recordDataIdentifier = [sama gildið og bætin #6
og #7 í töflu 25]

xxxx

RDI_…

xx

DREC_DATA1

:

:

xx

DREC_DATAm

00-FF

CS

#8 til #m + 7 dataRecord[] = [data#1
:
data#m]
#m + 8

Prófsumma
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Tafla 27
Neikvæð svarboð við ReadDataByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar

7F

NR

#6

Þjónustukennimerki
ReadDataByIdentifier

22

RDBI

#7

ResponseCode =

[requestOutOfRange

31

RC_ROOR

incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrect]

22

RC_CNC

00-FF

CS

#8

fyrir

beiðnina

Prófsumma

6.1.3. Skilgreining breytu
CPR_052 Breytan recordDataIdentifier
gagnaskráningu.

(RDI_)

í

boðum

um

beiðnina

ReadDataByIdentifier

auðkennir

CPR_053 Gildi fyrir recordDataIdentifier, sem skilgreind eru í þessu skjali, eru birt í töflunni hér á eftir.
Taflan recordDataIdentifier samanstendur af fjórum dálkum og mörgum línum.
— Í 1. dálki (sextándatala) er að finna „sextándatölugildi―sem recordDataIdentifier er úthlutað og tilgreint
er í þriðja dálki.
— Í 2. dálki (gagnastak) er tilgreint gagnastakið í 1. viðbæti sem recordDataIdentifier byggir á (umkóðun er
stundum nauðsynleg).
— Í 3. dálki (lýsing) er samsvarandi recordDataIdentifier heiti tilgreint.
— Í 4. dálki (minnishjálp) er tilgreind minnishjálpin fyrir þennan recordDataIdentifier.
Tafla 28
Skilgreining á gildum fyrir recordDataIdentifier
recordDataIdentifier-heiti
(sjá snið í lið 8.2)

Minnishjálp

F90B

TimeDate

RDI_TD

F912

HighResolutionTotalVehicleDistance

RDI_HRTVD

F918

Kfactor

RDI_KF

Sextándatala

Gagnastak
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recordDataIdentifier-heiti
(sjá snið í lið 8.2)

Minnishjálp

F91C

LfactorTyreCircumference

RDI_LF

F91D

WvehicleCharacteristicFactor

RDI_WVCF

F921

TyreSize

RDI_TS

F922

NextCalibrationDate

RDI_NCD

F92C

SpeedAuthorised

RDI_SA

F97D

RegisteringMemberState

RDI_RMS

F97E

VehicleRegistrationNumber

RDI_ VRN

F190

Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN)

RDI_ VIN

Sextándatala

Gagnastak

CPR_054 Jákvæð svarboð fyrir ReadDataByIdentifier nota breytuna dataRecord (DREC_) til að sjá biðlaranum
(prófunarbúnaðinum) fyrir gagnaskráningargildinu sem auðkennt er með kennimerkinu recordDataIdentifier.
Gagnasnið eru tilgreind í 8. hluta. Nota má viðbótargagnaskráningar, sem notendum er frjálst að nota, þ.m.t.
sérstök ílagsgögn, innri gögn og frálagsgögn skráningarhluta ökurita en þau eru ekki tilgreind í þessu skjali.
6.2.

Þjónustan WriteDataByIdentifier

6.2.1. Lýsing á boðum
CPR_056 Biðlarinn notar þjónustuna WriteDataByIdentifier til að skrifa gagnaskráningargildi á miðlara. Gögnin eru
auðkennd með recordDataIdentifier. Það er á ábyrgð framleiðanda skráningarhluta ökurita að skilyrði
miðlarans séu uppfyllt þegar þessi þjónusta er framkvæmd. Til að uppfæra breyturnar, sem taldar eru upp í
töflu 28, verður skráningarhluti ökurita að vera í kvörðunarham.
6.2.2 Snið boða
CPR_057 Snið boðanna fyrir samskiptalýsingarnar WriteDataByIdentifier eru tilgreind í eftirfarandi töflum:
Tafla 29
Boð um beiðni fyrir WriteDataByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

#m + 3

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir beiðni um
WriteDataByIdentifier

2E

WDBI

xxxx

RDI_…

#6 til #7

recordDataIdentifier = (gildi úr töflu 28)
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Bæti #

Heiti breytu

#8 til #m + 7 dataRecord[] = [data#1
:
data#m]
#m + 8

Prófsumma

Nr. 31/1327

Sextándatölugildi

Minnishjálp

xx

DREC_DATA1

:

:

xx

DREC_DATAm

00-FF

CS

Tafla 30
Jákvæð svarboð fyrir WriteDataByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir jákvætt svar við
WriteDataByIdentifier

6E

WDBIPR

#6 til #7

recordDataIdentifier = [sama gildið og bætin #6
og #7 í töflu 29]

xxxx

RDI_…

Prófsumma

00-FF

CS

#8

Tafla 31
Neikvæð svarboð við WriteDataByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar

7F

NR

#6

Þjónustukennimerki fyrir beiðni um
WriteDataByIdentifier

2E

WDBI
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Bæti #

#7

#8

Heiti breytu

ResponseCode =

18.5.2017

Sextándatölugildi

Minnishjálp

[requestOutOfRange

31

RC_ROOR

incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrect]

22

RC_CNC

00-FF

CS

Prófsumma

6.2.3 Skilgreining á breytu
Breytan recordDataIdentifier (RDI_) er skilgreind í töflu 28.
Boð með beiðni um WriteDataByIdentifier nota breytuna dataRecord (DREC_) til að sjá miðlaranum (skráningarhluta
ökurita) fyrir gagnaskráningargildum sem auðkennd eru með kennimerkinu recordDataIdentifier. Gagnasnið eru tilgreind
í 8. hluta.
7.

STÝRING Á PRÓFUNARPÚLSUM — BÚNAÐAREINING TIL AÐ STÝRA ÍLAGI/FRÁLAGI
Þær tegundir þjónustu sem eru tiltækar eru tilgreindar í eftirfarandi töflu:
Tafla 32
Búnaðareining til að stýra ílagi/frálagi
Heiti þjónustu

InputOutputControlByIdentifier
7.1.

Lýsing

Miðlarinn biður um stýringu á ílagi/frálagi sem á sérstaklega við um miðlarann.

Þjónustan InputOutputControlByIdentifier

7.1.1. Lýsing á boðum
Tenging er um fremra tengið sem gerir kleift að stýra prófunarpúlsum og vakta þá með því að nota hentugan
prófunarbúnað.
CPR_058 Þessa línu fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er hægt að stilla með K-línuskipun með því að nota þjónustuna
InputOutputControlByIdentifier til að velja ílags- eða frálagaðgerð sem krafist er fyrir línuna. Stöðurnar sem
eru tiltækar fyrir línuna eru:
— óvirk,
— speedSignalInput, þar sem línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er notuð til að setja inn hraðamerki
(prófunarmerki) sem kemur í stað hraðamerkis hreyfinemans, þessi aðgerð er ekki aðgengileg í
eftirlitsham,
— realTimeSpeedSignalOutputSensor, þar sem línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er notuð til að senda
út hraðamerki hreyfinemans,
— RTCOutput, þar sem línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er notuð til að senda út klukkumerkið á
alheimstíma (UTC), þessi aðgerð er ekki aðgengileg í eftirlitsham.
CPR_059 Til að stilla stöðu línunnar verður skráningarhluti ökurita að hafa gengist undir stillingarlotu og vera í
kvörðunarham eða eftirlitsham. Velja má úr fjórum stöðum línunnar þegar skráningarhluti ökurita er í
kvörðunarham (disabled, speedSignalInput, realTimeSpeedSignalOutputSensor, RTCOutput). Aðeins má
velja úr tveimur stöðum línunnar þegar skráningarhluti ökurita er í eftirlitsham (disabled,
realTimeSpeedSignalOutputSensor). Þegar farið er úr stillingarlotu eða kvörðunarham eða eftirlitsham verður
skráningarhluti ökurita að tryggja að línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar fari aftur í „óvirku―
(sjálfgefnu) stöðuna.
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CPR_060 Ef tekið er á móti hraðapúlsum á línu skráningarhluta ökuritans fyrir ílagsmerki á rauntímahraða, á meðan
línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar er stillt á ílag, skal línan fyrir ílags-/frálagsmerki kvörðunar stillt á
frálag eða fara aftur í óvirka stöðu.
CPR_061 Röðin skal vera þessi:
— koma á boðskiptum með þjónustunni StartCommunication,
— fara í stillingarlotu með þjónustunni StartDiagnosticSession og vera í kvörðunarham eða eftirlitsham (röð
þessara tveggja aðgerða skiptir ekki máli),
— breyta stöðu frálags með þjónustunni InputOutputControlByIdentifier.
7.1.2. Snið boða
CPR_062 Snið boðanna fyrir samskiptalýsingarnar ReadDataByIdentifier eru tilgreind í eftirfarandi töflum.

Tafla 33
Boð með beiðni um InputOutputControlByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

EE

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

tt

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

xx

LEN

#5

Beiðni um Sid (þjónustukennimerki) fyrir
InputOutputControlByIdentifier

2F

IOCBI

#6 og #7

InputOutputIdentifier = [CalibrationInputOutput]

F960

#8 eða
#8 til #9

ControlOptionRecord = [

#9 eða #10

IOI_

CIO

COR_…

inputOutputControlParameter — eitt gildi úr
töflu 36

xx

IOCP_…

controlState — eitt gildi úr töflu 37 (sjá
athugasemd hér að neðan)]

xx

CS_…

00-FF

CS

Prófsumma

Athugasemd: Breytan controlState er einungis til staðar í sumum tilvikum (sjá 7.1.3).

Tafla 34
Jákvæð svarboð fyrir InputOutputControlByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT
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Bæti #

Heiti breytu
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Sextándatölugildi

Minnishjálp

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

xx

LEN

#5

Jákvæð svarboð fyrir
InputOutputControlByIdentifier

6F

IOCBIPR

#6 og #7

InputOutputIdentifier = [CalibrationInputOutput]

#8 eða
#8 til #9

controlStatusRecord = [

#9 eða #10

F960

IOI_

CIO

CSR_

inputOutputControlParameter (sama gildi og í
bæti #8 í töflu 33)

xx

IOCP_…

controlState (sama gildi og í bæti #9 í töflu 33)
(ef við á)

xx

CS_…

00-FF

CS

Prófsumma

Tafla 35
Neikvæð svarboð við InputOutputControlByIdentifier
Bæti #

Heiti breytu

Sextándatölugildi

Minnishjálp

#1

Sniðbæti —raunvistfenging

80

FMT

#2

Bæti fyrir markvistfang

tt

TGT

#3

Bæti fyrir frumvistfang

EE

SRC

#4

Bæti fyrir viðbótarlengd

03

LEN

#5

Þjónustukennimerki fyrir neikvætt svar

7F

NR

#6

Beiðni um SId (þjónustukennimerki) fyrir
InputOutputControlByIdentifier

2F

IOCBI

#7

responseCode=[
incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrect]

22

RC_CNC

requestOutOfRange

31

RC_ROOR

deviceControlLimitsExceeded]

7A

RC_DCLE

00-FF

CS

#8

Prófsumma

7.1.3. Skilgreining á breytu
CPR_064 Breytan inputOutputControlParameter (IOCP_) er skilgreind í eftirfarandi töflu.
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Tafla 36
Skilgreining á gildum fyrir inputOutputControlParameter
Sextándatala

Lýsing

Minnishjálp

00

ReturnControlToECU
Þetta gildi skal gefa miðlaranum (skráningarhluta ökurita) til kynna
að prófunarbúnaðurinn stýri ekki lengur línunni fyrir ílags-/
frálagsmerki kvörðunar.

RCTECU

01

ResetToDefault
Þetta gildi skal gefa miðlaranum (skráningarhluta ökurita) til kynna
að hann sé beðinn um endurstilla línuna fyrir ílags-/frálagsmerki
kvörðunar í sjálfgefna stöðu hennar.

Rannsóknir og
tækniþróun

03

ShortTermAdjustment
Þetta gildi skal gefa miðlaranum (skráningarhluta ökurita) til kynna
að hann sé beðinn um að stilla línuna fyrir ílags-/frálagsmerki
kvörðunar á gildið í breytunni controlState.

STA

CPR_065 Breytan controlState er einungis fyrir hendi þegar
ShortTermAdjustment og er skilgreind í eftirfarandi töflu.

inputOutputControlParameter

er

stillt

á

Tafla 37
Skilgreining á gildum fyrir controlState
Hamur

8.

Sextándatölugildi

Lýsing

Óvirkja

00

Ílags-/frálagslínan er óvirk (sjálfgefin staða)

Virkja

01

Ílags-/frálags kvörðunarlínan gerð virk sem speedSignalInput

Virkja

02

Ílags-/frálags kvörðunarlínan gerð virk sem
realTimeSpeedSignalOutputSensor

Virkja

03

ílags-/frálags kvörðunarlínan gerð virk sem RTCOutput

SNIÐ FYRIR DATARECORDS
Í þessum hluta er lýst:
— almennum reglum varðandi gildisbil breytna sem skráningarhluti ökurita sendir til prófunarbúnaðar,
— sniðum sem notuð skulu fyrir gögn sem flutt eru með gagnaflutningaþjónustunum sem lýst er í 6. lið.
CPR_067 Skráningarhluti ökurita skal styðja allar breytur sem auðkenndar eru.
CPR_068 Gögn, sem skráningarhluti ökurita sendir til prófunarbúnaðarins sem svar við boðum um beiðni, skulu vera af
þeirri gerð sem er mæld (þ.e. núgildi umbeðinnar breytu eins og skráningarhluti ökurita mælir eða nemur
það).

8.1.

Gildisbil breytna sem sendar eru
CPR_069 Í töflu 38 eru skilgreind gildisbilin sem notuð eru til að ákvarða hvort breyta, sem send er, sé gild.
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CPR_070

Gildin á bilinu „villuvísir― (erro
r indicator) gera skráningarhluta ökurita kleift að gefa tafarlaust til kynna að
gild breytugögn séu ekki tiltæk eins og stendur vegna einhvers konar villu í ökuritanum.

CPR_071

Gildin á bilinu „ekki tiltæk―gera skráningarhluta ökurita kleift að senda boð sem innihalda breytu sem ekki
er tiltæk eða ekki studd í þessari forritseiningu. Gildin á bilinu „ekki umbeðið―gera búnaði kleift að senda
skipanaboð og auðkenna þær breytur sem ekki er vænst svars við frá viðtökubúnaðinum.

CPR_072

Ef bilun í íhlut kemur í veg fyrir að gild gögn vegna breytu séu send skal villuvísirinn notaður í stað gagna
breytunnar eins og lýst er í töflu 38. Ef mæld eða reiknuð gögn hafa hins vegar gefið gildi, sem er gilt en er
samt sem áður utan skilgreinda breytubilsins, skal ekki nota villuvísirinn. Gögnin skulu send með því að nota
viðeigandi lágmarks- eða hámarksgildi breytu.
Tafla 38
Gildisbil fyrir dataRecords
1 bæti
(Sextándatölugildi)

2 bæti
(Sextándatölugildi)

4 bæti
(Sextándatölugildi)

ASCII

00 til FA

0000 til FAFF

00000000 til FAFFFFFF

1 til 254

FB

FB00 til FBFF

FB000000 til FBFFFFFF

Ekkert

FC til FD

FC00 til FDFF

FC000000 til FDFFFFFF

Ekkert

Villuvísir

FE

FE00 til FEFF

FE000000 til FEFFFFFF

0

Ekki tiltækt eða ekki umbeðið

FF

FF00 til FFFF

FF000000 til FFFFFFFF

FF

Heiti gildisbils

Gilt merki
Sérvísir fyrir breytu
Frátekið gildisbil fyrir síðari vísisbita

CPR_073 ASCII-rittáknið „*―er frátekið sem afmarkari fyrir breytur sem eru kóðaðar með ASCII-kóðunarreglunni.
8.2.

Snið fyrir dataRecords
Í töflum 39 til 42 hér á eftir eru tilgreind þau snið sem skulu notuð af þjónustutegundunum ReadDataByIdentifier og
WriteDataByIdentifier.
CPR_074 Í töflu 39 er gefin upp lengd, upplausn og vinnslubil fyrir hverja breytu sem auðkennd er með
recordDataIdentifier (kennimerki gagnafærslu):
Tafla 39
Snið dataRecords

Heiti breytu

Gagnalengd
(bæti)

TimeDate

8

HighResolutionTotalVehicleDistance

4

5 m/bit mögnun, 0 m hliðrun

0 til + 21055406 km

Kfactor

2

0,001 púls/m/bit mögnun, 0 hliðrun

0 til 64,255 púls/m

LfactorTyreCircumference

2

0,125 10– 3 m/bit mögnun, 0
hliðrun

0 til 8,031 m

WvehicleCharacteristicFactor

2

0,001 púls/m/bit mögnun, 0 hliðrun

0 til 64,255 púls/m

TyreSize

15

ASCII

ASCII

Upplausn

Vinnslubil

Sjá upplýsingar í töflu 40
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Heiti breytu

Gagnalengd
(bæti)

NextCalibrationDate

3

SpeedAuthorised

2

1/256 km/klst/bit mögnun, 0 hliðrun

0 til 250,996 km/klst

RegisteringMemberState

3

ASCII

ASCII

VehicleRegistrationNumber

14

Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN)

17

Upplausn

Vinnslubil

Sjá upplýsingar í töflu 41

Sjá upplýsingar í töflu 42
ASCII

ASCII

CPR_075 Í töflu 40 eru tilgreind snið fyrir mismunandi bæti breytunnar TimeDate:
Tafla 40
Nákvæmt snið TimeDate (gildið fyrir recordDataIdentifier # F90B)
Bæti

Skilgreining á breytu

Upplausn

Vinnslubil

1

Sekúndur

0,25 s/bit mögnun, 0 hliðrun

0 til 59,75 s

2

Mínútur

1 mín/bit mögnun, 0 min hliðrun

0 til 59 mín

3

Klukkustundir

1 klst/bit mögnun, 0 klst hliðrun

0 til 23 klst

4

Mánuður

1 mánaðar/bit mögnun, 0 mánaðar hliðrun

1 til 12 mánuðir

5

Dagur

0,25 dags/bit mögnun, 0 dags hliðrun
(Sjá ATHUGASEMD fyrir neðan töflu 41)

0,25 til 31,75 dagur

6

Ár

1 árs/bit mögnun, + 1985 árs hliðrun
(Sjá ATHUGASEMD fyrir neðan töflu 41)

1985 til ársins 2235

7

Staðbundin hliðrun í
mínútum

1 mín/bit mögnun, – 125 mín hliðrun

– 59 til + 59 mín

8

Staðbundin hliðrun í
klukkustundum

1 klst/bit mögnun, – 125 klst hliðrun

– 23 til + 23 klst

CPR_076 Í töflu 41 eru tilgreind snið fyrir mismunandi bæti breytunnar NextCalibrationDate.
Tafla 41
Nákvæmt snið fyrir NextCalibrationDate (gildið recordDataIdentifier # F922)
Bæti

Skilgreining á breytu

Upplausn

Vinnslubil

1 mánaðar/bit mögnun, 0 mánaðar hliðrun

1 til 12 mánuðir

1

Mánuður

2

Dagur

0,25 dags/bit mögnun, 0 dags hliðrun
(sjá ATHUGASEMD hér að neðan)

0,25 til 31,75 dagur

3

Ár

1 árs/bit mögnun, + 1985 árs hliðrun
(sjá athugasemd hér að neðan)

1985 til ársins 2235
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ATHUGASEMD varðandi notkun breytunnar „Dagur―
:
1) Gildið 0 fyrir dagsetningu er ógilt. Gildin 1, 2, 3 og 4 eru notuð til að tilgreina fyrsta dag mánaðarins, 5, 6, 7 og 8
tilgreina annan dag mánaðarins o.s.frv.
2) Þessi breyta hefur ekki áhrif á eða breytir klukkustundabreytunni hér að framan.
ATHUGASEMD varðandi notkun breytunnar „Ár―
:
Gildið 0 er notað til að tilgreina árið 1985, gildið 1 er notað til að tilgreina árið 1986 o.s.frv.
CPR_078 Í töflu 42 eru tilgreind snið fyrir mismunandi bæti breytunnar VehicleRegistrationNumber:
Tafla 42
Nákvæmt snið VehicleRegistrationNumber (gildið recordDataIdentifier # F97E)
Bæti

1
2 - 14

Skilgreining á breytu

Upplausn

Vinnslubil

Stafatafla (eins og hún er skilgreind í 1. viðbæti)

ASCII

01 til 0A

Skráningarnúmer ökutækis (eins og það er skilgreint í
1. viðbæti)

ASCII

ASCII
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8. REKSTRARSAMHÆFISPRÓFANIR ............................................................................................................................ 1361
1.

INNGANGUR

1.1. Gerðarviðurkenning
EB-gerðarviðurkenning fyrir skráningarbúnað (eða íhlut) eða ökuritakort byggist á:
— öryggisvottun sem byggist á forskriftum um sameiginlegar viðmiðanir á grundvelli öryggismarkmiðs sem samræmist
að fullu 10. viðbæti við þennan viðauka (á eftir að ljúka/breyta),
— aðgerðavottun sem framkvæmd er af yfirvaldi aðildarríkis sem vottar að hluturinn, sem prófaður er, uppfylli kröfur
þessa viðauka með tilliti til þeirra aðgerða sem framkvæmdar eru, mælinákvæmni og umhverfiseiginleika,
— vottun um rekstrarsamhæfi sem framkvæmd er af þar til bærum aðila sem vottar að skráningarbúnaðurinn (eða
ökuritakortið) sé að fullu rekstrarsamhæft nauðsynlegri tegund ökuritakorta (eða skráningarbúnaðar) (sjá 8. kafla í
þessum viðauka).
Í þessum viðbæti er tilgreint hvaða prófanir yfirvald aðildarríkis verður að framkvæma að lágmarki meðan á
virkniprófunum stendur og hvaða prófanir þar til bær aðili verður að framkvæma að lágmarki meðan á prófun á
rekstrarsamhæfi stendur. Verklagsreglur, sem skal fylgja við prófanir eða tegundir prófanna, eru ekki tilgreindar frekar.
Þessi viðbætir tekur ekki til þátta er varða öryggisvottun. Ef einhverjar prófanir, sem krafist er vegna
gerðarviðurkenningar, eru framkvæmdar meðan á ferlinu við öryggismat og -vottun stendur er ekki nauðsynlegt að
framkvæma þessar prófanir aftur. Í því tilviki er heimilt að skoða einungis niðurstöður þessara öryggisprófana. Til
upplýsingar eru kröfurnar sem búist er við að verði prófaðar (eða sem eru nátengdar prófunum sem búist er við að verði
framkvæmdar) við öryggisvottunina merktar með „*―í þessum viðbæti.
Tölusettu kröfurnar vísa í meginmál viðaukans en hinar kröfurnar vísa í aðra viðbæta (t.d. vísar krafan PIC_001 í kröfuna
PIC_001 í 3. viðbæti, Táknmyndir).
Í þessum viðbæti er fjallað sérstaklega um gerðarviðurkenningu hreyfinema, skráningarhluta ökurita og ytri GNSSbúnaðar sem íhluti skráningarbúnaðarins. Sérhver íhlutur fær eigin gerðarviðurkenningarvottorð þar sem hinir samhæfðu
íhlutirnir verða tilgreindir. Virkniprófun á hreyfinemanum (eða ytri GNSS-búnaði) er gerð ásamt skráningarhluta ökurita
og öfugt.
Ekki er krafist rekstrarsamhæfis milli allra tegunda hreyfinema (eða ytri GNSS-búnaðar) og allra tegunda skráningarhluta
ökurita. Í því tilviki er einungis hægt að veita gerðarviðurkenningu fyrir hreyfinema (eða ytri GNSS-búnað) samhliða
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi skráningarhluta ökurita og öfugt.
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1.2. Tilvísanir
Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti:
IEC 60068-2-1: Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold
IEC 60068-2-2: Basic environmental testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat (sinusoidal).
IEC 60068-2-6: Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration
ÍST EN 60068-2 -14: Umhverfisprófanir - Hluti 2-14: Prófanir - Próf N: Hitabreyting
IEC 60068-2-27: Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock
IEC 60068-2-30: Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
IEC 60068-2-64: Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband random and guidance
IEC 60068-2-78 Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state
ISO 16750-3 — Mechanical loads (2012-12)
ISO 16750-4 — Climatic loads(2010-04).
ISO 20653: Road vehicles — Degree of protection (IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects,
water and access
ISO 10605:2008 + Technical Corrigendum:2010 + AMD1:2014 Road vehicles — Test methods for electrical disturbances
from electrostatic discharge
ISO 7637-1:2002 + AMD1: 2008 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 1:
Definitions and general considerations.
ISO 7637-2 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2: Electrical transient
conduction along supply lines only.
ISO 7637-3 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 3: Electrical transient
transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines.
ISO/IEC 7816-1 Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics..
ISO/IEC 7816-2 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 2:
Dimensions and location of the contacts.
ISO/IEC 7816-3 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 3:
Electronic signals and transmission protocol.
ISO/IEC 10373-1:2006 + AMD1:2012 Identification cards — Test methods — Part 1: General characteristics
ISO/IEC 10373-3:2010 + Technical Corrigendum:2013 Identification cards — Test methods — Part 3: Integrated circuit
cards with contacts and related interface devices
ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface (with vehicle
units).
ISO 16844-4 Road vehicles — Tachograph systems — Part 4: CAN interface
ISO 16844-6 Road vehicles — Tachograph systems — Part 6: Diagnostics
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ISO 16844-7 Road vehicles — Tachograph systems — Part 7: Parameters
ISO 534 Paper and board — Determination of thickness, density and specific volume
Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10 Samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu ökutækja
með tilliti til rafsegulsviðssamhæfis (efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu)
2.

VIRKNIPRÓFANIR Á SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA
Nr.

Prófun

1

Stjórnsýsluathugun

Lýsing

Tengdar kröfur

1.1.

Skjöl

Réttleiki skjala

1.2.

Prófunarniðurstöður
framleiðanda

Niðurstöður prófunar sem framleiðandi gerir meðan á 88, 89,91
ísetningu stendur.
Niðurstöður sýndar á pappír á eftir.

2.

Sjónræn skoðun

2.1.

Samræmi við skjöl

2.2.

Auðkenni/merkingar

224 til 226

2.3.

Smíðaefni

219 til 223

2.4.

Innsiglun

398, 401 til 405

2.5.

Ytri skilfletir

3.

Virkniprófanir

3.1.

Aðgerðir sem í boði eru

03, 04, 05, 07, 382,

3.2.

Vinnuhamir

09 til 11*, 132, 133

3.3.

Aðgangsréttur að aðgerðum og gögnum

12* 13*,, 382, 383, 386 til
389

3.4.

Vöktun á ísetningu korta og úrtekt þeirra

15, 16, 17, 18, 19*, 20*,
132

3.5.

Hraða- og vegalengdarmæling

21 til 31

3.6.

Tímamæling (prófun framkvæmd við 20°C)

38 til 43

3.7.

Vöktun starfsathafna ökumanns

44 til 53, 132

3.8.

Vöktun áhafnarstöðu ökumanns

54, 55, 132
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3.9.

Prófun

Handvirkar færslur

18.5.2017

Lýsing

Tengdar kröfur

56 til 62

3.10. Stjórnun fyrirtækislása

63 til 68

3.11. Vöktun eftirlitsathafna

69, 70

3.12. Greining á sértilvikum og/eða bilunum

71 til 88, 132

3.13. Gögn til að auðkenna búnað

93*, 94*, 97, 100

3.14. Gögn um ísetningu ökumannskorts og úrtekt þess

102* til 104*

3.15. Gögn um starfsathafnir ökumanns

105* til 107*

3.16. Gögn um staði og staðsetningar

108* til 112*

3.17. Gögn um kílómetramæli

113* til 115*

3.18. Nákvæm gögn um hraða

116*

3.19. Gögn um sértilvik

117*

3.20. Gögn um bilanir

118*

3.21. Kvörðunargögn

119* til 121*

3.22. Tímastillingargögn

124*, 125*

3.23. Gögn um eftirlitsathafnir

126*, 127*

3.24. Gögn um fyrirtækislása

128*

3.25. Niðurhal gagna um starfsathöfn

129*

3.26. Gögn um séraðstæður

130*, 131*

3.27. Skráning og geymsla á ökuritakortum

134, 135, 136*, 137*,
139*, 140, 141
142, 143, 144*, 145*,
146*, 147, 148

3.28. Birting á skjá

90, 132,
149 til 166,
PIC_001, DIS_001

3.29. Prentun

90, 132, 167 til 179,
PIC_001, PRT_001 til
PRT_014

3.30. Viðvörun

132, 180 til 189
PIC_001
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Prófun

Nr. 31/1339

Lýsing

Tengdar kröfur

3.31. Niðurhal gagna til ytri miðla

90, 132, 190 til 194

3.32. Fjarskipti vegna markviss vegaeftirlits

195 til 197

3.33. Frálagsgögn til ytri viðbótarbúnaðar

198, 199

3.34. Kvörðun

202 til 206*, 383, 384,
386 til 391

3.35. Athugun á kvörðun á vegum úti

207 til 209

3.36. Tímastilling

210 til 212*

3.37. Viðbótaraðgerðir sem eru lausar við truflanir

06, 425

3.38. Skilflötur fyrir hreyfinema

02, 122

3.39. Ytri GNSS-búnaður

03, 123

3.40. Sannprófa að skráningarhluti ökurita greini, skrái og geymi sértilvik og/eða bilanir, 217
sem skilgreindar eru af framleiðanda skráningarhluta ökuritans, þegar tengdur
hreyfinemi bregst við segulsviðum sem trufla greiningu á hreyfingu ökutækis.
3.41. Dulmálssvíta og staðlaðar breytur léns
4.
4.1.

CSM_48, CSM_50

Umhverfisprófanir
Hitastig

Sannprófa virkni með:
Prófun samkvæmt ISO 16750-4, Kafli 5.1.1.2: Prófun á
vinnslu við lágt hitastig (72 klst. @ – 20 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-1: Environmental testing
— Part 2-1: Tests — Test A: Cold
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: Kafli 5.1.2.2: Prófun á
vinnslu við hátt hitastig (72 klst. við 70 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-2: Basic environmental
testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: Kafli 5.3.2: Hröð breyting á
hitastigi með tilgreindri tímalengd umskipta (– 20 °C/70 °C,
20 lotur, viðstöðutími 2 klst. við hvert hitastig)
Heimilt er að framkvæma færri prófanir (af þeim sem
skilgreindar eru í 3. lið þessarar töflu) við lægra hitastigið,
hærra hitastigið og í hitastigslotunum

213
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Lýsing

Tengdar kröfur

4.2.

Raki

Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti staðist lotubundinn 214
raka (hitaprófun) með IEC 60068-2-30, prófun Db, sex 24
klukkustunda lotur, hvert hitastig á bilinu 25°C til 55°C og
rakastig sem nemur 97% við 25°C og sem samsvarar 93%
við 55°C

4.3.

Álag

1. Sínustitringur

219

sannprófa að skráningarhluti ökurita geti
sínustitring sem hefur eftirfarandi eiginleika:

staðist

stöðug sveifluvik frá 5 til 11 Hz: 10 mm toppgildi
stöðug hröðun frá 11 til 300 Hz: 5g
Þessi krafa er sannprófuð með IEC 60068-2-6, prófun Fc,
þar sem lágmarksprófunarlengd er 3 × 12 klukkustundir
(12 klukkustundir á hvern ás)
Í ISO-staðli 16750-3 er ekki krafist prófunar með
sínutitringi á búnaði sem er staðsettur í aftengdu
stýrishúsi.
2. Handahófskenndur titringur:
Prófun samkvæmt ISO 16750-3: Chapter 4.1.2.8: Test
VIII: Commercial vehicle, decoupled vehicle cab
Prófun á handahófskenndum titringi, 10…2000 Hz, RMS
lóðrétt 21,3 m/s2, RMS langsum 11,8 m/s2, RMS á hlið
13,1 m/s2, 3 ásar, 32 klst. á hvern ás, þ.m.t. hitastigslotan
– 20…70°C.
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-64: Environmental
testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration,
broadband random and guidance
3. Högg:
kraftrænt högg með 3g hálfri sínusbylgju samkvæmt ISO
16750.
Prófanirnar, sem lýst er hér að framan, eru framkvæmdar á
mismunandi sýnishornum af þeirri tegund búnaðar sem verið
er að prófa
4.4.

Vörn gegn vatni og Prófun samkvæmt ISO 20653: Road vehicles — Degree of 220, 221
aðskotahlutum
protection (IP code) — Protection of electrical equipment
against foreign objects, water and access (Engin breyting á
breytum), Lágmarks IP-gildi 40

4.5.

Vörn gegn yfirspennu Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað straum frá 216
straumgjafa sem nemur:
24 V-útfærslur:

34 V við
klukkustund

+40°C

í

1

12 V-útfærslur:

17 V við
klukkustund

+40°C

í

1

(ISO 16750-2)
4.6.

Vörn gegn
umskautun

Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað umsnúning á 216
straumstefnu straumgjafans
(ISO 16750-2)
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Nr.

Prófun

4.7.

Vörn gegn
skammhlaupi

5.

Nr. 31/1341

Lýsing

Sannprófa að ílags-/frálagsmerkin
skammhlaupi til straumgjafa og jarðar
(ISO 16750-2)

Tengdar kröfur

séu

varin

gegn 216

EMC-prófanir (prófanir á rafsegulsviðssamhæfi)

5.1.

Geislun og næmleiki

Samræmi við reglugerð
þjóðanna fyrir Evrópu R10

efnahagsnefndar

Sameinuðu 218

5.2.

Rafstöðuafhleðsla

Samræmi við ISO 10605:2008 + tæknileg leiðrétting:2010 + 218
AMDI:2014: +/– 4kV fyrir afhleðslu snertu og +/– 8kV fyrir
frástreymi lofts

5.3.

Næmi fyrir sveipum Fyrir 24 V-útfærslur: samræmi við ISO 7637-2 + Reglugerð 218
frá rafmagnsleiðslum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
endurskoðun:
í straumgjafa
púls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm
púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm
púls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms
púls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms
Fyrir 12 V-útfærslur: samræmi við ISO 7637-1 + Reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
endurskoðun:
púls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm
púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohms
púls 4: Vs = – 6 V Va = – 5 V t6 = 15 ms
púls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms
Púls 5 skal einungis prófaður fyrir skráningarhluta ökurita
sem hannaðir eru til ísetningar í ökutæki þar sem engin
sameiginleg ytri vörn er notuð gegn orkuríkum sveipum (e.
load dump)
Fyrir mögulega orkuríka sveipi skal vísa til ISO 16750-2, 4th
edition, chapter 4.6.4.

3.

VIRKNIRÓFANIR Á HREYFINEMA

Nr.

Prófun

1.

Stjórnsýsluathugun

1.1.

Skjöl

Lýsing

Réttleiki skjala

Tengdar kröfur
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Lýsing

Tengdar kröfur

2.

Sjónræn skoðun

2.1.

Samræmi við skjöl

2.2.

Auðkenni/merkingar

225, 226,

2.3.

Smíðaefni

219 til 223

2.4.

Innsiglun

398, 401 til 405

3.

Virkniprófanir

3.1.

Gögn til að sanngreina nema

95 til 97*

3.2.

Tenging hreyfinema og skráningarhluta ökurita

122*, 204

3.3.

Greining hreyfingar
Nákvæmni í hreyfimælingu

30 til 35

3.4.

Skilflötur skráningarhluta ökurita

02.

3.5.

Athuga hvort hreyfineminn sé ónæmur fyrir stöðugu segulsviði. Að öðrum kosti skal 217
sannprófa að hreyfineminn bregðist við stöðugum segulsviðum sem trufla greiningu
á hreyfingu ökutækis þannig að tengdur skráningarhluti ökurita geti greint, skráð og
geymt bilanir

4.
4.1.

Umhverfisprófanir
Ganghiti

Sannprófa virkni (eins og skilgreint er í prófun 3.3) við 213
hitastig á bilinu [–40 °C; + 135°C] með:
IEC 60068-2-1, prófun Ad, þar sem prófunartíminn er 96
klukkustundir við lægsta hitastig To min,
IEC 60068-2-2, Bd-prófun, þar sem prófunartíminn er 96
klukkustundir við hæsta hitastig To max
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.1.1.2: Prófun á
vinnslu við lágt hitastig (24 klst. @ – 40 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-1: Environmental testing
— Part 2-1: Tests — Test A: Cold, IEC 68-2-2 prófun Bd,
þar sem prófunartíminn er 96 klukkustundir við lægsta
hitastig sem er– 40°C.
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.1.2.2: Prófun á
vinnslu við hátt hitastig (96 klst. @ – 135 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-2: Basic environmental
testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat
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4.2.

Hitastigslotur

Nr. 31/1343

Lýsing

Tengdar kröfur

Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.3.2: Hröð breyting á 213
hitastigi með tilgreindri tímalengd umskipta (– 40°C/135 °C,
20 lotur, viðstöðutími 30 mín. við hvert hitastig)
IEC 60068-2-14: Environmental testing; Part 2-14: Tests;
Test N: Change of temperature

4.3.

Rakastigslotur

Sannprófa virkni (eins og skilgreint er í prófun nr. 3.3) með 214
IEC 60068-2-30, prófun Db, sex 24 klukkustunda lotur, hvert
hitastig á bilinu 25 °C til 55°C og rakastig sem nemur 97%
við 25°C og jafnt 93% við 55°C

4.4.

Titringur

ISO 16750-3: Chapter 4.1.2.6: Test VI: Commercial vehicle, 219
engine, gearbox
Blönduð aðferð við titringsprófun, þ.m.t.
a) Prófun með sínustitringi, 20…520 Hz, 11,4 … 120 m/s2,
<= 0,5 oct/mín
b) Prófun á handahófskenndum titringi, 10…2000 Hz, RMS
177 m/s2
94 klst. á hvern ás, þ.m.t. hitastigslota – 20…70°C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-80: Environmental testing
— Part 2-80: Tests — Test Fi: Vibration — Mixed mode

4.5.

Kraftrænt högg

ISO 16750-3: Chapter 4.2.3: Test VI: Test for devices in or 219
on the gearbox
hálfsínuslaga högg, hröðun skal samþykkt á bilinu 3000…15
000 m/s2, á eftir að ákvarða púlslengd, hins vegar < 1 ms,
fjöldi högga: á eftir að ákvarða
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-27: Environmental testing.
Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock

4.6.

Vörn gegn vatni og Prófun samkvæmt ISO 20653: Road vehicles — Degree of 220, 221
aðskotahlutum
protection (IP code) — Protection of electrical equipment
against foreign objects, water and access
(Markgildi IP 64)

4.7.

Vörn gegn
umskautun

Sannprófa að hreyfineminn geti þolað umsnúning á 216
straumstefnu straumgjafans

4.8.

Vörn gegn
skammhlaupi

Sannprófa að ílags-/frálagsmerkin
skammhlaupi til straumgjafa og jarðar

séu

varin

gegn 216
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EMC (rafsegulsviðssamhæfi)

5.1.

Geislun og næmleiki

Sannprófa samræmi við reglugerð
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu R10

efnahagsnefndar 218

5.2.

Rafstöðuafhleðsla

Samræmi við ISO 10605:2008 + tæknileg leiðrétting:2010 + 218
AMDI:2014: +/– 4kV fyrir afhleðslu snertu og +/– 8kV fyrir
frástreymi lofts

5.3.

Næmi fyrir sveipum Fyrir 24V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-2 + Reglugerð 218
frá rafmagnsleiðslum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
á gagnalínum
endurskoðun:
púls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm
púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohms
púls 4: Vs= – 16 V Va = – 12 V t6 = 100ms
púls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms
Fyrir 12V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-1 + Reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
endurskoðun:
púls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm
púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohms
púls 4: Vs= – 6 V Va=-5 V t6 = 15 ms
púls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms
Púls 5 skal einungis prófaður fyrir skráningarhluta ökurita
sem hannaðir eru til ísetningar í ökutæki þar sem engin
sameiginleg ytri vörn er notuð gegn orkuríkum sveipum (e.
load dump)
Fyrir mögulega orkuríka sveipi skal vísa til ISO 16750-2, 4.
útgáfa, kafli 4.6.4.

4.

VIRKNIPRÓFANIR Á ÖKURITAKORTUM
Prófanir samkvæmt þessum 4. lið,
nr. 5 „Prófanir á samskiptareglum―
nr. 6 „Prófanir á skráa- og gagnaskipan korts―og
nr. 7 „Virkniprófanir―
geta verið framkvæmdar af matsaðila eða vottunaraðila meðan á öryggisvottunarferlinu samkvæmt sameiginlegu
viðmiðununum fyrir flögueininguna stendur.
Prófanir númer 2.3. og 4.2 eru þær sömu. Þetta eru kraftrænu prófanirnar á samsetningunni kort og flögueining. Ef öðrum
þessara íhluta (korti, flögueiningu) er breytt þá eru þessar prófanir nauðsynlegar.
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2.
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2.1.

Prentuð hönnun
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Réttleiki skjala

Gengið skal úr skugga um að allir þættir til verndar og sjáanleg 227 til 229, 232, 234 til
gögn séu prentuð með réttum hætti á kortið og í samræmi við 236
kröfur
[Kennimerki]
1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 227)
Eftirfarandi skal koma fram á framhliðinni:
Orðin
„Ökumannskort― eða
„Eftirlitskort― eða
„Verkstæðiskort― eða „Fyrirtækiskort―, prentað með
hástöfum á opinberu tungumáli eða tungumálum
aðildarríkisins sem gefur út kortið, allt eftir tegund kortsins.
[Heiti aðildarríkis]
Viðauki 1C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 228)
Eftirfarandi skal koma fram á framhliðinni:
heiti aðildarríkisins sem gefur kortið út (valfrjálst),
[Tákn]
1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 229)
Eftirfarandi skal koma fram á framhliðinni:
auðkenni aðildarríkisins, sem gefur kortið út, prentað sem
negatíva í bláum rétthyrningi og umlukið tólf gulum
stjörnum sem mynda hring.
[Upptalning]
1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 232)
Eftirfarandi skal koma fram á bakhliðinni:
skýring á númeruðu liðunum sem eru á framhlið kortsins.
[Litur]
1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 234)
Ökuritakort skulu prentuð með eftirfarandi, ríkjandi
bakgrunnslitum:
— ökumannskort: hvítur,
— verkstæðiskort: rauður,
— eftirlitskort: blár,
— fyrirtækiskort: gulur.
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[Öryggi]
1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 235)
Ökuritakort skulu bera a.m.k. eftirfarandi sérkenni til að
vernda kortið gegn fölsun og sviksamlegum breytingum:
— öryggisbakgrunn
með
fíngerðu,
bakgrunnsmunstri og regnbogaprentun,

prentuðu

— a.m.k. eina línu örprentaða í tveimur litum.
[Merkingar]
1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 236)
Aðildarríkjunum er heimilt að bæta við litum eða
merkingum, svo sem landsbundnum táknum og
öryggisatriðum.
[Viðurkenningarmerki]
Á ökuritakortum skal vera viðurkenningarmerki.
Viðurkenningarmerkið skal vera:
— rétthyrningur og innan hans skal vera stafurinn „e―og á
eftir honum auðkennisnúmer eða auðkennisstafur þess
lands sem veitt hefur viðurkenninguna,
— viðurkenningarnúmer
sem
samsvarar
númeri
viðurkenningarvottorðs fyrir ökuritakort, komið fyrir
einhvers staðar mjög nálægt rétthyrningnum.

2.2.

Kraftrænar prófanir

240, 243
ISO/IEC 7810
[Stærð korts]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[5] Mál korts,
[5.1] Stærð korts,
[5.1.1] Mál korts og vikmörk,
gerð korts ID-1 Ónotað kort
[Brúnir korts]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,
[5] Mál korts,
[5.1] Stærð korts,
[5.1.2] Brúnir korts

Identification

cards

—

Physical
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[Uppbygging korts]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[6] Uppbygging korts
[Efni korts]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[7] Efni korts
[Beygjustífni]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.1] Beygjustífni
[Eiturhrif]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.3] Eiturhrif
[Þol gegn íðefnum]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.4] Þol gegn íðefnum
[Stöðugleiki korts]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

Nr. 31/1347

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.5] Stöðugleiki á málum korts og verping þess vegna
hitastigs og raka
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[Ljós]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.6] Ljós
[Ending]
1. viðauki C, kafli 4.4 „Forskriftir sem gilda um umhverfi
og rafmagn―
, 241
Ökuritakort skulu virka rétt í fimm ár að því gefnu að þau
séu notuð í samræmi við forskriftir sem gilda um umhverfi
og rafmagn.
[Styrkleiki gegn flögnun]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.8] Styrkleiki gegn flögnun
[Viðloðun eða samlíming]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.9] Viðloðun eða samlíming
[Verping]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.11] Heildarverping korts
[Hitaþol]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

[8] Eiginleikar korts,
[8.12] Hitaþol

18.5.2017

cards

—

Physical
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[Aflögun yfirborðs]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.13] Aflögun yfirborðs
[Óhreinkun]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810
characteristics,

Identification

cards

—

Physical

[8] Eiginleikar korts,
[8.14] Óhreinkun og víxlverkun íhluta kortsins

2.3.

Vélrænar prófanir
með ísettri
flögueiningu

ISO/IEC 7810
[Bognun]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards —
Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards
containing integrated circuits
[9.2] Hreyfifræðilegt bognunarálag
Heildarfjöldi bognunarlota: 4000.
[Snúningur]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards —
Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards
containing integrated circuits
[9.3] Hreyfifræðilegt snúningsálag
Heildarfjöldi snúningslota: 4000.

3.

Eining

3.1.

Eining

Eining er umlykja flögunnar og botnsnertan.
[Yfirborðssnið]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit
cards — Part 1: Cards with contacts — Physical
characteristics
[4.2] Yfirborðssnið snerta

ISO/IEC 7816
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[Kraftrænn styrkur]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit
cards — Part 1: Cards with contacts — Physical
characteristics
[4.3] Kraftrænn styrkur (korts og snerta)

[Rafmagnsviðnám]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit
cards — Part 1: Cards with contacts — Physical
characteristics
[4.4] Rafmagnsviðnám (snerta)

[Mál]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit
cards — Part 2: Cards with contacts — Dimension and
location of the contacts
[3] Mál snertanna

[Staðsetning]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit
cards — Part 2: Cards with contacts — Dimension and
location of the contacts
[4] Fjöldi og staðsetning snertanna
Ef um er að ræða einingar með sex snertum, eru snertur
„C4―og „C8―ekki hluti af þessari prófunarkröfu.

4.

Flaga

4.1.

Flaga

241 til 244

[Ganghiti]
Flaga ökuritakortsins skal vinna við umhverfishita sem er á
bilinu –25 °C til + 85 °C.

Reglugerð
efnahagsnefndar
Evrópu 10
ISO/IEC 7810
ISO/IEC 10373

fyrir
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[Hitastig og rakastig]
1. viðauki C, kafli 4.4 „Forskriftir sem gilda um umhverfi
og rafmagn―
, 241
Ökuritakortin skulu virka rétt við öll venjuleg veðurskilyrði
á yfirráðasvæði Bandalagsins og a.m.k. við hitastig á bilinu
frá –25 °C til 70°C með hámarkstoppa annað veifið upp í
85°C, þar sem „annað veifið―merkir ekki lengur en í 4
klukkustundir í senn og ekki oftar en hundrað sinnum á
endingartíma kortsins.
Ökuritakortin eru látin verða fyrir eftirfarandi hita og raka í
samfelldum þrepum í viðkomandi tíma. Eftir hvert þrep eru
ökuritakortin prófuð með tilliti til rafmagnsvirkni.
1. Hitastig sem nemur – 20 °C í 2 klst.
2. Hitastig sem nemur +/– 0 °C í 2 klst.
3. Hitastig sem nemur + 20 °C og rakastig 50% í 2 klst.
4. Hitastig sem nemur + 50 °C og rakastig 50% í 2 klst.
5. Hitastig sem nemur + 70 °C og rakastig 50% í 2 klst.
Hitastigið er aukið öðru hverju í + 85 °C og rakastig í
50% í 60 mín.
6. Hitastig sem nemur + 70 °C og rakastig 85 % í 2 klst.
Hitastigið er aukið öðru hverju í + 85 °C og rakastig í
85 % í 30 mín.
[Raki]
1. viðauki C, kafli 4.4 „Forskriftir sem gilda um umhverfi
og rafmagn―
, 242
Ökuritakort skulu virka rétt við rakastig á bilinu 10% til
90%.
[Rafsegulsviðssamhæfi — EMC]
1. viðauki C, kafli 4.4 „Forskriftir sem gilda um umhverfi
og rafmagn―244)
Við notkun skulu ökuritakort uppfylla ákvæði ECE R10 að
því er varðar rafsegulsviðssamhæfi.

Nr. 31/1351

Tengdar kröfur
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[Stöðurafmagn]
1. viðauki C, kafli 4.4 „Forskriftir sem gilda um umhverfi
og rafmagn―
, 244
Meðan á notkun stendur skulu ökuritakort varin gegn
rafstöðuafhleðslu.
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards —
Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards
containing integrated circuits
[9.4] Stöðurafmagn
[9.4.1] Samrásarkort með snertum
Prófunarspenna: 4000 V.

[Röntgengeislar]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards —
Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards
containing integrated circuits
[9.1] Röntgengeislar

[Útfjólublátt ljós]
ISO/IEC 10373-1:2006, Identification cards — Test
methods — Part 1: General characteristics
[5.11] Útfjólublátt ljós

[3 hjóla prófun]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 10373-1:2006/Amd. 1:2012, Identification cards
— Test methods — Part 1: General characteristics,
Amendment 1
[5.22] Samrásarkort — Kraftrænn styrkur: 3 hjóla prófun á
samrásarkortum með snertum

[Hjúpur]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
MasterCard CQM V2.03:2013
[11.1.3] R-L3-14-8: Traustleiki við prófun á hjúpi
[13.2.1.32] TM-422: Kraftrænn áreiðanleiki: Prófun á hjúpi

18.5.2017

Tengdar kröfur
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Nr.

Prófun

4.2.

Kraftrænar prófanir á
flögueiningu í
meginhluta korts ->
sama og í lið 2.3

Lýsing

[Bognun]

Nr. 31/1353

Tengdar kröfur

ISO/IEC 7810

Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards —
Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards
containing integrated circuits
[9.2] Hreyfifræðilegt bognunarálag
Heildarfjöldi bognunarlota: 4000.

[Snúningur]
Ökuritakort verða að vera í samræmi við staðalinn
ISO/IEC 7810:2003/Amd. 1:2009, Identification cards —
Physical characteristics, Amendment 1: Criteria for cards
containing integrated circuits
[9.3] Hreyfifræðilegt snúningsálag
Heildarfjöldi snúningslota: 4000.

5.

Prófanir á samskiptareglum

5.1.

Svar við
endurstillingu (ATR)

Athuga hvort ATR sé í samræmi við kröfur

5.2.

T=0

Athuga hvort T=0 samskiptareglurnar séu í samræmi við ISO/IEC 7816-3
kröfur
TCS_11, TCS_12,
TCS_13, TCS_15

5.3.

PTS (val á tegund Athuga hvort PTS-skipunin sé í samræmi við kröfur með því ISO/IEC 7816-3
samskiptareglna)
að stilla af T=1 í T=0
TCS_12, TCS_19,
TCS_20, TCS_21

5.4.

T=1

6.

ISO/IEC 7816-3
TCS_14, TCS_17,
TCS_18

Athuga hvort T=1 samskiptareglurnar séu í samræmi við ISO/IEC 7816-3
kröfur
TCS_11, TCS_13,
TCS_16

Skráa- og gagnaskipan korts
Prófa hvort skráaskipan kortsins sé í samræmi við kröfur með TCS_22 til TCS_28
því að athuga hvort lögbundnar skrár séu á kortinu og athuga
aðgangsskilyrði þeirra
TCS_140 til TCS_179

6.1.

7.

Virkniprófanir

7.1.

Venjuleg vinnsla

Prófa a.m.k. einu sinni hverja leyfða notkun hverrar skipunar TCS_29 til TCS_139
(dæmi: prófa skipunina UPDATE BINARY þar sem CLA =
´00´, CLA = ´0C´ og með mismunandi P1, P2 og Lc breytum)
Athuga hvort aðgerðirnar hafi í raun verið framkvæmdar á
kortinu (dæmi: með því að lesa skrána sem skipunin var
framkvæmd á)
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Villuboð
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Lýsing

Tengdar kröfur

Prófa a.m.k. einu sinni hver villuboð (eins og tilgreint er í 2.
viðbæti) fyrir hverja skipun
Prófa a.m.k. einu sinni hverja stofnræna villu (nema ´6400´
heilleikavillur sem athugaðar eru við öryggisvottun)

7.3.

Dulmálssvíta og staðlaðar breytur léns

8.

Persónutenging

8.1.

Sjónræn
persónutenging

CSM_48, CSM_50

1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 230)

230, 231, 235

Eftirfarandi skal koma fram á framhliðinni:
upplýsingar sem lúta sérstaklega að útgefnu korti.

1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 231)
Eftirfarandi skal koma fram á framhliðinni:
dagsetningar með sniðinu „dd/mm/áááá―eða „dd.mm.áááá―
(dagur, mánuður, ár),

1. viðauki C, kafli 4.1 „Sjónræn gögn―
, 235)
Ökuritakort skulu bera a.m.k. eftirfarandi sérkenni til að
vernda kortið gegn fölsun og sviksamlegum breytingum:
— á
því
svæði
sem
ljósmyndin
er
öryggisbakgrunnurinn og ljósmyndin skarast.

5.

skulu

PRÓFANIR Á YTRI GNSS-BÚNAÐI
Nr.

Prófun

1.

Stjórnsýsluathugun

1.1.
2.

Skjöl

Lýsing

Tengdar kröfur

Réttleiki skjala

Sjónræn skoðun á ytri GNSS-búnaði

2.1.

Samræmi við skjöl

2.2.

Auðkenni/merkingar

224 til 226

2.3.

Smíðaefni

219 til 223

3.

Virkniprófanir

3.1.

Gögn til að sanngreina nema

98,99

3.2.

Ytri GNSS-eining — tenging við skráningarhluta ökurita

123, 205
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Nr.

Prófun

Nr. 31/1355

Lýsing

Tengdar kröfur

3.3.

Staðsetning hnattræns gervihnattaleiðsögukerfis

3.4.

Skilflötur skráningarhluta ökurita þegar GNSS-móttökubúnaðurinn er utan við 03.
skráningarhluta ökurita

3.5.

Dulmálssvíta og staðlaðar breytur léns

4.

4.1.

36, 37

CSM_48, CSM_50

Umhverfisprófanir

Hitastig

Sannprófa virkni með:

213

Prófun samkvæmt ISO 16750-4, kafli 5.1.1.2: Prófun á vinnslu
við lágt hitastig (72 klst. @ – 20 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-1: Environmental testing —
Part 2-1: Tests — Test A: Cold
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: Chapter 5.1.2.2: High
temperature operation test (72 klst. við 70 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-2: Basic environmental
testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: Kafli 5.3.2: Hröð breyting á
hitastigi með tilgreindri tímalengd umskipta (– 20 °C/70 °C, 20
lotur, viðstöðutími 1 klst. við hvert hitastig)
Heimilt er að framkvæma færri prófanir (af þeim sem
skilgreindar eru í 3. lið þessarar töflu) við lægra hitastigið,
hærra hitastigið og í hitastigslotunum

4.2.

Raki

Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti staðist lotubundinn 214
raka (hitaprófun) með IEC 60068-2-30, prófun Db, sex 24
klukkustunda lotur, hvert hitastig á bilinu 25 °C til 55 °C og
rakastig sem nemur 97% við 25 °C og sem samsvarar 93% við
55 °C

4.3.

Kraftræn

1. Sínustitringur
sannprófa að skráningarhluti ökurita geti
sínustitring sem hefur eftirfarandi eiginleika:

219
staðist

stöðug sveifluvik frá 5 til 11 Hz: 10 mm toppgildi
stöðug hröðun frá 11 til 300 Hz: 5g
Þessi krafa er sannprófuð með IEC 60068-2-6, prófun Fc,
þar sem lágmarksprófunarlengd er 3 × 12 klukkustundir
(12 klukkustundir á hvern ás)
Í ISO-staðli 16750-3 er ekki krafist prófunar með
sínutitringi á búnaði sem er staðsettur í aftengdu stýrishúsi.
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Prófun

Lýsing

18.5.2017

Tengdar kröfur

2. Handahófskenndur titringur:
Prófun samkvæmt ISO 16750-3: Chapter 4.1.2.8:
Test VIII: Commercial vehicle, decoupled vehicle cab
Prófun á handahófskenndum titringi, 10…2000 Hz, RMS
lóðrétt 21,3 m/s2, RMS langsum 11,8 m/s2, RMS á hlið
13,1 m/s2, 3 ásar, 32 klst. á hvern ás, þ.m.t. hitastigslotan –
20…70°C.
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-64: Environmental
testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration,
broadband random and guidance
3. Högg:
kraftrænt högg með 3g hálfri sínusbylgju samkvæmt ISO
16750.
Prófanirnar, sem lýst er hér að framan, eru framkvæmdar á
mismunandi sýnishornum af þeirri tegund búnaðar sem verið
er að prófa
4.4.

Vörn gegn vatni og Prófun samkvæmt ISO 1675020653: Road vehicles — Degree 220, 221
aðskotahlutum
of protection (IP code) — Protection of electrical equipment
against foreign objects, water and access (No change in
parameters)

4.5.

Vörn gegn
yfirspennu

Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað straum frá 216
straumgjafa sem nemur:
24 V-útfærslur:

34 V við 40 °C í 1 klukkustund

12 V-útfærslur:

17 V við 40 °C í 1 klukkustund

(ISO 16750-2, kafli 4.3)
4.6.

Vörn gegn
umskautun

Sannprófa að skráningarhluti ökurita geti þolað umsnúning á 216
straumstefnu straumgjafans
(ISO 16750-2, kafli 4.7)

4.7.

Vörn gegn
skammhlaupi

Sannprófa að ílags-/frálagsmerkin séu varin gegn skammhlaupi 216
til straumgjafa og jarðar
(ISO 16750-2, kafli 4.10])

5.
5.1.

EMC-prófanir (prófanir á rafsegulsviðssamhæfi)
Geislun og næmleiki

Samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 218
fyrir Evrópu R10
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Prófun
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Lýsing
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5.2.

Rafstöðuafhleðsla

Samræmi við ISO 10605:2008 + tæknileg leiðrétting:2010 + 218
AMDI:2014: +/– 4kV fyrir afhleðslu snertu og +/– 8kV fyrir
frástreymi lofts

5.3.

Næmi fyrir sveipum Fyrir 24V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-2 + Reglugerð 218
frá rafmagnsleiðslum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
í straumgjafa
endurskoðun:
púls 1a: Vs = – 450V Ri = 50 ohm
púls 2a: Vs = + 37V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 20V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = + 150V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 150V Ri = 50 ohm
púls 4: Vs = – 16 V Va = – 12V t6 = 100 ms
púls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms
Fyrir 12V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-1 + Reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
endurskoðun:
púls 1: Vs = – 75V Ri = 10 ohm
púls 2a: Vs = + 37V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 10V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = – 112V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 75V Ri = 50 ohm
púls 4: Vs= – 6V Va=-5V t6 = 15 ms
púls 5: Vs = + 65V Ri = 3 ohm td = 100ms
Púls 5 skal einungis prófaður fyrir skráningarhluta ökurita sem
hannaðir eru til ísetningar í ökutæki þar sem engin sameiginleg
ytri vörn er notuð gegn orkuríkum sveipum (e. load dump)
Fyrir mögulega orkuríka sveipi skal vísa til ISO 16750-2, 4th
edition, chapter 4.6.4.

6.

PRÓFANIR Á FJARSKIPTABÚNAÐI
Nr.

Prófun

1.

Stjórnsýsluathugun

1.1.

Skjöl

Lýsing

Tengdar kröfur

Réttleiki skjala

2.

Sjónræn skoðun

2.1.

Samræmi við skjöl

2.2.

Auðkenni/merkingar

225, 226

2.3.

Smíðaefni

219 til 223
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Prófun
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Lýsing

Tengdar kröfur

Umhverfisprófanir

Hitastig

Sannprófa virkni með:

213

Prófun samkvæmt ISO 16750-4, kafli 5.1.1.2: Prófun á vinnslu
við lágt hitastig (72 klst. @ – 20 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-1: Environmental testing —
Part 2-1: Tests — Test A: Cold
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: kafli 5.1.2.2: Prófun á vinnslu
við hátt hitastig (72 klst. við 70 °C)
Þessi prófun vísar til IEC 60068-2-2: Basic environmental
testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat
Prófun samkvæmt ISO 16750-4: Kafli 5.32 Hröð breyting á
hitastigi með tilgreindri tímalengd umskipta (– 20 °C/70 °C, 20
lotur, viðstöðutími 1 klst. (?) við hvert hitastig)
Heimilt er að framkvæma færri prófanir (af þeim sem
skilgreindar eru í 3. lið þessarar töflu) við lægra hitastigið,
hærra hitastigið og í hitastigslotunum

4.4.

5.

Vörn gegn vatni og Prófun samkvæmt ISO 20653: Road vehicles — Degree of 220, 221
aðskotahlutum
protection (IP code) — Protection of electrical equipment
against foreign objects, water and access (targeted value IP40)

EMC-prófanir (prófanir á rafsegulsviðssamhæfi)

5.1.

Geislun og næmleiki

Samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 218
fyrir Evrópu R10

5.2.

Rafstöðuafhleðsla

Samræmi við ISO 10605:2008 + tæknileg leiðrétting:2010 + 218
AMDI:2014: +/– 4kV fyrir afhleðslu snertu og +/– 8kV fyrir
frástreymi lofts

5.3.

Næmi fyrir sveipum Fyrir 24V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-2 + Reglugerð 218
frá rafmagnsleiðslum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
í straumgjafa
endurskoðun:
púls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm
púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm
púls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms
púls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms
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Prófun
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Lýsing
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Fyrir 12V-útfærslur; samræmi við ISO 7637-1 + Reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10, 3.
endurskoðun:
púls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm
púls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm
púls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm
púls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm
púls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm
púls 4: Vs = –6 V Va = –5 V t6 = 15 ms
púls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms
Púls 5 skal einungis prófaður fyrir skráningarhluta ökurita sem
hannaðir eru til ísetningar í ökutæki þar sem engin sameiginleg
ytri vörn er notuð gegn orkuríkum sveipum (e. load dump)
Fyrir mögulega orkuríka sveipi skal vísa til ISO 16750-2, 4th
edition, chapter 4.6.4.

7.

VIRKNIPRÓFANIR Á PAPPÍR
Nr.

Prófun

1.

Stjórnsýsluathugun

1.1.
2.

Skjöl

Lýsing

Tengdar kröfur

Réttleiki skjala

Almennar prófanir

2.1.

Fjöldi rittákna í
hverri línu

Sjónræn skoðun á útprentum.

172

2.2.

Lágmarksstærð
rittákna

Sjónræn skoðun á útprenti og skoðun á rittáknum.

173

2.3.

Stafamengi sem stutt Prentarinn skal styðja öll rittáknin sem tilgreind eru í 174
er
„Stafamengi― 4.
í kafla í 1. viðbæti.―

2.4.

Skerpa útprenta

Athugun á gerðarviðurkenningu ökurita og sjónræn skoðun á 174
útprentum

2.5.

Læsileiki og
auðkenning útprenta

Skoðun útprenta

175, 177, 178

Sýnt fram á með prófunarskýrslum og aðferðarlýsingum
prófunar af hálfu framleiðanda
Öll gerðarviðurkenningarnúmer ökurita sem hægt er að nota
prentarapappírinn með eru prentuð á pappírinn.

2.6.

Handskráðum
Sjónræn skoðun: Reitur fyrir undirskrift ökumanns er til staðar. 180
athugasemdum bætt
Reitur fyrir aðrar handskráðar færslur til viðbótar eru til staðar.
við
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2.7.

Viðbótarupplýsingar
á hliðum pappírsins

18.5.2017

Lýsing

Tengdar kröfur

Á fram- og afturhlið pappírsins geta verið viðbótarupplýsingar. 177, 178
Viðbótarupplýsingarnar
útprentanna.

mega

ekki

trufla

læsileika

Sjónræn skoðun.
3.
3.1.

Geymsluprófanir
Þurr hiti

Formeðhöndlun: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 176, 178
3% rakastig
IEC 60068-2-2-Bb
Prófunarumhverfi 72 klukkustundir við + 70 °C ± 2 °C
Endurheimt: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3%
rakastig

2.2.

Rakur hiti

Formeðhöndlun: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 176, 178
3% rakastig
IEC 60068-2-78-Cab
Prófunarumhverfi 144 klukkustundir við + 55 °C ± 2 °C/93%
± 3% rakastig
Endurheimt: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3%
rakastig

4.
4.1.

Prófun á pappír í notkun
Rakaþol, bakgrunnur Formeðhöndlun: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 176, 178
3% rakastig
(óprentaður pappír)
IEC 60068-2-78-Cab
Prófunarumhverfi 144 klukkustundir við + 55 °C ± 2 °C/93%
± 3% rakastig
Endurheimt: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3%
rakastig

4.2.

Prentanleiki

Formeðhöndlun: 24 klukkustundir við + 40 °C ± 2 °C/93 % ± 176, 178
3% rakastig
Prófunarumhverfi: útprent prentað við + 23 °C ± 2 °C
Endurheimt: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3%
rakastig

4.3.

Hitaþol

Formeðhöndlun: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 176, 178
3% rakastig
IEC 60068-2-2-Bb
Prófunarumhverfi 2 klukkustundir við + 70 °C ± 2 °C, þurr hiti
Endurheimt: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3%
rakastig

4.4.

Þol gegn lágum hita

Formeðhöndlun: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 176, 178
3% rakastig
ISO 60068-2-1-Ab
Prófunarumhverfi 24 klukkustundir við – 20 °C ± 3 °C, þurr
kuldi
Endurheimt: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3%
rakastig

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr.

4.5.

Prófun
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Ljósþol

Nr. 31/1361

Tengdar kröfur

Formeðhöndlun: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 176, 178
3% rakastig
Prófunarumhverfi 100 klukkustundir undir 5000 lúxa lýsingu
við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3% rakastig
Endurheimt: 16 klukkustundir við + 23 °C ± 2 °C/55% ± 3%
rakastig

Viðmiðanir að því er varðar læsileika fyrir prófanir 3.x og 4.x
Læsileiki útprenta er tryggður ef ljósþéttni uppfyllir eftirfarandi viðmiðunarmörk:
Prentuð rittákn: lágmark. 1,0
Bakgrunnur (óprentaður pappír): hámark 0,2
Ljósþéttni útprentanna sem prentuð eru skal mæld samkvæmt DIN EN ISO 534.
Engar breytingar skulu vera á málum útprenta og þau skulu haldast auðlæsileg.
8.

REKSTRARSAMHÆFISPRÓFANIR
Nr.

Prófun

Lýsing

9.1 Prófanir á rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökutækis og ökuritakorta
1.

Gagnkvæm
sannvottun

Athuga hvort gagnkvæm sannvottun milli skráningarhluta ökurita og ökuritakortsins sé
með eðlilegum hætti

2.

Skrif-/lestrarprófanir

Framkvæma dæmigerða atburðarás starfsathafnar á skráningarhluta ökurita. Atburðarásin
skal löguð að þeirri kortagerð sem verið er að prófa og fela í sér að skrifað sé í eins
margar frumskrár á kortinu og mögulegt er
Sannprófa með því að hala niður upplýsingum af skráningarhluta ökurita að allar
samsvarandi skráningar hafi verið rétt færðar
Sannprófa með því að hala niður upplýsingum af kortinu að allar samsvarandi skráningar
hafi verið rétt færðar
Sannprófa með daglegu útprenti að allar samsvarandi skráningar hafi verið rétt lesnar

9.2 Prófanir á rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökutækis og hreyfinema
1.

Tenging

Athuga hvort tengingin milli skráningarhluta ökurita og hreyfinemanna virki eins og vera
ber

2.

Prófanir á
starfsathöfnum

Framkvæma dæmigerða atburðarás starfsathafnar á hreyfinemanum. Atburðarásin skal
fela í sér venjulega starfsathöfn og framkalla eins mörg sértilvik eða bilanir og mögulegt
er.
Sannprófa með því að hala niður upplýsingum af skráningarhluta ökurita að allar
samsvarandi skráningar hafi verið rétt færðar
Sannprófa með því að hala niður upplýsingum af kortinu að allar samsvarandi skráningar
hafi verið rétt færðar
Sannprófa með daglegu útprenti að allar samsvarandi skráningar hafi verið rétt lesnar
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Lýsing

9.3. Prófanir á rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar (eftir því sem við á)
1.

Gagnkvæm
sannvottun

Athuga hvort gagnkvæm sannvottun (samtenging) milli skráningarhluta ökurita og ytri
GNSS-einingar sé með eðlilegum hætti.

2.

Prófanir á
starfsathöfnum

Framkvæma dæmigerða atburðarás starfsathafnar á ytri GNSS-búnaðinum. Atburðarásin
skal fela í sér venjulega starfsathöfn og framkalla eins mörg sértilvik eða bilanir og
mögulegt er.
Sannprófa með því að hala niður upplýsingum af skráningarhluta ökurita að allar
samsvarandi skráningar hafi verið rétt færðar
Sannprófa með því að hala niður upplýsingum af kortinu að allar samsvarandi skráningar
hafi verið rétt færðar
Sannprófa með daglegu útprenti að allar samsvarandi skráningar hafi verið rétt lesnar
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10. viðbætir
ÖRYGGISKRÖFUR
Í þessum viðbæti eru tilgreindar öryggiskröfur vegna upplýsingatækni fyrir íhluti snjallökuritakerfisins (annarrar kynslóðar
ökuriti).
SEC_001 Eftirfarandi íhlutir snjallökuritakerfisins skulu vera öryggisvottaðir samkvæmt kerfinu um sameiginlegar
viðmiðanir:
—

skráningarhluti ökurita

— ökuritakort,
—

hreyfinemi,

—

Ytri GNSS-búnaður.

SEC_002 Lágmarksöryggiskröfur vegna upplýsingatækni sem hver íhlutur sem þarf að öryggisvotta á að uppfylla, skal
skilgreindur í verndarsniði íhlutar samkvæmt kerfinu um sameiginlegar viðmiðanir.
SEC_003 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skal tryggja að fjögur verndarsnið sem eru í samræmi við kröfur þessa
viðauka séu styrkt, þróuð og samþykkt af öryggisvottunaraðilum á sviði upplýsingatækni á vegum hins opinbera
sem skipulagðir eru innan vinnuhópsins um sameiginlegu túlkunina (JIWG) sem styður gagnkvæma viðurkenningu
á vottorðum undir SOGIS-MRA samningnum (samningur um gagnkvæma viðurkenningu vottorða um öryggismat á
sviði upplýsingatækni) og að þau séu skráð:
—

Verndarsnið fyrir skráningarhluta ökurita,

— Verndarsnið fyrir ökuritakort,
—

Verndarsnið fyrir hreyfinema,

—

Verndarsnið fyrir ytri GNSS-búnað

Verndarsniðið fyrir skráningarhluta ökurita skal taka til þeirra tilvika þegar skráningarhluti ökurita er ætlaður til notkunar með
eða án GNSS-búnaðar. Í fyrra tilvikinu eru öryggiskröfurnar fyrir ytri GNSS-búnaðinn settar fram í sérnota verndarsniðinu.
SEC_004 Framleiðendur íhluta skulu betrumbæta og auka við viðeigandi verndarsnið íhlutar, eftir því sem þörf er á, án þess
að breyta eða eyða út bilanavöldum sem fyrir eru, markmiðum, verklagsreglum og forskriftum varðandi
öryggisaðgerðir, í því skyni að útbúa öryggismarkmið sem notað er til að sækjast eftir öryggisvottun fyrir íhlutinn.
SEC_005 Tilgreina verður fullt samræmi slíks sértæks öryggismarkmiðs við samsvarandi verndarsnið meðan á matsferlinu
stendur.
SEC_006 Fullvissustigið fyrir hvert verndarsnið skal vera EAL4 aukið með fullvissuþáttunum ATE_DPT.2 og AVA_VAN.5.
________
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INNGANGSORÐ
Í þessum viðbæti eru tilgreindar öryggisaðferðir sem tryggja
— gagnkvæma sannvottun milli mismunandi íhluta ökuritakerfisins.
— leynd, heilleika, sannvottaðan uppruna og/eða að ekki sé hægt að hafna gögnum sem flutt eru milli mismunandi íhluta
ökuritakerfisins eða halað er niður í ytri geymslumiðil.
Viðbætirinn skiptist í tvo hluta. Í A-hluta eru öryggisaðferðir skilgreindar fyrir fyrstu kynslóðar ökuritakerfið (stafrænn ökuriti).
Í B-hluta eru öryggisaðferðir skilgreindar fyrir annarrar kynslóðar ökuritakerfið (snjallökuriti).
Aðferðirnar sem tilgreindar eru í A-hluta þessa viðbætis gilda ef a.m.k. einn af íhlutum ökuritakerfisins sem er hluti af
gagnkvæmri sannvottun og/eða gagnflutningsferli er af fyrstu kynslóð.
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Aðferðirnar sem tilgreindar eru í B-hluta þessa viðbætis gilda ef báðir íhlutir ökuritakerfisins sem eru hluti af gagnkvæmri
sannvottun og/eða gagnflutningsferli eru af annarri kynslóð.
Í 15. viðbæti eru veittar frekari upplýsingar varðandi notkun íhluta af fyrstu kynslóð með íhlutum af annarri kynslóð.
A-HLUTI
FYRSTU KYNSLÓÐAR ÖKURITAKERFI

1.

INNGANGUR

1.1.

Tilvísanir
Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum viðbæti:

1.2.

SHA-1

Staðla- og tæknistofnun Bandaríkjanna (NIST). FIPS Publication 180-1: Secure Hash Standard.
April 1995.

PKCS1

RSA Laboratories. PKCS # 1: RSA Encryption Standard. útgáfa 2.0. október 1998.

TDES

Staðla- og tæknistofnun Bandaríkjanna (NIST). FIPS Publication 46-3: Data Encryption
Standard. Drög 1999.

TDES-OP

ANSI X9.52, Triple Data Encryption Algorithm Modes of Operation. 1998.

ISO/IEC 7816-4

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts —
Part 4: Interindustry commands for interexchange. First edition: 1995 + Amendment 1: 1997.

ISO/IEC 7816-6

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts —
Part 6: Interindustry data elements. First edition: 1996 + Cor 1: 1998.

ISO/IEC 7816-8

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts —
Part 8: Security related interindustry commands. First edition 1999.

ISO/IEC 9796-2

Information Technology — Security techniques — Digital signature schemes giving message
recovery — Part 2: Mechanisms using a hash function. First edition: 1997.

ISO/IEC 9798-3

Information Technology — Security techniques — Entity authentication mechanisms — Part 3:
Entity authentication using a public key algorithm. Second edition 1998.

ISO 16844-3

Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface.

Táknanir og skammstafanir hugtaka
Eftirfarandi táknanir og skammstafanir hugtaka eru notaðar í þessum viðbæti:
(Ka, Kb, Kc)

lyklaknippi ætlað fyrir þrefalda reikniritið fyrir dulkóðun gagna,

CA

Certification Authority (Vottunarstöð),

CAR

Certification Authority Reference (Tilvísun vottunarstöðvar),

CC

Cryptographic Checksum (Dulkóðuð prófsumma),

CG

Cryptogram (Dulmálstexti),

CH

Command Header (Haus skipunar),

CHA

Certificate Holder Authorisation (Heimild handhafa vottorðs),

CHR

Certificate Holder Reference (Tilvísun handhafa vottorðs),

D()

Decryption with DES (Dulráðning með DES),
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DE

Data Element (Gagnastak),

DO

Data object (Gagnahlutur),

d

RSA private key, private exponent (RSA-einkalykill, veldisvísir fyrir einkalykil),

e

RSA public key, public exponent (RSA-dreifilykill, veldisvísir fyrir dreifilykil),

E()

Encryption with DES (Dulkóðun með DES),

EQT

Equipment (Búnaður)

Hash()

hash value, an output of Hash (tætigildi, frálag tætingar),

Hash

hash function (tætifall),

KID

Key Identifier (kennimerki lykils),

Km

TDES key. Master Key defined in ISO 16844-3. (Aðallykill skilgreindur í ISO-staðli 16844-3)

KmVU

TDES key inserted in vehicle units. (TDES-lykill settur inn í skráningarhluta ökurita)

KmWC

TDES key inserted in workshop cards (TDES-lykill settur inn í verkstæðiskort.)

m

message representative, an integer between 0 and n-1 (stendur fyrir boð, heil tala á bilinu 0 til n1),

n

RSA keys, modulus (RSA-lyklar, stuðull),

PB

Padding Bytes, (fyllingarbæti),

PI

Padding Indicator byte (for use in Cryptogram for confidentiality DO) (Bæti fyllingarvísis (til
nota í dulmálstexta fyrir gagnahlut sem leynd hvílir yfir)),

PV

Plain Value (Einfalt gildi),

s

signature representative, an integer between 0 and n-1 (stendur fyrir undirskrift, heil tala á bilinu
0 til n-1),

SSC

Send Sequence Counter (Sendiraðarteljari)

SM

Secure Messaging (Örugg boðskipti)

TCBC

TDEA Cipher Block Chaining Mode of Operation (TDEA-dulkóðun í samhlekkjunarvinnuham)

TDEA

Triple Data Encryption Algorithm (Þrefalt reiknirit fyrir dulkóðun gagna),

TLV

Tag Length Value (Lengdargildi merkis),

VU

Vehicle Unit (Skráningarhluti ökurita),

X.C

the certificate of user X issued by a certification authority (vottorð notanda X sem vottunarstöð
gefur út),

X.CA

a certification authority of user X (vottunarstöð notanda X),

X.CA.PK o X.C

aðgerðin að opna vottorð til að ná í dreifilykil. Þetta er innskeytisvirki en vinstri þolandi hans er
dreifilykill vottunarstöðvar og hægri þolandi hans er vottorðið sem þessi vottunarstöð gefur út.
Útkoman er dreifilykill notandans X en vottorð hans er hægri þolandinn,

X.PK

RSA public key of a user X (RSA-dreifilykill notanda X),

X.PK[I]

RSA encipherment of some information I, using the public key of user X (RSA-dulkóðun
upplýsinga I með því að nota dreifilykil notanda X),

X.SK

RSA private key of a user X (RSA-einkalykill notanda X),

X.SK[I]

RSA encipherment of some information I, using the private key of user X (RSA-dulkóðun
upplýsinga I með því að nota einkalykil notanda X),

‗xx‘

an Hexadecimal value (sextándatölugildi),

||

samtengingarvirki.
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2.1.

Dulkóðunarkerfi
CSM_001

Nr. 31/1369

Skráningarhlutar ökurita og ökuritakort skulu nota hefðbundið dulkóðunarkerfi RSA-dreifilykla til að
tryggja eftirfarandi öryggisaðferðir:
— sannvottun milli skráningarhluta ökurita og korta,
— flutning á þreföldum DES-lotulyklum milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorta,
— stafræna undirskrift gagna sem halað er niður af skráningarhluta ökurita eða af ökuritakortum til
ytri miðla.

CSM_002

Skráningarhlutar ökurita og ökuritakort skulu nota þrefalt, samhverft DES-dulkóðunarkerfi til að
tryggja aðferð fyrir heilleika gagna við skipti á notendagögnum milli skráningarhluta ökurita og
ökuritakorta og að tryggja, eftir því sem við á, leynd við gagnaskipti milli skráningarhluta ökurita og
ökuritakorta.

2.2.

Dulkóðunarreiknirit

2.2.1.

RSA-reiknirit
CSM_003

RSA-reikniritið er fullskilgreint með eftirfarandi venslum:
X.SK[m] = s = md mod n
X.PK[s] = m = se mod n
Nákvæmari lýsingu á RSA-aðgerðinni er að finna í tilvísun [PKCS1]. Dreifiveldisvísirinn, e, fyrir
útreikning á RSA er heil tala á bilinu 3 til n-1 sem uppfyllir gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1.

2.2.2.

Tætireiknirit
CSM_004

2.2.3.

Aðferðirnar við stafrænu undirskriftina skulu notast við SHA-1 tætireiknirit eins og skilgreint er í
tilvísun (SHA-1).

Reiknirit fyrir dulkóðun gagna
CSM_005

Nota skal reiknirit sem byggja á DES til dulkóðunar í samhlekkjunarvinnuham.

3.

LYKLAR OG VOTTORÐ

3.1.

Lyklar útbúnir og þeim dreift

3.1.1.

RSA-lyklar útbúnir og þeim dreift
CSM_006

RSA-lyklar skulu útbúnir á þremur mismunandi aðgerðarstigum:
—

á evrópskum vettvangi,

—

á vettvangi aðildarríkis,

—

á vettvangi búnaðar.
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CSM_007

Eitt evrópskt lyklapar (EUR.SK og EUR.PK) skal búið til á evrópskum vettvangi. Evrópski
einkalykillinn skal notaður til að votta dreifilykla aðildarríkjanna. Geyma skal skráningar á öllum
vottuðum lyklum. Evrópsk vottunarstöð skal sjá um þessar verkeiningar undir stjórn og á ábyrgð
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

CSM_008

Lyklapar aðildarríkis (MS.SK og MS.PK) skal búið til á vettvangi aðildarríkis. Evrópska
vottunarstöðin skal votta dreifilykla aðildarríkja. Nota skal einkalykil aðildarríkis til að votta
dreifilykla sem á að setja í búnað (skráningarhluta ökurita eða ökuritakort). Geyma skal allar
skráningar á vottuðum dreifilyklum ásamt auðkenni búnaðarins sem þeir eru ætlaðir í. Vottunarstöð
aðildarríkis skal sjá um þessar verkeiningar. Aðildarríki getur breytt lyklapari sínu reglulega.

CSM_009

Eitt lyklapar (EQT.SK og EQT.PK) skal búið til og sett í hvern búnað á vettvangi búnaðar.
Vottunarstöð aðildarríkis skal votta dreifilykla búnaðar. Framleiðendur búnaðar, þeir sem tengja búnað
persónu eða yfirvöld aðildarríkis geta annast þessar verkeiningar. Þetta lyklapar er notað fyrir
sannvottun, stafrænar undirskriftir og dulkóðunarþjónustu.

CSM_010

Leynd skal hvíla yfir einkalyklum meðan þeir eru búnir til, við flutning (ef um hann er að ræða) og
geymslu.
Á eftirfarandi mynd er samantekt á gagnaflæði þessa ferlis:
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RSA-prófunarlyklar
CSM_011 Að því varðar prófun á búnaði (þ.m.t. samhæfisprófanir) skal evrópska vottunaryfirvaldið búa til
mismunandi, stök, evrópsk prófunarlyklapör og a.m.k. tvö prófunarlyklapör aðildarríkis, en dreifilyklar
þess skulu vottaðir með evrópska einkaprófunarlyklinum. Framleiðendur skulu setja prófunarlykla, sem
vottaðir eru með einum af þessum prófunarlyklum aðildarríkja, í búnað sem gengst undir
gerðarviðurkenningarprófanir.

3.1.3.

Lyklar fyrir hreyfinema
Leynd, sem hvílir yfir TDES-lyklunum þremur og lýst er hér á eftir, skal viðhaldið með viðeigandi hætti meðan þeir
eru búnir til, við flutning (ef um hann er að ræða) og geymslu.
Til að styðja íhluti ökurita, sem eru í samræmi við ISO-staðal 16844, skal evrópska vottunarstöðin og vottunarstöð
aðildarríkja auk þess tryggja eftirfarandi:
CSM_036 Evrópska vottunarstöðin skal búa til KmVU og KmWC, tvo sjálfstæða og einstaka, þrefalda DES-lykla
og búa til Km sem er: Km = KmVU XOR KmWC . Evrópska vottunarstöðin skal framsenda þessa lykla
til vottunarstöðva aðildarríkja að beiðni þeirra, samkvæmt nægilega tryggðum aðferðum.
CSM_037 Vottunarstöðvar aðildarríkja skulu:
— nota Km til að dulkóða hreyfinemagögn sem framleiðendur hreyfinema óska eftir (gögn sem skal
dulkóða með Km eru skilgreind í ISO-staðli 16844-3),
— framsenda KmVU til framleiðenda skráningarhluta ökurita til ísetningar í skráningarhluta ökurita,
samkvæmt nægilega tryggðum aðferðum,
— tryggja að KmWC sé settur í öll verkstæðiskort (
frumskrá) þegar kort er tengt persónu.

3.1.4.

í

T-DES lotulyklar útbúnir og þeim dreift
CSM_012 Skráningarhluti ökurita og ökuritakort skulu, sem hluti gagnkvæma sannvottunarferlisins, búa til og
skiptast á nauðsynlegum gögnum til að útfæra nánar sameiginlegan, þrefaldan DES-lotulykil. Leynd
þessara gagnaskipta skal varin með RSA-dulkóðunaraðferð.
CSM_013 Þessi lykill skal notaður fyrir allar síðari dulkóðunaraðgerðir sem notast við örugg boðskipti. Hann skal
falla úr gildi í lok lotunnar (þegar kortið er tekið út eða endurstillt) og/eða eftir að hann hefur verið
notaður 240 sinnum (ein notkun lykilsins = ein skipun, sem notar örugg boðskipti, sem send er til
kortsins og tilheyrandi svar).

3.2.

3.3.

Lyklar
CSM_014

Lengd RSA-lykla (á hvaða vettvangi sem er) skal vera eftirfarandi: stuðull n 1024 bitar,
dreifiveldisvísir e 64 bitar að hámarki, einkaveldisvísir d 1024 bitar.

CSM_015

Þrefaldir DES-lyklar skulu vera á sniðinu (Ka, Kb, Ka) þar sem Ka og Kb eru sjálfstæðir lyklar, 64 bitar
að lengd. Ekki skal ákveða tvístæðubita til villugreiningar.

Vottorð
CSM_016

RSA-dreifilyklavottorð skulu vera vottorð sem „ekki lýsa sér sjálf―og „sannprófanleg af korti―
(Tilvísun: ISO/IEC 7816-8).
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Efni vottorða
CSM_017

RSA-dreifilyklavottorð eru byggð upp með eftirfarandi gögnum og í eftirfarandi röð:

Gögn

Snið

Bæti

Athugasemd

CPI

INTEGER

1

Kennimerki vottorðslýsingar ('01' fyrir þessa útgáfu)

CAR

OCTET STRING

8

Tilvísun vottunarstöðvar

CHA

OCTET STRING

7

Heimild handhafa vottorðs

EOV

TimeReal

4

Vottorð fellur úr gildi. Valkvætt, fyllt með ´FF´ ef það er ekki
notað.

CHR

OCTET STRING

8

Tilvísun handhafa vottorðs

n

OCTET STRING

128

e

OCTET STRING

8

Dreifilykill (stuðull)
Dreifilykill (dreifiveldisvísir)

164

Athugasemdir:
1. „Kennimerki vottorðslýsingar―(CPI) lýsir nákvæmri skráa- og gagnaskipan sannvottunarvottorðs. Hægt er að
nota það sem kennimerki innan búnaðar fyrir viðkomandi hausaskrá sem lýsir samtengingu gagnaeininga innan
vottorðsins.
Hausaskráin sem tengist efni þessa vottorðs er eftirfarandi:

lengd dreifiveldisvísis

merki dreifiveldisvísis

lengd stuðuls

‗81‘ ‗81 80‘ ‗82‘ ‗08‘
merki stuðuls

Lengd gagnahluta sem á eftir koma

‗7F 49‘ ‗05‘
Merki dreifilykils (samsett)

‗08‘
CHR-lengd

‗5F 20‘
CHR-merki

EOV-lengd

‗5F 24‘ ‗04‘
EOV-merki

CHA-lengd

‗5F 4B‘ ‗07‘
CHA-merki

‗08‘
CAR-lengd

‗42‘
CAR-merki

CPI-lengd

‗5F 29‘ ‗01‘
CPI-merki

‗16‘
Lengd hausaskrár

Aukið merki hausaskrár

‗4D‘

2. „Tilvísun vottunarstöðvar―(CAR) hefur þann tilgang að auðkenna vottunarstöðina, sem gefur út vottorðið,
þannig að samtímis sé hægt að nota gagnastakið sem kennimerki fyrir lykil yfirvalds til að vísa til dreifilykils
vottunaryfirvaldsins (sjá kennimerki lykils hér að neðan til að sjá kóðan).
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3. „Heimild handhafa vottorðs―((CHA) er notuð til að tilgreina réttindi handhafa vottorðsins. Hún samanstendur
af kennimerki verkbúnaðar ökuritans og tegund búnaðar sem vottorðið er ætlað fyrir (samkvæmt gagnastaki
data element, ´00´ fyrir aðildarríki).
4. „Tilvísun handhafa vottorðs―(CHR) hefur þann tilgang að sanngreina handhafa vottorðs, á ótvíræðan hátt
þannig að samtímis sé hægt að nota gagnastakið sem kennimerki viðfangslykils til að vísa til dreifilykils
handhafa vottorðs.
5. Kennimerki lykla sanngreina handafa vottorðs eða vottunarstöðvar á ótvíræðan hátt. Þau eru kóðuð á
eftirfarandi hátt:
5.1. Búnaður (skráningarhluti ökurita eða kort)

Gögn

Raðnúmer
búnaðar

Dagsetning

Gerð

Framleiðandi

Lengd

4 bæti

2 bæti

1 bæti

1 bæti

Gildi

Heil tala

mm áá BCD kóðun

Sértækt fyrir framleiðanda Kóði framleiðanda

Að því er varðar skráningarhluta ökurita kann framleiðandinn, þegar hann óskar eftir vottorðum, ýmist
skil á auðkenni búnaðarins sem lyklarnir verða settir í eða ekki.
Í fyrra tilvikinu sendir framleiðandinn auðkenni búnaðar ásamt dreifilyklinum til yfirvalds í sínu
aðildarríki til vottunar. Vottorðið mun þá innihalda auðkenni búnaðarins og framleiðandinn verður að
tryggja að lyklar og vottorð séu sett í fyrirhugaða búnaðinn. Kennimerki lykils er á því sniði sem sýnt er
hér að framan.
Í síðara tilvikinu verður framleiðandinn að auðkenna hverja beiðni um vottorð á ótvíræðan hátt og senda
þetta auðkenni ásamt dreifilyklinum til yfirvalds í aðildarríki sínu til vottunar. Vottorðið inniheldur
auðkenni beiðninnar. Framleiðandinn skal senda aðildarríki sínu til baka upplýsingar um úthlutun lykla til
búnaðar (þ.e. auðkenni á beiðni um vottorð, auðkenni búnaðar) eftir að lykill hefur verið settur í búnaðinn.
Kennimerki lykils er á eftirfarandi sniði:

Gögn

Raðnúmer beiðni
um vottorð

Dagsetning

Gerð

Framleiðandi

Lengd

4 bæti

2 bæti

1 bæti

1 bæti

Gildi

Heil tala

mm áá BCD kóðun

‗FF‘

Kóði framleiðanda

Gögn

Auðkenni stöðvar

Raðnúmer lykils

Viðbótarupplýsingar

Kennimerki

Lengd

4 bæti

1 bæti

2 bæti

1 bæti

5.2. Vottunarstöð:
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viðbótarkóði

‗01‘

(sértækur fyrir
vottunarstöð)

3 bæta alstafakóði
þjóðar

‗FF FF‘ ef ekki notað

Raðnúmer lykils er notað til að greina á milli mismunandi lykla aðildarríkis ef lykli er breytt.
6. Sannprófendur vottorða skulu vita skilyrðislaust að vottaði dreifilykillinn er RSA-lykill sem tengist sannvottun,
sannprófun á stafrænni undirskrift og dulkóðun fyrir þjónustu sem krefst leyndar (vottorðið inniheldur ekkert
kennimerki hlutar til að tilgreina það).
Vottorð gefin út
CSM_018 Vottorðið, sem gefið er út, er stafræn undirskrift með hlutaheimt af innihaldi vottorðs í samræmi við
ISO/IEC 9796-2 (nema viðauka A4), þar sem „Tilvísun vottunarstöðvar―er bætt við.
X.C = X.CA.SK[‗6A‘ || Cr || Hash(Cc) || ‗BC‘] || Cn || X.CAR

Þar sem innihald vottorðsins er = Cc =

Cr

||

106 bæti

Cn
58 bæti

Athugasemdir:
1. Þetta vottorð er 194 bæta langt.
2. Tilvísun vottunarstöðvar (CAR), sem er falin af undirskriftinni, er einnig bætt við undirskriftina þannig að
mögulegt sé að velja dreifilykill vottunarstöðvarinnar til að sannprófa vottorðið.
3. Sannprófandi vottorðsins skal þekkja reikniritið, sem vottunarstöðin notar til að skrifa undir vottorðið,
skilyrðislaust.

‗7F 21‘

‗09‘

‗5F 37‘

‗81 80‘

‗5F 38‘

‗3A‘

‗42‘

‗08‘

Lengd gagnahluta sem á eftir koma

Merki undirskriftar

Lengd undirskriftar

Merki leifa

Lengd leifa

CAR-merki

CAR-lengd

4. Hausaskráin, sem tengist þessu útgefna vottorði, er eftirfarandi:

Merki vottorðs sannprófanda vottorðs (samsett)

3.3.2.
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Sannprófun og opnun vottorðs
Sannprófun og opnun vottorðs felst í sannprófun á undirskriftinni í samræmi við ISO/IEC 9796-2 og að sækja
innihald vottorðsins og dreifilykilinn sem þar er að finna: X.PK = X.CA.PK o X.C, og að sannprófa gildi
vottorðsins.
CSM_019 Það felur í sér eftirfarandi skref:
að sannprófa undirskrift og sækja innihald:
— frá X.C sækja Sign, Cn' og CAR': X.C =

Sign

||

128 bæti

Cn'

||

CAR'

58 bæti

8 bæti

— að velja úr CAR' viðeigandi dreifilykil vottunarstöðvar (ef það hefur ekki þegar verið gert með
öðrum hætti),
— að opna Sign með dreifilykli vottunarstöðvar: Sr'= X.CA.PK [Sign],
— að hefja athugun Sr‘ á ‗6A‘ og enda á ‗BC‘,
— að reikna Cr‘ og H‘ út frá: Sr' =

‗6A‘

||

Cr'
106 bæti

||

H'

||

‗BC‘

20 bæti

— að endurheimta innihald vottorðs C' = Cr' || Cn',
— að athuga Hash(C') = H'
Ef athuganirnar eru í lagi er um ósvikið vottorð að ræða og innihald þess er C'.
Sannprófa gildi. Frá C':
— ef við á skal athuga síðasta gildisdag korts,
Sækja og geyma dreifilykil, kennimerki lykils, heimild handhafa vottorðs og lok gildistíma vottorðs frá
C':
— X.PK = n || e
— X.KID = CHR
— X.CHA = CHA
— X.EOV = EOV
4.

GAGNKVÆM SANNVOTTUNARAÐFERÐ
Gagnkvæm sannvottun milli korta og skráningarhluta ökurita byggist á eftirfarandi meginreglu:
Hver aðili skal sýna hinum fram á að hann eigi gilt lyklapar og að dreifilykill parsins hafi verið vottaður af
vottunarstöð aðildarríkis sem hefur sjálf verið vottuð af evrópsku vottunarstöðinni.
Sýnt er fram á þetta með því að skrifa undir einkalykilinn með slembitölu sem hinn aðilinn sendir sem síðan verður
að sækja slembitöluna þegar undirskriftin er sannprófuð.
Skráningarhluti ökurita setur þessa aðferð af stað við ísetningu korts. Hún hefst með því að skipst er á vottorðum og
að dreifilyklar eru opnaðir og lýkur með því að lotulykill er ákveðinn.
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5.

AÐFERÐIR VARÐANDI LEYND, HEILLEIKA OG SANNVOTTUN UPPRUNA VIÐ FLUTNING GAGNA
MILLI KORTA OG SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA

5.1.

Örugg boðskipti
CSM_021

Heilleiki gagnaflutninga milli skráningarhluta ökurita og korts skal varinn með öruggum boðskiptum í
samræmi við tilvísanir [ISO/IEC 7816-4] og [ISO/IEC 7816-8].

CSM_022

Ef nauðsynlegt er að verja gögn við flutning skal bæta við gagnahlut með dulkóðaðri prófsummu við
gagnahlutina sem sendir eru innan skipunarinnar eða svarsins. Móttakandinn skal sannprófa dulkóðuðu
prófsummuna.

CSM_023

Dulkóðuð prófsumma gagna, sem send eru innan skipunar, skal samþætta skipanahausinn og alla
senda gagnahluti (=>CLA = ‗0C‘, og allir gagnahlutir skulu hjúpaðar merkjum þar sem b1=1).

CSM_024

Stöðuupplýsingabæti svarsins skulu varin af dulkóðaðri prófsumma ef svarið inniheldur ekkert
gagnasvæði.

CSM_025

Dulkóðaðar prófsummur skulu vera fjögur bæti að lengd.
Skráa- og gagnaskipan skipana og svara þegar örugg boðskipti eru notuð er því eftirfarandi:
Gagnahlutirnir, sem notaðir eru, eru hlutamengi gagnahluta öruggra boðskipta sem lýst er í ISO/IEC
7816-4:
Merki

Minnishjálp

Merking

‘81’

TPV

Einfalt gildi gagna sem eru ekki kóðuð með BER-TLV (skulu varin
með dulkóðaðri prófsummu)

‗97‘

TLE

Gildi Le í ótryggðri skipun (skal varin með dulkóðaðri prófsummu)

‗99‘

TSW

Upplýsingar um stöðu (skulu varðar með dulkóðaðri prófsummu)

‗8E‘

TCC

Dulkóðuð prófsumma

‗87‘

TPI CG

Bæti fyllingarvísis || dulmálstexti (einfalt gildi ekki kóðað með
BER-TLV)

Að því gefnu að skipunarsvarspar sem ekki er tryggt sé:
(Haus skipunar)

CLA

INS

P1

Meginmál skipunar

P2

fjögur bæti

[Lc svæði]

[Gagnasvæði]
L bæti, tilgreind sem B1 til BL

Meginmál svars

[Gagnasvæði]
Lr gagnabæti

[Lc svæði]

Lokahluti svars

SW1

SW2
tvö bæti
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Samsvarandi, tryggða skipanasvarsparið er:
Tryggð skipun:
Haus skipunar(CH)
CL
A

INS

P1

Meginmál skipunar

P2

[Nýtt Lc svæði]

‗OC‘

[Nýtt gagnasvæði]

[Nýtt Le
svæði]

Lengd nýja
TPV
gagnasvæðisins

LPV

PV

TLE

LLE

Le

TCC

LCC

CC

‗81‘

Lc

Gagnasvæði

‗97‘

‗01‘

Le

‗8E‘ ‗04‘

CC

‗00‘

Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = CH || PB || TPV || LPV || PV || TLE || LLE || Le || PB
PB = Padding Bytes (fyllingarbæti) (80 .. 00) í samræmi við ISO-IEC 7816-4 og ISO 9797, aðferð 2.
Gagnahlutirnir PV og LE eru einungis til staðar þegar samsvarandi gögn eru í skipuninni sem ekki er
tryggð.
Tryggt svar:
1.

Tilvik þar sem gagnasvæði svars er ekki autt og ekki er nauðsynlegt að verja það með tilliti til
leyndar:
Meginmál svars

Lokahluti svars

[Nýtt gagnasvæði]

ný stöðuorð SW1 SW2

TPV

LPV

PV

TCC

LCC

CC

‗81‘

Lr

Gagnasvæði

‗8E‘

‗04‘

CC

Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = TPV || LPV || PV || PB
2.

Tilvik þar sem gagnasvæði svars er ekki autt og nauðsynlegt er að verja það með tilliti til leyndar.

TPI CG
‗87‘

LPI CG

Meginmál svars

Lokahluti svars

[Nýtt gagnasvæði]

ný stöðuorð SW1 SW2

PI CG

TCC

LCC

CC

PI || CG

‗8E‘

‗04‘

CC

Gögn sem CG skal bera: gögn ekki kóðuð með BER-TLV og fyllingarbæti.
Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = TPI CG || LPI CG || PI CG || PB
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Tilvik þar sem gagnasvæði svars er autt:
Meginmál svars

Lokahluti svars

[Nýtt gagnasvæði]

ný stöðuorð SW1 SW2

TSW

LSW

SW

TCC

LCC

CC

‗99‘

‗02‘

Ný stöðuorð SW1
SW2

‗8E‘

‗04‘

CC

Gögn sem skulu felld inn í prófsummu = TSW || LSW || SW || PB
5.2.

Villumeðhöndlun í öruggum boðskiptum
CSM_026

Þegar ökuritakort greinir villu í öruggum boðskiptum við túlkun á skipun verður að skila
stöðubætunum án öruggra boðskipta. Í samræmi við ISO/IEC 7816-4 eru eftirfarandi stöðubæti
skilgreind til að tilgreina villur í öruggum boðskiptum:

‗66 88‘: Sannprófun dulkóðaðrar prófsummu brást,
‗69 87‘: Vantar gagnahluti sem vænst er í öruggum boðskiptum,
‗69 88‘: Gagnahlutir öruggra boðskipta eru ekki réttir.
CSM_027

5.3.

Ef ökuritakortið skilar stöðubætum án gagnahluta með öruggum boðskiptum eða með gagnahlut með
öruggum boðskiptum með villu í verður skráningarhluti ökurita að hætta við lotuna.

Reiknirit til að reikna dulkóðaðar prófsummur
CSM_028

Dulkóðaðar prófsummur eru búnar til með því að nota venjulegan sannvottunarkóða í samræmi við
ANSI X9.19 með DES:
— Upphafsstig: Upphaflegi athugunarbálkurinn y0 er E(Ka, SSC).
— Raðstig: Athugunarbálkarnir y1, .., yn eru reiknaðir með því að nota Ka.
— Lokastig: Dulkóðaða prófsumman er reiknuð út frá síðasta athugunarbálki yn eins og hér segir:
E(Ka, D(Kb, yn)).
þar sem E() merkir dulkóðun með DES, og D() merkir dulráðningu með DES.
Fjögur mikilvægustu bæti dulkóðuðu prófsummunar eru flutt

CSM_029

Meðan á ferlinu við samþykkt lykils stendur skal sendiraðarteljarinn (SSC) frumstilltur á:
Upphafs SSC: Rnd3 (þau 4 bæti sem eru léttvægust) || Rnd1 (þau 4 bæti sem eru léttvægust).

CSM_030

Sendiraðarteljarinn skal hækkaður um einn í hvert skipti og áður en sannvottunarkóðinn er reiknaður út
(þ.e. sendiraðarteljarinn fyrir fyrstu skipunina er Initial SSC + 1, sendiraðarteljarinn fyrir fyrsta svarið
er Initial SSC + 2).
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Eftirfarandi mynd sýnir útreikning á venjulegum sannvottunarkóða:

5.4.

Reiknirit til að reikna dulmálstexta fyrir gagnahluti sem leynd hvílir yfir
CSM_031 Dulmálstextar eru reiknaðir með því að nota TDEA í TCBC-vinnsluham í samræmi við tilvísanir
[TDES] og [TDES-OP] og þar sem núllvigurinn er upphaflegi gildisbálkurinn.
Eftirfarandi mynd sýnir notkun lykla í TDES:
Data

6.

AÐFERÐ VIÐ STAFRÆNA UNDIRSKRIFT VIÐ NIÐURHAL GAGNA
CSM_032 Sérnota, tölvustýrði búnaðurinn (IDE) geymir gögn sem móttekin eru frá búnaði (skráningarhluta
ökurita eða korti) í einni niðurhalslotu úr einni gagnaskrá. Þessi skrá verður að innihalda vottorðin
MSi.C og EQT.C. Þessi skrá inniheldur stafrænar undirskriftir gagnabálka eins og tilgreint er í
samskiptareglum við niðurhal gagna í 7. viðbæti.
CSM_033 Stafrænar undirskriftir á niðurhöluðum gögnum skulu nota stafrænt undirskriftarkerfi með viðbæti
þannig að unnt sé að lesa niðurhöluð gögn án ráðningar ef þess er óskað.

6.1.

Undirskrift útbúin
CSM_034 Að útbúa undirskrift með búnaðinum skal vera samkvæmt undirskriftarkerfinu ásamt viðbætinum sem
skilgreindur er í tilvísun [PKCS1] með SHA-1 tætifallinu:
Undirskrift = EQT.SK[‗00‘ || ‗01‘ || PS || ‗00‘ || DER(SHA-1(Data))]
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PS = fyllingarstrengur áttunda með gildinu ‗FF‘ þannig að lengdin er 128.
DER(SHA-1(M)) er dulkóðun á kennimerki reikniritsins fyrir tætifallið og tætigildið yfir í ASN.1-gildi
af gerðinni DigestInfo (aðgreindar kóðunarreglur):
‗30‘||‗21‘||‗30‘||‗09‘||‗06‘||‗05‘||‗2B‘||‗0E‘||‗03‘||‗02‘||‗1A‘||‗05‘||‗00‘||‗04‘||‗14‘||Tætigildi.
6.2.

Sannprófun undirskriftar
CSM_035 Sannprófun gagnaundirskriftar niðurhalaðra gagna skal vera samkvæmt undirskriftarkerfinu ásamt
viðbætinum sem skilgreindur er í tilvísun [PKCS1] með SHA-1-tætiaðgerðinni.
Sannprófandinn verður að þekkja sjálfstætt (og treysta) evrópska dreifilyklinum EUR.PK.
Eftirfarandi tafla sýnir samskiptareglurnar sem sérnota, tölvustýrði búnaðurinn (IDE) sem ber
eftirlitskort í sér getur fylgt til að sannprófa heilleika gagna sem halað er niður og geymd á ytri
geymslumiðlum (ESM). Eftirlitskortið er notað til að dulráða stafrænar undirskriftir. Í þessu tilviki má
ekki framkvæma aðgerðina í sérnota, tölvustýrða búnaðinum.
Búnaðurinn, sem hefur halað niður og skrifað undir gögnin sem á að greina, er merktur með EQT.
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B-HLUTI
ANNARRAR KYNSLÓÐAR ÖKURITAKERFI
7.

INNGANGUR

7.1.

Tilvísanir
Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í þessum hluta þessa viðbætis.
AESNational Institute of Standards and Technology (NIST) (Staðla- og tæknistofnun Bandaríkjanna), FIPS PUB
197: Advanced Encryption Standard (AES), November 26, 2001

7.2.

DSS

National Institute of Standards and Technology (NIST) (Staðla- og tæknistofnun Bandaríkjanna),
FIPS PUB 186-4: Digital Signature Standard (DSS), July 2013

ISO 7816-4

ISO/IEC 7816-4, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security
and commands for interchange. Third edition 2013-04-15

ISO 7816-8

ISO/IEC 7816-8, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 8: Commands for security
operations. Second edition 2004-06-01

ISO 8825-1

ISO/IEC 8825-1, Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Basic
Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules
(DER). Fourth edition, 2008-12-15

ISO 9797-1

ISO/IEC 9797-1, Information technology — Security techniques — Message Authentication Codes
(MACs) — Part 1: Mechanisms using a block cipher. Second edition, 2011-03-01

ISO 10116

ISO/IEC 10116, Information technology — Security techniques — Modes of operation of an n-bit
block cipher. Third edition, 2006-02-01

ISO 16844-3

ISO/IEC 16844-3, Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface. First
edition 2004, including Technical Corrigendum 1 2006

RFC 5480

Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information, March 2009

RFC 5639

Elliptic Curve Cryptography (ECC) — Brainpool Standard Curves and Curve Generation, 2010

RFC 5869

HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF), May 2010

SHS

National Institute of Standards and Technology (NIST), FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard,
March 2012

SP 800-38B

National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-38B:
Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication,
2005

TR-03111

BSI Technical Guideline TR-03111, Elliptic Curve Cryptography, version 2.00, 2012-06-28

Táknanir og skammstafanir
Eftirfarandi táknanir og skammstafanir hugtaka eru notaðar í þessum viðbæti:
AES

Advanced Encryption Standard (þróaður dulkóðunarstaðall)

CA

Certification Authority (Vottunarstöð)

CAR

Certification Authority Reference (Tilvísun vottunarstöðvar)

CBC

TDEA Cipher Block Chaining Mode of Operation (TDEA-dulkóðun í samhlekkjunarvinnuham)
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CH

Command Header (Haus skipunar)

CHA

Certificate Holder Authorisation (Heimild handhafa vottorðs)

CHR

Certificate Holder Reference (Tilvísun handhafa vottorðs)

CV

Constant Vector (Stöðugur vigur)

DER

Distinguished Encoding Rules (Aðgreindar kóðunarreglur)

DO

Data object (Gagnahlutur)

DSRC

Dedicated Short Range Communication (sérhæfð, skammdræg fjarskipti)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (sporbaugsstudd dulritun)

ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (Sporbaugsstutt reiknirit fyrir rafræna undirskrift)

ECDH

Elliptic Curve Diffie-Hellman (key agreement algorithm) (Sporbaugsstuddar Diffie-Hellman
samskiptareglur (reiknirit fyrir samþykki lykils))

EGF

Ytri GNSS-búnaður

EQT

Equipment (Búnaður)

IDE

Intelligent Dedicated Equipment (Sérnota, tölvustýrður búnaður)

KM

Aðallykill hreyfinema, sem gerir kleift að tengja skráningarhluta ökurita við hreyfinema

KM-VU

Lykill settur inn í skráningarhluta ökurita sem gerir skráningarhluta ökurita kleift að fá aðallykil
hreyfinema ef verkstæðiskort er sett í skráningarhluta ökurita

KM-WC

Lykill settur inn í verkstæðiskort sem gerir skráningarhluta ökurita kleift að fá aðallykil hreyfinema ef
verkstæðiskort er sett í skráningarhluta ökurita

MAC

Message Authentication Code (Sannvottunarkóði)

MoS

Motion Sensor (Hreyfinemi)

MSB

Most Significant Bit (Mikilvægasta bætið)

PKI

Public Key Infrastructure (Dreifilyklaskipulag)

RCF

Remote Communication Facility (Fjarskiptabúnaður)

SSC

Send Sequence Counter (Sendiraðarteljari)

SM

Secure Messaging (Örugg boðskipti)

TDES

Triple Data Encryption Standard (Staðall fyrir þrefalda dulkóðun gagna)

TLV

Tag Length Value (Lengdargildi merkis)

VU

Vehicle Unit (Skráningarhluti ökurita)

X.C

dreifilyklavottorð notanda X

X.CA

vottunarstöðin sem gaf út vottorð notanda X

X.CAR

tilvísun vottunarstöðvarinnar sem um getur í vottorðum notanda X

X.CHR

tilvísun handhafa vottorða sem um getur í vottorðum notanda X

X.PK

dreifilykill notanda X

X.SK

einkalykill notanda X

X.PKeph

skammvinnur dreifilykill notanda X

X.SKeph

skammvinnur einkalykill notanda X

‗xx‘

sextándatölugildi

||

samtengingarvirki
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Skilgreiningar
Skilgreiningarnar og hugtökin sem notuð eru í þessum viðbæti er að finna í I. þætti 1. viðauka C

8.

DULKÓÐUNARKERFI OG REIKNIRIT

8.1.

Dulkóðunarkerfi
CSM_38

Skráningarhlutar ökurita og ökuritakort skulu nota sporbaugsstudd dulkóðunarkerfi dreifilykla til að
tryggja eftirfarandi öryggisþjónustu:
— gagnkvæma sannvottun milli skráningarhluta ökurita og korts,
— samþykki á AES-lotulyklum milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorts,
— tryggja sannvottaðan uppruna, heilleika og að ekki sé hægt að hafna gögnum sem halað er niður úr
skráningarhluta ökurita eða ökuritakortum til ytri miðla.

CSM_39

Skráningarhlutar ökurita og ytri GNSS-búnaður skulu nota sporbaugsstudd dulkóðunarkerfi dreifilykla
til að veita eftirfarandi öryggisþjónustu:
— tengingu skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar,
— gagnkvæma sannvottun milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar,
— samþykki á AES-lotulykli milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar,

CSM_40

Skráningarhlutar ökurita og ökuritakort skulu nota samhverft dulkóðunarkerfi sem byggir á AES til að
veita eftirfarandi öryggisþjónustu:
— tryggja sannvottaðan uppruna og heilleika gagna sem skipst er á milli skráningarhluta ökurita og
ökuritakorts,
— tryggja leynd gagna sem skipst er á milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorts, eftir því sem við á,

CSM_41

Skráningarhlutar ökurita og ytri GNSS-búnaður skulu nota samhverft dulkóðunarkerfi sem byggir á AES
til að veita eftirfarandi öryggisþjónustu:
— tryggja sannvottaðan uppruna og heilleika gagna sem skipst er á milli skráningarhluta ökurita og ytri
GNSS-búnaðar,

CSM_42

Skráningarhlutar ökurita og hreyfinemar skulu nota samhverft dulkóðunarkerfi sem byggir á AES til að
veita eftirfarandi öryggisþjónustu:
— tengingu skráningarhluta ökurita og hreyfinema,
— gagnkvæma sannvottun milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema,
— tryggja leynd gagna sem skipst er á milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema.

CSM_43

Skráningarhlutar ökurita og eftirlitskort skulu nota samhverft dulkóðunarkerfi sem byggir á AES til að
veita eftirfarandi öryggisþjónustu á skilfletinum fyrir fjarskipti:
— tryggja leynd, sannvottaðan uppruna og heilleika gagna sem send eru úr skráningarhluta ökurita í
ökuritakort.
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Athugasemdir:
— Réttara sagt eru gögn send úr skráningarhluta ökurita í fjarspurnarbúnað sem eftirlitsmaður stjórnar
með fjarskiptabúnaði sem getur verið innbyggður í skráningarhluta ökurita eða fyrir utan hann, sjá
14. viðbæti. Hins vegar sendir fjarspurnarbúnaðurinn gögnin sem móttekin eru í eftirlitskort til
dulráðningar og til að sannreyna sannvottaðan uppruna þeirra. Með tilliti til öryggis eru
fjarskiptabúnaðurinn og fjarspurnarbúnaðurinn að fullu gagnsæir.
— Verkstæðiskort býður upp á sömu öryggisþjónustu fyrir DSRC-skilflötinn og eftirlitskort. Þetta gerir
verkstæði kleift að sannreyna rétta virkni skilflatar fjarskiptabúnaðar skráningarhluta ökurita, þ.m.t.
öryggi hans. Fyrir frekari upplýsingar sjá lið 9.2.2.
8.2.

Dulkóðunarreiknirit

8.2.1.

Samhverf reiknirit
CSM_44

8.2.2.

Skráningarhlutar ökurita, ökuritakort, hreyfinemar og ytri GNSS-búnaður skulu styðja AES-reikniritið
eins og skilgreint er í [AES] með lengdir lykla sem eru 128, 192 og 256 bitar.

Ósamhverf reiknirit og staðlaðar breytur léns
CSM_45

Skráningarhlutar ökurita, ökuritakort og ytri GNSS-búnaður skulu styðja sporbaugsstudda dulritun með
lyklastærð sem er 256, 384 og 512/521 bitar.

CSM_46

Skráningarhlutar ökurita, ökuritakort og ytri GNSS-búnaður skulu styðja ECDSA-reikniritið til
undirritunar, eins og tilgreint er í [DSS].

CSM_47

Skráningarhlutar ökurita, ökuritakort og ytri GNSS-búnaður skulu styðja ECDSA-EG-reikniritið til að
samþykkja lykla, eins og tilgreint er í [TR 03111].

CSM_48

Skráningarhlutar ökurita, ökuritakort og ytri GNSS-búnaður skulu styðja við allar staðlaðar breytur léns
sem tilgreindar eru í töflu 1 hér að neðan fyrir sporbaugsstudda dulritun.
Tafla 1
Staðlaðar breytur léns
Heiti

Stærð (bitar)

Tilvísun

NIST P-256

256

[DSS], [RFC 5480]

BrainpoolP256r1

256

[RFC 5639]

NIST P-384

384

[DSS], [RFC 5480]

BrainpoolP384r1

384

[RFC 5639]

BrainpoolP512r1

512

[RFC 5639]

NIST P-521

521

[DSS], [RFC 5480]

Kennimark viðfangs

Athugasemd: kennimörk viðfangs sem um getur í síðasta dálki í töflu 1 eru tilgreind í [RFC 5639] fyrir
Brainpool-ferlana og í [RFC 5480] fyrir NIST-ferlana.
Dæmi 1: kennimark viðfangs BrainpoolP256rl ferilsins er:

Eða með punktatáknun: 1. 3. 36. 3. 3. 2. 8. 1. 1. 7.
Dæmi 2: kennimark viðfangs NIST P-384 ferilsins er:

Eða með punktatáknun: 1. 3. 132. 0. 34
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Tætireiknirit
CSM_49 Skráningarhlutar ökurita og ökuritakort skulu styðja SHA-256, SHA-384 og SHA-512 reikniritin sem
tilgreind eru í [SHS].

8.2.4.

Dulmálssvítur
CSM_50 Ef samhverft reiknirit, ósamhverft reiknirit og/eða tætireiknirit eru notuð saman til að mynda
samskiptareglur fyrir öryggi skulu lyklalengdir þeirra og tætistærðir vera (í grófum dráttum) jafnsterkar.
Í töflu 2 eru sýndar leyfðar dulmálssvítur

Tafla 2
Leyfðar dulmálssvítur
Auðkenni
dulmálssvítu

Stærð ECC lykils
(bitar)

Lengd AES lykils
(bitar)

Tætireiknirit

Lengd
sannvottunarkóða
(MAC) (bæti)

CS#1

256

128

SHA-256

8

CS#2

384

192

SHA-384

12

CS#3

512/521

256

SHA-512

16

Athugasemd: ECC lyklar sem eru 512 og 521 bitar að stærð teljast jafn sterkir að öllu leyti hvað þennan
viðbæti varðar.
9.

LYKLAR OG VOTTORÐ

9.1.

Ósamhverf lyklapör og dreifilyklavottorð

9.1.1.

Almennt
Athugasemd: lyklarnir sem lýst er í þessum lið eru notaðir til gagnkvæmrar sannvottunar og öruggra boðskipta milli
skráningarhluta ökurita og ökuritakorta og milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar. Þessum aðferðum er
lýst í smáatriðum í 10. og 11. kafla í þessum viðbæti.
CSM_51

Innan evrópska snjallökuritakerfisins skulu ECC-lyklapör og samsvarandi vottorð útbúin og þeim
stjórnað á þremur mismunandi aðgerðarstigum:
— á evrópskum vettvangi,
— á vettvangi aðildarríkis,
— á vettvangi búnaðar.
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Innan evrópska snjallökuritakerfisins skulu dreifilyklar og einkalyklar og vottorð útbúin, þeim stjórnað
og þau send með stöðluðum og öruggum aðferðum.

Á evrópskum vettvangi
CSM_53 Eitt, einkvæmt EEC-lyklapar, sem er sérnota sem EUR-lyklapar skal búið til á evrópskum vettvangi. Það
skal samanstanda af einkalykli (EUR.SK) og dreifilykli (EUR.PK). Þetta lyklapar skal mynda
rótarlyklapar alls dreifilyklaskipulags evrópskra snjallökurita. Evrópsk rótarvottunarstöð (ERCA) skal
sjá um þessa verkeiningu undir stjórn og á ábyrgð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
CSM_54 Evrópska rótarvottunarstöðin skal nota evrópska einkalykilinn til að undirrita (sjálfsundirritað)
rótarvottorð evrópska dreifilykilsins og skal tilkynna öllum aðildarríkjum um þetta evrópska
rótarvottorð.
CSM_55 Evrópska rótarvottunarstöðin skal nota evrópska einkalykilinn til að undirrita vottorð dreifilykla
aðildarríkjanna, óski þau þess. Evrópska rótarvottunarstöðin skal halda skrár yfir öll undirrituð
dreifilyklavottorð aðildarríkja.
CSM_56 Eins og sýnt er á mynd 1 í lið 9.1.7 skal evrópska rótarvottunarstöðin útbúa nýtt evrópskt rótarlyklapar á
17 ára fresti. Í hvert sinn sem evrópska rótarvottunarstöðin útbýr nýtt rótarlyklapar skal það búa til nýtt
sjálfsundirritað rótarvottorð fyrir nýja evrópska dreifilykilinn. Gildistími evrópsks rótarvottorðs skal
vera 34 ár og 3 mánuðir.
Athugasemd: Innleiðing nýs rótarlyklapars felur einnig í sér að evrópska rótarvottunarstöðin búi til nýjan
aðallykil hreyfinema og nýjan aðallykil fyrir sérhæfð skammdræg fjarskiptakerfi, sjá liði 9.2.1.2. og
9.2.2.2.
CSM_57 Áður en hún býr til nýtt evrópsk rótarlyklapar skal evrópska rótarvottunarstöðin framkvæma greiningu á
styrkleika dulmáls sem er nauðsynlegur fyrir nýja lyklaparið, að því gefnu að það ætti að vera öruggt
næstu 34 árin. Ef það telst nauðsynlegt skal evrópska rótarvottunarstöðin skipta yfir í dulmálssvítu sem
er sterkari en núverandi dulmálssvíta, eins og tilgreint er í CSM_50.
CSM_58 Þegar hún býr til nýtt evrópskt rótarlyklapar skall evrópska rótarvottunarstöðin búa til tengivottorð fyrir
nýja evrópska dreifilykilinn og undirrita hann með fyrri evrópska dreifilyklinum. Gildistími
tengivottorðsins skal vera 17 ár. Þetta er einnig sýnt á mynd 1 í lið 9.1.7.
Athugasemd: Þar sem tengivottorðið inniheldur dreifilykil evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar af
kynslóð X og er undirritað með einkalykli evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar af kynslóð X-1, býður
tengivottorð búnaði sem er gefinn út samkvæmt kynslóð X-1 upp á aðferð til að treysta búnaði sem er
gefinn út samkvæmt kynslóð X.
CSM_59 Evrópska rótarvottunarstöðin skal ekki nota einkalykil rótarlyklapars á nokkurn hátt eftir að nýtt
rótarlyklavottorð verður gilt.
CSM_60 Evrópska rótarvottunarstöðin skal ávallt hafa eftirfarandi dulkóðunarlykla og vottorð til reiðu:

9.1.3.

—

Núverandi EUR-lyklapar og samsvarandi vottorð

—

Öll fyrri EUR-vottorð sem nota á til sannprófunar a MSCA-vottorðum sem eru enn í gildi

—

Tengivottorð fyrir allar kynslóðir EUR-vottorða, nema þá fyrstu

Á vettvangi aðildarríkis
CSM_61

Á vettvangi aðildarríkis skulu öll aðildarríki sem krafist er að undirriti vottorð ökuritakorta búa til eitt
eða fleiri einstök ECC-lyklapör sem eru tilgreind sem MSCA_Card. Öll aðildarríki sem krafist er að
undirriti vottorð fyrir skráningarhluta ökurita eða ytri GNSS-búnað skulu auk þess búa til eitt eða fleiri
einstök ECC-lyklapör sem eru tilgreind sem MSCA_VU-EGF.
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CSM_62

Vottunarstöð aðildarríkis (MSCA) skal sjá um verkeininguna að útbúa lyklapar aðildarríkis. Þegar
vottunarstöð aðildarríkis býr til lyklapar aðildarríkis skal hún senda dreifilykilinn til evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar til að fá samsvarandi vottorð aðildarríkis undirritað af evrópsku
rótarvottunarstöðinni.

CSM_63

Vottunarstöð aðildarríkis skal velja styrkleika lyklapars aðildarríkis sem er jafn styrkleika evrópska
rótarlyklaparsins sem notað er til að undirrita samsvarandi vottorð aðildarríkis.

CSM_64

Ef lyklaparið MSCA_VU-EGF er til staðar skal það samanstanda af einkalyklinum MSCA_VU-EGF.SK
og dreifilyklinum MSCA_VU-EGF.PK. Vottunarstöð aðildarríkis skal nota MSCA_VU-EGF.SK
einkalykilinn eingöngu til að undirrita dreifilyklavottorð skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar.

CSM_65

Lyklapar MSCA_Card skal samanstanda af einkalyklinum MSCA_Card.SK og dreifilyklinum
MSCA_Card.PK. Vottunarstöð aðildarríkis skal nota einkalykilinn MSCA_Card.SK eingöngu til að
undirrita dreifilyklavottorð ökuritakorta.

CSM_66

Vottunarstöð aðildarríkis skal geyma skrár yfir öll undirrituð vottorð skráningarhluta ökurita, vottorð
ytri GNSS-búnaðar og kortavottorð ásamt auðkenni búnaðarins sem hvert vottorð er ætlað.

CSM_67

Gildistími MSCA_VU-EGF-vottorðs skal vera 17 ár og 3 mánuðir. Gildistími MSCA_Card-vottorðs
skal vera 7 ár og 1 mánuður.

CSM_68

Eins og sýnt er á mynd 1 í lið 9.1.7 skulu einkalykill MSCA_VU-EGF-lyklapars og einkalykill
MSCA_Card-lyklapars hafa notkunartíma lykils sem er tvö ár.

CSM_69

Vottunarstöð aðildarríkis skal ekki nota einkalykil MSCA_VU-EGF-rótarlyklapars á nokkurn hátt eftir
að notkunartímabil hans er liðið. Vottunarstöð aðildarríkis skal ekki heldur nota einkalykil
MSCA_CARD-lyklapars á nokkurn hátt eftir að notkunartímabil hans er liðið.

CSM_70

Vottunarstöð aðildarríkis skal ávallt hafa eftirfarandi dulkóðunarlykla og vottorð til reiðu:

CSM_71

9.1.4.

Nr. 31/1389

—

Núverandi MSCA_Card-lyklapar og samsvarandi vottorð

—

Öll fyrri MSCA_Card-vottorð sem nota á til sannprófunar á vottorðum ökuritakorta sem eru enn í
gildi

—

Núverandi EUR-vottorð sem eru nauðsynleg til sannprófunar á núverandi MSCA-vottorði

—

Öll fyrri EUR-vottorð sem nota á til sannprófunar á MSCA-vottorðum sem eru enn í gildi

Ef krafist er að vottunarstöð aðildarríkis undirriti vottorð fyrir skráningarhluta ökurita eða ytri GNSSbúnað skal hún til viðbótar hafa eftirfarandi lykla og vottorð til reiðu:
—

Núverandi MSCA_VU-EGF-lyklapar og samsvarandi vottorð

—

Allir fyrri MSCA_VU-EGF-dreifilyklar sem nota á til sannprófunar á vottorðum skráningarhluta
ökurita eða ytri GNSS-búnaðar sem eru enn í gildi

Á vettvangi búnaðar: Skráningarhlutar ökurita
CSM_72

Tvö einstök ECC-lyklapör skulu búin til fyrir hvorn skráningarhluta ökurita, tilgreind sem VU_MA og
VU_Sign. Framleiðendur skráningarhluta ökurita sjá um þessa verkeiningu. Þegar lyklapar
skráningarhluta ökurita er búið til skal aðilinn sem býr til lykilinn senda dreifilykilinn til vottunarstöðvar
aðildarríkis í því landi þar sem hún hefur aðsetur í því skyni að fá samsvarandi vottorð skráningarhluta
ökurita undirritað af vottunarstöð aðildarríkis. Einkalykillinn skal einungis notaður af skráningarhluta
ökurita.
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CSM_73

Gildistökudagur vottorða fyrir VU_MA og VU_Sign tiltekins skráningarhluta ökurita skal vera sá sami.

CSM_74

Framleiðandi skráningarhluta ökurita skal velja styrkleika lyklapars aðildarríkis fyrir skráningarhluta
ökurita sem er jafn styrkleika lyklapars vottunarstöðvar aðildarríkis sem notað er til að undirrita
samsvarandi vottorð aðildarríkis.

CSM_75

Skráningarhluti ökurita skal eingöngu nota VU_MA-lyklapar sitt, sem samanstendur af einkalyklinum
VU_MA.SK og dreifilyklinum VU_MA.PK, til að framkvæma sannvottun skráningarhluta ökurita
gagnvart ökuritakortum og ytri GNSS-búnaði, eins og tilgreint er í liðum 10.3 og 11.4 í þessum viðbæti.

CSM_76

Skráningarhluti ökurita skal geta búið til skammvinn ECC-lyklapör og skal nota skammvinnt lyklapar
eingöngu til að framkvæma samþykki lotulykils með ökuritakorti eða ytri GNSS-búnaði, eins og
tilgreint er í liðum 10.4 og 11.4 í þessum viðbæti.

CSM_77

Skráningarhluti ökurita skal nota einkalykilinn VU_Sign.SK í VU_Sign-lyklapari sínu eingöngu til að
undirrita gagnaskrár, eins og tilgreint er í 14. kafla í þessum viðbæti. Samsvarandi dreifilykill
VU_Sign.PK skal eingöngu notaður til að sannprófa undirskriftir sem skráningarhluti ökurita býr til.

CSM_78

Eins og sýnt er á mynd 1 í lið 9.1.7. skal gildistími VU_MA vottorðs vera 15 ár og 3 mánuðir. Gildistími
VU_Sign vottorðs skal einnig vera 15 ár og 3 mánuður.
Athugasemdir:
—

Framlengdur gildistími VU_Sign-vottorðs gerir skráningarhluta ökurita kleift að búa til gildar
undirskriftir á niðurhöluð gögn fyrstu þrjá mánuðina eftir að það er runnið út, eins og krafist er í
reglugerð (ESB) nr. 581/2010.

—

Framlengdur gildistími VU_MA-vottorðs er nauðsynlegur til að gera skráningarhluta ökurita kleift
að sannvotta eftirlitskort eða fyrirtækiskort á fyrstu þremur mánuðunum eftir að það er útrunnið,
þannig að mögulegt sé að framkvæma niðurhal gagna.

CSM_79

Skráningarhluti ökurita skal ekki nota einkalykil lyklapars skráningarhluta ökurita á nokkurn hátt eftir að
samsvarandi vottorð er útrunnið.

CSM_80

Lyklapörum skráningarhluta ökurita (nema skammvinnum lyklapörum) og samsvarandi vottorðum
tiltekins skráningarhluta ökurita skal ekki skipt út eða þau endurnýjuð á vettvangi þegar skráningarhluti
ökurita hefur verið tekinn í notkun.
Athugasemdir:

CSM_81

—

Skammvinn lyklapör falla ekki undir þess kröfu, þar sem nýtt skammvinnt lyklapar er búið til af
skráningarhluta ökurita í hvert sinn sem samþykki sannvottunar flögu og lotulykils fer fram, sjá lið
10.4. Hafa skal í huga að engin samsvarandi vottorð eru fyrir skammvinn lyklapör

—

Þessi krafa bannar ekki möguleikann að skipta út föstum lyklapörum skráningarhluta ökurita meðan
á endurnýjun eða viðgerð stendur í öruggu umhverfi undir stjórn framleiðanda skráningarhluta
ökurita.

Þegar þeir eru teknir í notkun skulu skráningarhlutar ökurita innihalda eftirfarandi dulkóðunarlykla og
vottorð:
—

Einkalykilinn VU_MA og samsvarandi vottorð

—

Einkalykilinn VU_Sign og samsvarandi vottorð

—

MSCA_VU-EGF-vottorðið sem inniheldur MSCA_VU-EGF.PK-dreifilykilinn sem nota skal til
sannprófunar VU_MA-vottorðsins og VU_Sign-vottorðsins

—

EUR-vottorð sem inniheldur EUR.PK-dreifilykil sem nota skal til sannprófunar MSCA_VU-EGFvottorðsins
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—

EUR-vottorð með gildistímabil sem er næst á undan gildistímabili EUR-vottorðsins sem nota skal
til að sannprófa MSCA_VU-EGF-vottorðið, ef það er til staðar,

—

Tengivottorð sem tengir þessi tvö EUR-vottorð, ef það er til staðar

Til viðbótar við dulkóðunarlyklana og vottorðin sem talin eru upp í CSM_81 skal skráningarhluti ökurita
einnig innihalda lyklana og vottorðin sem tilgreind eru í A-hluta í þessum viðbæti, sem gerir
skráningarhluta ökurita kleift að eiga samskipti við fyrstu kynslóðar ökuritakort.

Á vettvangi búnaðar: Ökuritakort
CSM_83

Eitt, einstakt ECC-lyklapar sem tilgreint er sem Card_MA skal búið til fyrir hvert ökuritakort. Annað,
einstakt ECC-lyklapar sem tilgreint er sem Card_Sign skal til viðbótar búið til fyrir hvert ökumannskort
og hvert verkstæðiskort. Framleiðendur korta og þeir sem persónutengja kort geta séð um þessa
verkeiningu. Þegar lyklapar er búið til skal aðilinn sem býr til lykilinn senda dreifilykilinn til
vottunarstöðvar aðildarríkis í því landi þar sem hún hefur aðsetur í því skyni að fá samsvarandi vottorð
korts undirritað af vottunarstöð aðildarríkis. Einkalykillinn skal einungis notaður af ökuritakortinu.

CSM_84

Gildistökudagur vottorðs fyrir Card_MA og Card_Sign vottorð tiltekins ökumannskorts eða
verkstæðiskorts skal vera sá sami.

CSM_85

Framleiðandi korts eða sá sem sér um að persónutengja kort skal velja styrkleika lyklapars sem er jafn
styrkleika lyklapars vottunarstöðvar aðildarríkis sem notað er til að undirrita samsvarandi vottorð korts.

CSM_86

Ökuritakort skal nota Card_MA lyklapar sitt sem samanstendur af einkalyklinum Card_MA.SK og
dreifilyklinum Card_MA.PK, eingöngu til að framkvæma gagnkvæma sannvottun og samþykki
lotulykils gagnvart skráningarhluta ökurita, eins og tilgreint er í liðum 10.3 og 10.4 í þessum viðbæti.

CSM_87

Ökumannskort eða verkstæðiskort skal nota einkalykilinn Card_Sign.SK í Card_Sign-lyklapari sínu
eingöngu til að undirrita gagnaskrár sem halað hefur verið niður, eins og tilgreint er í 14. kafla í þessum
viðbæti. Samsvarandi dreifilykill Card_Sign.PK skal eingöngu notaður til að sannprófa undirskriftir sem
kortið býr til.

CSM_88

Gildistími Card_MA-vottorðs skal vera eftirfarandi:
— Fyrir ökumannskort:

5 ár

— Fyrir fyrirtækiskort:

2 ár

— Fyrir eftirlitskort:

2 ár

— Fyrir verkstæðiskort:

1 ár

CSM_89 Gildistími Card_Sign-vottorðs skal vera eftirfarandi:
— Fyrir ökumannskort:

5 ár og 1 mánuður

— Fyrir verkstæðiskort:

1 ár og 1 mánuður

Aths. Framlengdur gildistími Card_Sign-vottorðsins gerir ökumannskorti kleift að búa til gildar
undirskriftir á niðurhöluð gögn fyrsta mánuðinn eftir að það rennur út. Þetta er nauðsynlegt með tilliti til
reglugerðar (ESB) nr. 581/2010 þar sem þess er krafist að niðurhal gagna af ökumannskorti verði að
vera mögulegt allt að 28 dögum eftir að síðustu gögnin hafa verið skráð.
CSM_90 Lyklapörum og samsvarandi vottorðum tiltekins ökuritakorts skal ekki skipt út eða þau endurnýjuð
þegar kort hefur verið gefið út.
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CSM_91 Þegar þau eru gefin út skulu ökuritakort innihalda eftirfarandi dulkóðunarlykla og vottorð:
—

Einkalykilinn Card_MA og samsvarandi vottorð

—

Fyrir ökumannskort og verkstæðiskort til viðbótar: Einkalykilinn Card_Sign og samsvarandi
vottorð

—

MSCA_Card-vottorð sem inniheldur MSCA_Card.PK-dreifilykil sem nota skal til sannprófunar
Card_MA-vottorðsins og Card_Sign-vottorðsins

— EUR-vottorð sem inniheldur EUR.PK-dreifilykil sem nota skal til sannprófunar MSCA_Cardvottorðsins.
—

EUR-vottorð með gildistímabil sem er næst á undan gildistímabili EUR-vottorðsins sem nota skal
til að sannprófa MSCA_Card-vottorðið, ef það er til staðar,

—

Tengivottorð sem tengir þessi tvö EUR-vottorð, ef það er til staðar

CSM_92 Til viðbótar við dulkóðunarlyklana og vottorðin sem talin eru upp í CSM_91 skulu ökuritakort einnig
innihalda lyklana og vottorðin sem tilgreind eru í A-hluta í þessum viðbæti, sem gerir þessum kortum
kleift að eiga samskipti við fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita.
9.1.6.

Á vettvangi búnaðar: Ytri GNSS-búnaður
CSM_93 Eitt, einstakt ECC-lyklapar skal búið til fyrir hvern ytri GNSS-búnað, sem tilgreindur er sem EGF_MA.
Framleiðendur ytri GNSS-búnaðar sjá um þessa verkeiningu. Þegar EGF_MA-lyklapar er búið til skal
dreifilykilinn sendur til vottunarstöðvar aðildarríkis í því landi þar sem hún hefur aðsetur í því skyni að
fá samsvarandi EGF_MA-vottorð undirritað af vottunarstöð aðildarríkis. Einkalykillinn skal einungis
notaður af ytri GNSS-búnaði.
CSM_94 Framleiðandi ytri GNSS-búnaðar skal velja styrkleika EGF_MA-lyklapars sem er jafn styrkleika MSCA
lyklapars sem notað er til að undirrita samsvarandi EGF_MA-vottorð.
CSM_95 Ytri GNSS-búnaður skal nota EGF_MA-lyklapar sitt sem samanstendur af einkalyklinum EGF_MA.SK
og dreifilyklinum EGF_MA.PK, eingöngu til að framkvæma gagnkvæma sannvottun og samþykki
lotulykils gagnvart skráningarhluta ökurita, eins og tilgreint er í liðum 11.4 og 11.4 í þessum viðbæti.
CSM_96 Gildistími EGF_MFA-vottorðsins skal vera 15 ár.
CSM_97 Ytri GNSS-búnaður skal ekki nota einkalykil EGF_MFA-lyklapars síns til að tengjast skráningarhluta
ökurita eftir að samsvarandi vottorð er útrunnið.
Athugasemd: eins og útskýrt var í lið 11.3.3, má ytri GNSS-búnaður mögulega nota einkalykil sinn fyrir
gagnkvæma sannprófun gagnvart skráningarhluta ökurita sem hann er þegar tengdur við, jafnvel eftir að
samsvarandi vottorð er runnið út.
CSM_98 EGF_MA-lyklaparinu og samsvarandi vottorði tiltekins ytri GNSS-búnaðar skal ekki skipt út eða það
endurnýjað á vettvangi þegar ytri GNSS-búnaður hefur verið tekinn í notkun.
Athugasemd: Þessi krafa bannar ekki möguleikann að skipta út lyklapörum ytri GNSS-búnaðar meðan á
endurnýjun eða viðgerð stendur í öruggu umhverfi undir stjórn framleiðanda ytri GNSS-búnaðar.
CSM_99 Þegar þeir eru teknir í notkun skal ytri GNSS-búnaður innihalda eftirfarandi dulkóðunarlykla og vottorð:
—

Einkalykilinn EGF_MA og samsvarandi vottorð
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—

MSCA_VU-EGF-vottorð sem inniheldur MSCA_VU-EGF.PK-dreifilykil sem nota skal til
sannprófunar EGF_MA-vottorðsins

—

EUR-vottorð sem inniheldur EUR.PK-dreifilykil sem nota skal til sannprófunar MSCA_VU-EGFvottorðsins

—

EUR-vottorð með gildistímabil sem er næst á undan gildistímabili EUR-vottorðsins sem nota skal
til að sannprófa MSCA_VU-EGF-vottorðið, ef það er til staðar,

—

Tengivottorð sem tengir þessi tvö EUR-vottorð, ef það er til staðar

Yfirlit: Vottorðum skipt út
Mynd 1 hér að neðan sýnir hvernig mismunandi kynslóðir af rótarvottorðum evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar,
tengivottorð evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar, vottorð vottunarstöðvar aðildarríkis og vottorð búnaðar
(skráningarhluta ökurita og korts) eru gefin út og notaðar með tímanum:
Mynd 1

Útgáfa og notkun mismunandi kynslóða rótarvottorða evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar, tengivottorða evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar, vottorða vottunarstöðvar aðildarríkis og vottorða búnaðar
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Athugasemdir við mynd 1:
1. Mismunandi kynslóðir rótarvottorða eru tilgreindar með tölu innan sviga. Til dæmis er ERCA (1) fyrsta kynslóð
rótarvottorðs evrópskrar rótarvottunarstöðvar, ERCA (2) er önnur kynslóð, o.s.frv.
2. Önnur vottorð eru tilgreind með tveimur tölum innan sviga, sú fyrri tilgreinir kynslóð rótarvottorðsins sem þau
eru gefin út samkvæmt og sú seinni kynslóð vottorðsins sjálfs. Til dæmis er MSCA_Card (1-1) fyrsta
MSCA_Card-vottorðið sem gefið er út samkvæmt ERCA (1), MSCA_Card (2-1) er fyrsta MSCA_Card-vottorð
sem gefið er út samkvæmt ERCA (2), MSCA_Card (2-last) er síðasta MSCA_Card-vottorðið sem gefið er út
samkvæmt ERCA (2), Card_MA (2-1) er fyrsta vottorð korts fyrir gagnkvæma sannvottun sem gefið er út
samkvæmt ERCA (2), o.s.frv.
3. MSCA_Card (2-1) og MSCA_Card (1-last) vottorðin eru gefin út á nánast, en ekki nákvæmlega, sömu
dagsetningunni. MSCA_Card (2-1) er fyrsta MSCA_Card-vottorðið sem gefið er út samkvæmt ERCA (2) og
mun verða gefið út örlítið síðar en MSCA_Card (1-last), síðasta MSCA_card-vottorðið samkvæmt ERCA (1).
4. Eins og sýnt er á myndinni, birtast fyrstu vottorð skráningarhluta ökurita og korta sem gefin eru út samkvæmt
ERCA (2) næstum því tveimur árum áður en síðustu vottorð skráningarhluta ökurita og korta eru gefin út
samkvæmt ERCA (1). Þetta er vegna þeirrar staðreyndar að vottorð skráningarhluta ökurita og korts eru gefin út
samkvæmt MSCA-vottorði en ekki beint samkvæmt ERCA-vottorðinu. MSCA (2-1) vottorðið er gefið út strax
og ERCA (2) verður gilt, en MSCA (1-last) vottorðið er gefið út einungis örlitlu fyrir þann tíma, á síðasta
augnablikinu meðan ERCA (1) vottorðið er ennþá gilt. Þar af leiðandi munu þessi tvö MSCA-vottorð hafa
nánast sama gildistíma, þrátt fyrir þá staðreynd að þau eru af mismunandi kynslóð.
5. Gildistímabilið sem sýnt er fyrir kort er fyrir ökumannskort (5 ár).
6. Til að spara pláss er munurinn á milli gildistíma Card_MA og Card_Sign vottorðanna og milli VU_MA og
VU_Sign vottorðanna einungis sýndur fyrir fyrstu kynslóðina.
9.2.

Samhverfir lyklar

9.2.1.

Lyklar til að tryggja öryggi boðskipta milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema

9.2.1.1.

Al me n nt
Athugasemd: ætlast er til að lesendur þessa liðar séu kunnugir innihaldi [ISO 16844-3] staðalsins sem lýsir
skilfletinum milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema. Ferlinu við tengingu skráningarhluta ökurita við
hreyfinema er lýst í smáatriðum í kafla 12 í þessum viðbæti.
CSM_100 Þörf er á nokkrum fjölda samhverfra lykla til að tengja skráningarhluta ökurita og hreyfinema til
gagnkvæmrar sannvottunar milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema og til að dulkóða samskipti milli
skráningarhluta ökurita og hreyfinema, eins og sýnt er í töflu 3. Allir þessir lyklar skulu vera AESlyklar, með lengd lykla sem er jöfn lengd aðallykils hreyfinemans, sem skal vera tengd við lengd
(fyrirhugaðs) evrópsks rótarlyklapars eins og lýst er í CSM_50.
Tafla 3
Lyklar til að tryggja öryggi boðskipta milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema
Skýringar

Aðallykill hreyfinema —
hluti skráningarhluta
ökurita

Tákn
KM-VU

Búinn til af
Evrópskri
rótarvottunarstöð

Aðferð við að búa til
Slembiaðferð

Geymt af
Evrópskri rótarvottunarstöð,
vottunarstöðvum aðildarríkja
sem gefa út vottorð
skráningarhluta ökurita,
framleiðendum skráningarhluta
ökurita, skráningarhluta ökurita
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Skýringar

Tákn

Búinn til af

Nr. 31/1395

Aðferð við að búa til

Geymt af

Aðallykill hreyfinema — KM-WC
hluti verkstæðis

Evrópskri
rótarvottunarstöð

Slembiaðferð

Evrópskri rótarvottunarstöð,
vottunarstöðvum aðildarríkja,
framleiðendum korta,
verkstæðiskorti

Aðallykill hreyfinema

KM

Ekki búinn til sjálfstætt

Reiknaður sem KM = Evrópskri rótarvottunarstöð,
KM-VU XOR KM-WC
vottunarstöðvum sem taka þátt í
að gefa út lykla hreyfinema
(valkvætt)(*)

Auðkennislykill

KID

Ekki búinn til sjálfstætt

Reiknaður sem KID =
KM XOR CV, þar sem
CV er tilgreint í
CSM_106

Evrópskri rótarvottunarstöð,
vottunarstöðvum sem taka þátt í
að gefa út lykla hreyfinema
(valkvætt)(*)

Tengilykill

KP

Framleiðanda
hreyfinema

Slembiaðferð

Einum hreyfinema

Lotulykill

KS

Skráningarhluta ökurita
(meðan á tengingu
skráningarhluta ökurita
og hreyfinema stendur)

Slembiaðferð

Einum skráningarhluta ökurita
og einum hreyfinema

(*) Geymsla á KM og KID er valkvæð, þar sem hægt er mynda þessa lykla úr KM-VU, KM-WC og CV.

CSM_101 Evrópska rótarvottunarstöðin skal búa til, með slembiaðferð, tvo einstaka AES-slembilykla KM-VU og
KM-WC sem hægt er að nota til að reikna aðallykil hreyfinemans K M sem KM-VU XOR KM-WC. Evrópska
rótarvottunarstöðin skal senda KM, KM-VU og KM-WC til vottunarstöðvar aðildarríkis óski hún þess.
CSM_102 Evrópska rótarvottunarstöðin skal úthluta hverjum aðallykli hreyfinema KM einstakt útgáfunúmer, sem
skal einnig gilda fyrir stofnlyklana KM-VU og KM-WC og fyrir tengda auðkennislykilinn KID. Evrópska
rótarvottunarstöðin skal upplýsa vottunarstöðvar aðildarríkja um útgáfunúmer þegar K M-VU og KM-WC
eru sendir til þeirra.
Athugasemd: Útgáfunúmerið er notað til að greina á milli kynslóða þessara lykla, eins og útskýrt er í
smáatriðum í lið 9.2.1.2.
CSM_103 Vottunarstöð aðildarríkis skal framsenda KM-VU, ásamt útgáfunúmeri hans, til framleiðenda
skráningarhluta ökurita, óski þeir þess. Framleiðendur skráningarhluta ökurita skulu setja K M-VU og
útgáfunúmer hans í alla framleidda skráningarhluta ökurita.
CSM_104 Vottunarstöð aðildarríkis skal tryggja að KM-WC, ásamt útgáfunúmeri hans sé settur í öll verkstæðiskort
sem gefin eru út á ábyrgð hennar.
Athugasemdir:
— Sjá lýsinguna á gagnatagi

í 2. viðbæti.

— eins og útskýrt er í lið 9.2.1.2, má í reynd setja margar kynslóðir af K M-WC í eitt verkstæðiskort.
CSM_105 Til viðbótar við AES-lykilinn sem tilgreindur er í CSM_104, skal vottunarstöð aðildarríkis tryggja að
TDES-lykillinn KmWC, sem tilgreindur er í kröfu CSM_037 í A-hluta þessa viðbætis, sé settur í öll
verkstæðiskort sem gefin eru út á ábyrgð þess.
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Athugasemdir:
— Þetta gerir mögulegt að nota annarrar kynslóðar verkstæðiskort til að tengjast fyrstu kynslóðar
skráningarhluta ökurita.
— Annarrar kynslóðar verkstæðiskort mun innihalda tvenns konar verkbúnað, einn sem uppfyllir Bhluta þessa viðbætis og einn sem uppfyllir A-hluta. Sá síðari mun innihalda TDES-lykilinn KmWC.
CSM_106 Vottunarstöð aðildarríkis sem gefur út hreyfinema skal fá auðkennislykilinn úr aðallykli hreyfinemans
með því að framkvæma XOR-aðgerð á henni með stöðugum vigri CV. Gildi stöðuga vigursins skal vera
eftirfarandi:
— Fyrir 128-bita aðallykla hreyfinema: CV = ‗B6 44 2C 45 0E F8 D3 62 0B 7A 8A 97 91 E4 5E 83‘
— Fyrir 192-bita aðallykla hreyfinema: CV = ‗72 AD EA FA 00 BB F4 EE F4 99 15 70 5B 7E EE BB
1C 54 ED 46 8B 0E F8 25‘
— Fyrir 256-bita aðallykla hreyfinema: CV = ‗1D 74 DB F0 34 C7 37 2F 65 55 DE D5 DC D1 9A C3
23 D6 A6 25 64 CD BE 2D 42 0D 85 D2 32 63 AD 60‘
Athugasemd: stöðugu vigrarnir hafa verið myndaðir á eftirfarandi hátt:
Pi_10 = fyrstu 10 bæti af tugastafshluta stærðfræðilega fastans π = ‗24 3F 6A 88 85 A3 08 D3 13 19‘
CV_128-bita = fyrstu 16 bætin af SHA-256(Pi_10)
CV_192-bita = fyrstu 24 bætin af SHA-384(Pi_10)
CV_256-bita = fyrstu 32 bætin af SHA-512(Pi_10)
CSM_107 Framleiðendur hreyfinema skulu búa til, með slembiaðferð, einstakan tengilykil K P fyrir hvern
hreyfinema og skulu senda hvern tengilykil til vottunarstöðvar aðildarríkis. Vottunarstöð aðildarríkis
skal dulkóða hvern tengilykil sérstaklega með aðallykli hreyfinemans KM og skal skila dulkóðaða
lyklinum til framleiðanda hreyfinemans. Fyrir hvern dulkóðaðan lykil skal vottunarstöð aðildarríkis
tilkynna framleiðanda hreyfinemans um útgáfunúmer tengda KM lykilsins.
Athugasemd: eins og útskýrt er í lið 9.2.1.2 kann framleiðandi hreyfinema í raun að þurfa að búa til
marga einstaka tengilykla fyrir einn hreyfinema.
CSM_108 Framleiðendur hreyfinema skulu útbúa einstakt raðnúmer fyrir hvern hreyfinema og skulu senda öll
raðnúmer til vottunarstöðvar aðildarríkis. Vottunarstöð aðildarríkis skal dulkóða hvert raðnúmer
sérstaklega með auðkennislyklinum KID og skal skila dulkóðaða raðnúmerinu til framleiðanda
hreyfinemans. Fyrir hvert dulkóðað raðnúmer skal vottunarstöð aðildarríkis tilkynna framleiðanda
hreyfinemans um útgáfunúmer tengda KID lykilsins.
CSM_109 Fyrir kröfurnar CSM_107 og CSM_108 skal vottunarstöð aðildarríkis nota AES-reikniritið til
dulkóðunar í samhlekkjunarvinnuham, eins og er skilgreint í [ISO 10116], með fléttubreytunni m = 1
og frumstillingarvigurinn SV = ‗00‘ {}{16}}, þ.e. sextán bæti með tvíundartölugildið 0. Þegar
nauðsynlegt er skal vottunarstöð aðildarríkis nota fyllingaraðferð 2 sem skilgreind er í [ISO 9797-1].
CSM_110 Framleiðandi hreyfinemans skal geyma dulkóðaða tengilykilinn og dulkóðaða raðnúmerið í fyrirhugaða
hreyfinemanum ásamt samsvarandi gildum, gefnum sem texta án sniðtákna, og útgáfunúmer K M og KID
notuð til dulkóðunar.
Athugasemd: eins og útskýrt er í lið 9.2.1.2, kann framleiðandi hreyfinema í raun að þurfa að setja
marga dulkóðaða tengilykla og mörg dulkóðuð raðnúmer í einn hreyfinema.
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CSM_111 Til viðbótar við dulkóðað efni sem byggir á AES-dulkóðun sem tilgreint er í CSM_110 getur
framleiðandi hreyfinema einnig geymt í hverjum hreyfinema dulkóðað efni sem byggir á TDESdulkóðun sem tilgreint er í kröfu CSM_037 í A-hluta þessa viðbætis.
Athugasemd: með þessu er gert kleift að tengja hreyfinema af annarri kynslóð við skráningarhluta
ökurita af fyrstu kynslóð.
CSM_112 Lengd lotulykilsins KS sem búinn er til af skráningarhluta ökurita við tengingu við hreyfinema skal
tengd lengd KM-VU, eins og lýst er í CSM_50.
9.2.1.2.

Aðallykli hreyfinema skipt út í annarrar kynslóðar búnaði
CSM_113 Allir aðallyklar hreyfinema og allir tengdir lyklar (sjá töflu 3) eru tengdir tiltekinni kynslóð
rótarlyklapars evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar. Því skal skipt um þessa lykla á 17 ára fresti.
Gildistími hverrar kynslóðar aðallykla hreyfinema skal hefjast einu ári áður en tengt rótarlyklapar
evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar verður gilt og skal ljúka þegar tengt rótarlyklapar evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar rennur út. Þetta er sýnt á mynd 2.

Mynd 2
Útgáfa og notkun mismunandi kynslóða aðallykils hreyfinema í skráningarhlutum ökurita, hreyfinemum og
verkstæðiskortum

CSM_114 Að minnsta kosti einu ári áður en nýtt evrópskt rótarlyklapar er búið til eins og lýst er í CSM_56, skal
evrópska rótarvottunarstöðin búa til nýjan aðallykil hreyfinema K M með því að búa til nýjan KM-VU og
KM-WC. Lengd aðallykils hreyfinema skal tengd við fyrirhugaðan styrk nýja evrópska rótarlyklaparsins
samkvæmt CSM_50. Evrópska rótarvottunarstöðin skal tilkynna vottunarstöðum aðildarríkja um nýju
KM, KM-VU og KM-WC að beiðni hennar ásamt útgáfunúmerum þeirra.
CSM_115 Vottunarstöð í aðildarríki skal tryggja að allar gildar kynslóðir af KM-WC séu geymdar í öllum
verkstæðiskortum sem gefin eru út samkvæmt valdsviði þess ásamt útgáfunúmerum þeirra, eins og sýnt
er á mynd 2.
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Athugasemd: þetta felur í sér að á síðasta ári gildistíma vottorðs frá evrópsku rótarvottunarstöðinni
munu verða gefin út verkstæðiskort af þremur mismunandi kynslóðum K M-WC, eins og sýnt er á mynd 2.
CSM_116 Í tengslum við ferlið sem lýst er í CSM_107 og CSM_108 hér að framan: Vottunarstöð aðildarríkis skal
dulkóða hvern tengilykil KP sem hún móttekur frá framleiðanda hreyfinema, sérstaklega fyrir hverja
gilda kynslóð aðallykils hreyfinemans KM. Vottunarstöð aðildarríks skal einnig dulkóða hvert raðnúmer
sem hún móttekur frá framleiðanda hreyfinema sérstaklega fyrir hverja gilda kynslóð
auðkennislykilsins KID. Framleiðandi hreyfinema skal geyma allar dulkóðanir tengilykilsins og
dulkóðanir raðnúmersins í fyrirhugaða hreyfinemanum ásamt samsvarandi gildum, gefnum sem texta
án sniðtákna, og útgáfunúmer KM og KID notuð til dulkóðunar.
Athugasemd: þetta felur í sér að á síðasta ári gildistíma vottorðs evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar,
munu hreyfinemar verða gefnir út með dulkóðuðum gögnum af þremur mismunandi kynslóðum af K M,
eins og sýnt er á mynd 2.
CSM_117 Í tengslum við ferlið sem lýst er í CSM_107 hér að framan: Þar sem lengd tengilykilsins KP skal
tengjast lengd KM (sjá CSM_100), kann framleiðandi hreyfinema að þurfa að búa til allt að þremur
mismunandi tengilyklum (mislanga) fyrir einn hreyfinema, ef síðari kynslóðir K M eru mislangir. Í slíku
tilviki skal framleiðandinn senda hvern tengilykil til vottunarstöðvar aðildarríkis. Vottunnarstöð
aðildarríkis skal tryggja að hver tengilykill sé dulkóðaður með réttri kynslóð aðallyklis hreyfinema, þ.e.
þeim sem er jafnlangur.
Athugasemd: Ef framleiðandi hreyfinemans velur að búa til tengilykil sem byggir á TDES-dulkóðun
fyrir annarrar kynslóðar hreyfinema (sjá CSM_111), skal framleiðandinn gefa vottunarstöð aðildarríkis
til kynna að nota verði aðallykil hreyfinemans sem byggir á TDES-dulkóðun til að dulkóða þennan
tengilykil. Þetta er vegna þess að lengd TDES-lykils getur verið sú sama og lengd AES-lykils þannig að
vottunarstöð í aðildarríki getur ekki ákveðið einungis út frá lengd lykilsins.
CSM_118 Framleiðendur skráningarhluta ökurita skulu setja eina kynslóð af KM-VU í hvern skráningarhluta
ökurita, ásamt útgáfunúmeri hans. Þessi KM-VU kynslóð skal tengd vottorði evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar sem vottorð skráningarhluta ökuritans byggja á.
Athugasemdir:
— Skráningarhluti ökurita sem byggir á vottorði evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar af kynslóð X skal
einungis innihalda KM-VU, af kynslóð X jafnvel þó að það sé gefið út eftir að gildistími vottorðs
evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar X+1 er hafinn. Þetta er sýnt á mynd 2.
— Ekki er hægt að tengja skráningarhluta ökurita af kynslóð X er við hreyfinema af kynslóð X-1.
— Þar eð verkstæðiskort gilda í eitt ár er niðurstaðan af CSM_113 — CSM_118 sú að öll
verkstæðiskort munu innihalda nýja KM-WC lykilinn á þeim tímapunkti þegar fyrsti skráningarhluti
ökurita sem inniheldur nýja KM-VU lykilinn er gefinn út. Þar af leiðandi mun slíkur skráningarhluti
ökurita alltaf geta reiknað út nýja KM. Á þessum tímapunkti munu enn fremur flestir nýir
hreyfinemar innihalda dulkóðuð gögn sem byggjast einnig á nýja K M.
9.2.2

Lyklar til að tryggja öryggi í sérhæfðum, skammdrægum fjarskiptakerfum (DRSC-communication)

9.2.2.1.

Al me n nt
CSM_119 Sannvottaður uppruni og leynd gagna sem send eru úr skráningarhluta ökurita til eftirlitsyfirvalds í
gegnum DSRC-fjarskiptarás skulu tryggð með röð af sértækum AES-lyklum fyrir skráningarhluta
ökurita sem fengnir eru úr einum DSRC-aðallykli, KMDSRC.
CSM_120 DSRC-aðallykillinn, KMDSRC skal vera AES-lykill sem er búinn til á öruggan hátt, geymdur og dreift af
evrópsku rótarvottunarstöðinni. Lengd lykilsins má vera 128, 192 eða 256 bitar og skal tengd við lengd
evrópska rótarlyklaparsins, eins og lýst er í CSM_50.
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CSM_121 Evrópska rótarvottunarstöðin skal senda aðallykil DSRC til vottunarstöðvar aðildarríkis, óski hún þess,
með öruggum hætti til að gera henni kleift að fá sértæka DSRC-lykla fyrir skráningarhluta ökurita og til
að tryggja að DSRC-aðallykillinn sé settur í öll eftirlitskort og verkstæðiskort sem gefin eru út á þeirra
ábyrgð.
CSM_122 Evrópska rótarvottunarstöðin skal úthluta hverjum DSRC-aðallykli einstöku útgáfunúmeri. Evrópska
rótarvottunarstöðin skal upplýsa vottunarstöðvar aðildarríkja um útgáfunúmer þegar DSRCaðallykillinn er sendur til þeirra.
Athugasemd: Útgáfunúmerið er notað til að greina á milli kynslóða DSRC-aðallykils, eins og útskýrt er
í smáatriðum í lið 9.2.2.2.
CSM_123 Fyrir hvern skráningarhluta ökurita skal framleiðandi skráningarhluta ökurita búa til sérstakt raðnúmer
skráningarhluta ökurita og skal senda þetta númer til vottunarstöðvar í aðildarríki sínu í beiðni um að fá
samstæðu tveggja sértækra DSRC-lykla fyrir skráningarhluta ökurita. Raðnúmer skráningarhluta
ökurita skal hafa gagnatagið
, og aðgreindu kóðunarreglurnar (DERkóðunarreglurnar) samkvæmt [ISO 8825-1] skulu notaðar til kóðunar.
CSM_124 Þegar vottunarstöð aðildarríkis berst beiðni um sértæka DSRC-lykla fyrir skráningarhluta ökurita skal
vottunarstöð aðildarríkisins leiða af AES-lykla fyrir skráningarhluta ökurita sem kallast
K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC. Þessir sértæku lyklar fyrir skráningarhluta ökurita skulu vera
jafn langir og DSRC-aðallykilinn. Vottunarstöð aðildarríkis skal nota lyklaafleiðslufallið sem skilgreint
er í [RFC 5869]. Tætifallið sem er nauðsynlegt til eintekningar á HMAC-tætifallinu skal tengt lengd
DSRC-aðallykilsins, eins og lýst er í CSM_50. Lyklaafleiðslufallið í [RFC 5869] skal notað sem hér
segir:
Skref 1 (Draga út):
— PRK = HMAC-Hash (salt, IKM) þar sem salt er tómur strengur ‗‘ og IKM er KMDSRC.
Skref 2 (Afþjappa):
— OKM = T(1), þar sem
T(1) = HMAC-Hash (PRK, T(0) || info || ‗01‘) þar sem
— T(0) = tómur strengur (‗‘)
— info = raðnúmer skráningarhluta ökurita eins og tilgreint er í CSM_123
— K_VUDSRC_ENC = fyrstu L áttundir OKM og
K_VUDSRC_ENC = síðustu L áttundir OKM
þar sem L er sú lengd K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC sem krafist er, í áttundum.
CSM_125 Vottunarstöð aðildarríkis skal dreifa K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC til framleiðanda
skráningarhluta ökurita á öruggan hátt til innsetningar í fyrirhugaðan skráningarhluta ökurita.
CSM_126 Við útgáfu skal skráningarhluti ökurita hafa geymt K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC í öruggu
minni sínu, til að geta tryggt heilleika, sannvottaðan uppruna og leynd gagna sem send eru á
fjarskiptarásinni. Skráningarhluti ökurita skal einnig geyma útgáfunúmer DSRC-aðallykilsins sem
þessir sértæku lyklar fyrir skráningarhluta ökurita eru leiddir af.
CSM_127 Við útgáfu skulu eftirlitskort og verkstæðiskort hafa geymt KMDSRC í öruggu minni sínu til að geta
sannprófað heilleika og sannvottaðan uppruna gagna sem send eru með skráningarhluta ökurita á
fjarskiptarásinni og til að dulráða þessi gögn. Eftirlitskort og verkstæðiskort skulu einnig geyma
útgáfunúmer DSRC-aðallykilsins.
Athugasemd: eins og útskýrt er í lið 9.2.2.2, má í reynd setja margar kynslóðir af KM DSRC í eitt
verkstæðiskort eða eftirlitskort.
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Vottunarstöð aðildarríkis skal geyma skrár yfir alla DSRC-lykla sem hún bjó til, sem eru sértækir fyrir
skráningarhluta ökurita, útgáfunúmer þeirra og auðkenni skráningarhluta ökurita sem hver röð lykla er
ætluð fyrir.

D SR C- að al l ykli s kipt ú t
CSM_129 Hver DSRC-aðallykill er tengdur tiltekinni kynslóð rótarlyklapars evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar.
Evrópska rótarvottunarstöðin skal því skipta út DSRC-aðallyklinum á 17 ára fresti. Gildistími hverrar
kynslóðar DSRC-aðallykla skal hefjast tveimur árum áður en tengt rótarlyklapar evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar verður gilt og skal ljúka þegar tengt rótarlyklapar evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar rennur út. Þetta er sýnt á mynd 3.
Mynd 3

Útgáfa og notkun mismunandi kynslóða DSRC-aðallykils í skráningarhlutum ökurita, verkstæðiskortum og
eftirlitskortum

CSM_130 Að minnsta kosti tveimur árum áður en nýtt evrópskt rótarlyklapar er búið, til eins og lýst er í CSM_56,
skal evrópska rótarvottunarstöðin búa til nýjan DSRC-aðallykil. Lengd DSRC-aðallykils skal tengd við
fyrirhugaðan styrk nýja evrópska rótarlyklaparsins samkvæmt CSM_50. Evrópska rótarvottunarstöðin
skal tilkynna vottunarstöðvum aðildarríkja um nýjan DSRC-aðallykil að beiðni þeirra, ásamt
útgáfunúmeri hans.
CSM_131 Vottunarstöð í aðildarríki skal tryggja að allar gildar kynslóðir af KM DSRC séu geymdar, ásamt
útgáfunúmerum þeirra, í öllum eftirlitskortum sem gefin eru út samkvæmt valdsviði þess eins og sýnt er
á mynd 3.
Athugasemd: þetta felur í sér að á síðustu tveimur árum gildistíma vottorðs evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar munu verða gefin út eftirlitskort af þremur mismunandi kynslóðum KM DSRC,
eins og sýnt er á mynd 3.
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CSM_132 Vottunarstöð aðildarríkis skal tryggja að allar kynslóðir af KMDSRC sem hafa verið gildar í a.m.k. eitt ár
og eru enn í gildi séu geymdar í öllum verkstæðiskortum sem gefin eru út samkvæmt valdsviði þess,
ásamt útgáfunúmerum þeirra, eins og sýnt er á mynd 3.
Athugasemd: þetta felur í sér að á síðasta ári gildistíma vottorðs evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar
munu verða gefin út verkstæðiskort af þremur mismunandi kynslóðum KM DSRC, eins og sýnt er á
mynd 3.
CSM_133 Framleiðendur skráningarhluta ökurita skulu einungis setja eina röð af DSRC-lyklum, sem eru sértækir
fyrir skráningarhluta ökurita, í hvern skráningarhluta ökurita, ásamt útgáfunúmeri hennar. Þessi röð
lykla skal fengin frá KMDSRC kynslóðinni sem er tengd við vottorð evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar
sem vottorð skráningarhluta ökurita byggjast á.
Athugasemdir:
— Þetta felur í sér að skráningarhluti ökurita sem byggist á vottorði evrópskrar rótarvottunarstöðvar
sem er af kynslóð X skal einungis innihalda K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC, af kynslóð X
jafnvel þó skráningarhluti ökurita sé gefinn út eftir að gildistími vottorðs evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar af kynslóð X+1 sé hafinn. Þetta er sýnt á mynd 3.
— Þar sem verkstæðiskort gilda í eitt ár og eftirlitskort í tvö ár er niðurstaðan úr CSM_131 —
CSM_133 sú að öll verkstæðiskort og eftirlitskort munu innihalda nýja DSRC-aðallykilinn á þeim
tímapunkti þegar fyrsti skráningarhluti ökurita, sem inniheldur sértæka lykla fyrir skráningarhluta
ökurita sem byggjast á þessum aðallykli, er gefinn út.
9.3.

Vottorð

9.3.1.

Almennt
CSM_134 Öll vottorð í evrópska snjallökuritakerfinu skulu vera vottorð sem lýsa sér sjálf og eru sannprófanleg af
korti samkvæmt [ISO 7816-4] og [ISO 7816-8].
CSM_135 Aðgreinanlegu kóðunarreglurnar (DER) samkvæmt [ISO 8825-1] skulu notaðar til að kóða bæði ASN.1
gagnaskipan og (verkbúnaðartengda) gagnahluti innan vottorðanna.
Athugasemd: þessi kóðun leiðir til lengdargildis merkis (e. Tag-Length-Value (TLV)) sem hér segir:

9.3.2.

Merki:

Merkið er kóðað í einni eða tveimur áttundum og sýnir innihaldið.

Lengd:

Lengdin er kóðuð sem heil tala án formerkis í einni, tveimur eða þremur áttundum, sem
leiðir til hámarkslengdar sem nemur 65 535 áttundum. Nota skal lágmarksfjölda áttunda.

Gildi:

Gildið er kóðað í núll eða fleiri áttundum.

Efni vottorðs
CSM_136 Öll vottorð skulu hafa þá skráa- og gagnaskipan sem sýnd er í vottorðslýsingunni í töflu 4.
Tafla 4
Útgáfa 1 af vottorðslýsingu
Kennimerki
svæðis

Merki

Lengd (bæti)

ECC-vottorð

C

‗7F 21‘

var

Meginhluti ECC-vottorðs

B

‗7F 4E‘

var

Svæði

ASN.1 gagnatag
(sjá 1. viðbæti)
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Kennimerki
svæðis

Merki

Lengd (bæti)

Kennimerki vottorðslýsingar

CPI

‗5F 29‘

‗01‘

Tilvísun vottunarstöðvar

CAR

‗42‘

‗08‘

Heimild handhafa vottorðs

CHA

‗5F 4C‘

‗07‘

Dreifilykill

PK

‗7F 49‘

var

Breytur léns

DP

‗06‘

var

Dreifipunktur

PP

‗86‘

var

Tilvísun handhafa vottorðs

CHR

‗5F 20‘

‗08‘

Gildistökudagur vottorðs

CEfD

‗5F 25‘

‗04‘

Dagsetning þegar vottorð rennur út

CExD

‗5F 24‘

‗04‘

S

‗5F 37‘

var

Svæði

Undirskrift ECC-vottorðs

18.5.2017

ASN.1 gagnatag
(sjá 1. viðbæti)

Athugasemd: kennimerki svæðis mun verða notað í síðari hlutum þessa viðbætis til að tilgreina einstök
svæði vottorðs, t.d. er X.CAR tilvísun í vottunarstöðina sem um getur í vottorði notanda X.
9.3.2.1.

Kennimerki vottorðslýsingar
CSM_137 Vottorð skulu nota kennimerki vottorðslýsingar til að tilgreina vottorðslýsinguna sem er notuð. Útgáfa
1, eins og tilgreint er í töflu 4 skal auðkennd með gildinu ‗00‘.

9.3.2.2.

Tilvísun vottunarstöðvar
CSM_138 Tilvísun vottunarstöðvar skal notuð til auðkenna dreiflykilinn sem nota á til að sannprófa undirskrift
vottorðsins. Tilvísun vottunarstöðvarinnar skal því vera jöfn tilvísun handhafa vottorðs í vottorði
samsvarandi vottunarstöðvar.
CSM_139 Rótarvottorð evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar skal vera sjálfsundirritað, þ.e. tilvísun vottunarstöðvar
og tilvísun handhafa vottorðs í vottorðinu skulu vera jafnar.
CSM_140 Að því er varðar tengivottorð evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar skal tilvísun handhafa vottorðs vera
jöfn tilvísun handhafa vottorðs nýs rótarvottorðs evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar. Tilvísun
vottunarstöðvar fyrir tengivottorð skal vera jöfn tilvísun handhafa vottorðs fyrra rótarvottorðs evrópsku
rótarvottunarstöðvarinnar.

9.3.2.3.

Heimild handhafa vottorðs
CSM_141 Heimild handhafa vottorðs skal notuð til að auðkenna tegund vottorðs. Hún samanstendur af sex
mikilvægustu bætum kennimerkis verkbúnaðar ökuritans sem er samtengdur við gerð þess búnaðar sem
vottorðið er ætlað fyrir.
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Dreifilykill
Í dreifilyklinum eru földuð tvö gagnastök: staðlaðar breytur léns sem nota á með dreifilyklinum í vottorðinu og gildi
dreifipunktsins.
CSM_142 Gagnastakið breytur léns skal innihalda eitt kennimark viðfangs sem tilgreint er í töflu 1 til að vísa til
raðar af stöðluðum breytum léns.
CSM_143 Gagnastakið dreifipunktur skal innihalda dreifipunktinn. Sporbaugsstuddum dreifipunktum skal breytt í
áttundarstrengi eins og tilgreint er í [TR-03111]. Nota skal óþjappaða kóðunarsniðið. Alltaf þegar
sporbaugsstuddur punktur er endurheimtur af kóðaða sniðinu skal sannreyningin, sem lýst er í
[TR-03111], fara fram.

9.3.2.5.

Tilvísun handhafa vottorðs
CSM_144 Tilvísun handhafa vottorðs er kennimerki fyrir dreifilykilinn sem fylgir vottorðinu. Hún skal notuð til
að vísa til þessa dreiflykils í öðrum vottorðum.
CSM_145 Fyrir vottorð korta og vottorð ytri GNSS-búnaðar skal tilvísun handhafa vottorðs hafa
gagnatagið sem er tilgreint í 1. viðbæti.
CSM_146 Þegar framleiðandi óskar eftir vottorði fyrir skráningarhluta ökurita er sértækt raðnúmer framleiðanda
fyrir skráningarhluta ökurita sem þetta vottorð og tengdur dreiflykill eru ætluð fyrir þekkt eða ekki. Í
fyrra tilvikinu skal tilvísun handhafa vottorðs hafa gagnatagið
sem er
tilgreint í 1. viðbæti. Í síðara tilvikinu skal tilvísun handhafa vottorðs hafa gagnatagið
sem er tilgreint í 1. viðbæti.
CSM_147 Fyrir vottorð evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar og vottunarstöðvar aðildarríkis skal tilvísun handhafa
vottorðs hafa gagnatagið
sem er tilgreint í 1. viðbæti.

9.3.2.6.

Gildistökudagur vottorðs
CSM_148 Gildistökudagur vottorðs skal gefa til kynna upphafsdagsetningu og tímasetningu gildistímabils
vottorðsins. Gildistökudagur vottorðs skal vera dagsetningin þegar vottorðið er búið til.

9.3.2.7.

Dagsetning þegar vottorð rennur út
CSM_149 Fyrningardagsetning vottorðsins skal gefa til kynna lokadagsetningu og lokatímasetningu gildistímabils
vottorðsins.

9.3.2.8.

Undirskrift vottorðs
CSM_150 Undirskrift vottorðsins skal búin til í kóðuðum meginhluta vottorðsins, þ.m.t. merki og lengd
meginhluta vottorðsins. Reikniritið til undirskriftar skal vera ECDSA-reiknirit eins og tilgreint er í
[DSS], og nota tætireikniritið sem tengt er lykilstærð undirskriftaryfirvalds, eins og tilgreint er í
CSM_50. Undirritunin skal vera á formi sem er án sniðtákna, eins og tilgreint er í [TR-03111].

9.3.3.

Óskað eftir vottorðum
CSM_151 Þegar hann óskar eftir vottorði skal beiðandi senda eftirfarandi gögn til vottunarstöðvar sinnar:
— Kennimerki vottorðslýsingar vottorðsins sem óskað er eftir
— Tilvísun vottunarstöðvarinnar sem fyrirhugað er að verði notuð til undirritunar vottorðsins
— Dreifilykill sem á að undirrita
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CSM_152 Til viðbótar við gögnin í CSM_151 skal vottunarstöð aðildarríkis senda eftirfarandi gögn í beiðni um
vottorð til evrópsku rótarvottunarstöðvarinnar til að búa til tilvísun handhafa vottorðs fyrir hið nýja
vottorð vottunarstöðvar aðildarríkis:
— Landsbundinn talnakóði vottunarstöðvar (gögn
— Landsbundinn alstafakóði vottunarstöðvar (gagnategund

skilgreind í 1. viðbæti)
skilgreind í 1. viðbæti)

— 1-bætis raðnúmer sem greinir á milli mismunandi lykla vottunarstöðvarinnar ef lyklum er breytt
— Tveggja bæta svæði sem inniheldur sértækar viðbótarupplýsingar um vottunarstöð
CSM_153 Til viðbótar við gögnin í CSM_151 skal framleiðandi búnaðar senda eftirfarandi gögn í beiðni um
vottorð til vottunarstöðvar aðildarríkis, sem gerir vottunarstöðinni kleift að búa til tilvísun fyrir
handhafa vottorðs hins nýja vottorðs fyrir búnað:
— Sértækt auðkenni framleiðanda fyrir gerð búnaðar
— Ef það er þekkt (sjá CSM_154), raðnúmer búnaðarins sem er sérstakt fyrir framleiðandann, gerð
búnaðarins og framleiðslumánuðinn. Að öðrum kosti sérstakt auðkenni vottorðsbeiðninnar.
— Mánuð og ár sem búnaðurinn er framleiddur eða þegar óskað er eftir vottorðinu.
Framleiðandinn skal tryggja að þessi gögn séu rétt og að vottorðið sem vottunarstöð aðildarríkisins
skilar sé sett í fyrirhugaðan búnað.
CSM_154 Þegar framleiðandi óskar eftir vottorði fyrir skráningarhluta ökurita er sértækt raðnúmer framleiðanda
fyrir þann skráningarhluta ökurita sem þetta vottorð og tengdur einkalykill eru ætluð fyrir þekkt eða
ekki. Ef það er þekkt skal framleiðandi skráningarhluta ökurita senda raðnúmerið til vottunarstöðvar
aðildarríkisins. Ef það er ekki þekkt skal framleiðandinn auðkenna hverja vottorðsbeiðni sérstaklega og
senda þetta raðnúmer vottorðsbeiðninnar til vottunarstöðvar aðildarríkisins. Vottorðið sem verður til
mun þá innihalda raðnúmer vottorðsbeiðninnar. Eftir að vottorðið hefur verið sett í tiltekinn
skráningarhluta ökurita skal framleiðandinn tilkynna vottunarstöð aðildarríkisins um tenginguna milli
raðnúmers vottorðsbeiðninnar og auðkennis skráningarhluta ökuritans.
10.

GAGNKVÆM SANNVOTTUN MILLI SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA OG KORTS OG ÖRUGG
BOÐSKIPTI

10.1.

Almennt
CSM_155

Í aðalatriðum skulu örugg boðskipti milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorts byggjast á
eftirfarandi skrefum:
— Í fyrsta lagi skal hver aðili sýna hinum fram á að hann eigi gild dreifilyklavottorð sem vottunarstöð
í aðildarríki hefur undirritað. Dreifilyklavottorð vottunarstöðvar í aðildarríki verða hins vegar að
vera undirrituð af evrópsku rótarvottunarstöðinni. Þetta skref er kallað sannprófun á vottorðakeðju
og er tilgreint í smáatriðum í lið 10.2.
— Í öðru lagi skal skráningarhluti ökurita sýna kortinu fram á að hann hafi einkalykilinn sem
samsvarar dreifilyklinum í vottorðinu sem lagt er fram. Hann gerir það með því að undirrita af
handahófi tölu sem kortið sendir. Kortið sannprófar undirritunina með handahófskenndu tölunni. Ef
þessi sannprófun tekst er skráningarhluti ökuritans sannvottaður. Þetta skref er kallað sannvottun á
skráningarhluta ökurita og er tilgreint í smáatriðum í lið 10.3.
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— Í þriðja lagi reikna báðir aðilar hvor í sínu lagi tvo AES-lotulykla með ósamhverfu reikniriti fyrir
lyklasamþykki. Með því að nota annan af þessum lotulyklum býr kortið til sannvottunarkóða úr
gögnum sem skráningarhluti ökurita sendir. Skráningarhluti ökurita sannprófar
sannvottunarkóðann. Ef þessi sannprófun tekst er kortið sannvottað. Þetta skref er kallað
sannvottun á korti og er tilgreint í smáatriðum í lið 10.4.
— Í fjórða lagi skulu skráningarhluti ökurita og kortið nota samþykktu lotulyklana til að tryggja leynd,
heilleika og sannvottaðan uppruna allra boðskipta. Þetta skref er kallað örugg boðskipti og er
tilgreint í smáatriðum í lið 10.5.
CSM_156

Fyrirkomulagið sem er lýst í CSM_155 skal sett af stað af skráningarhluta ökurita hvenær sem kort er
sett í eina af kortaraufum hans.

10.2.

Gagnkvæm sannprófun vottorðakeðju

10.2.1.

Sannprófun vottorðakeðju korts með skráningarhluta ökurita
CSM_157

Skráningarhlutar ökurita skulu nota samskiptareglurnar sem sýndar eru á mynd 4 til að sannprófa
vottorðakeðju ökuritakorts.
Athugasemdir við mynd 4:
— Vottorð kortsins og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til gagnkvæmrar
sannvottunar. Í lið 9.1.5 eru þau tilgreind sem Card_MA.
— CARD.CA-vottorðin og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til
undirritunar vottorða og eru tilgreind í tilvísun vottunarstöðvarinnar í vottorði kortsins. Í lið 9.1.3
eru þau tilgreind sem MSCA_Card.
— Card.CA.EUR-vottorðið sem getið er á myndinni er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í
tilvísun vottunarstöðvarinnar í Card.CA-vottorðinu.
— Card.Link-vottorðið sem getið er á myndinni er tengivottorð kortsins, ef það er til staðar. Eins og
tilgreint er í lið 9.1.2 er þetta tengivottorð fyrir nýtt evrópskt rótarlyklapar búið til af evrópsku
rótarvottunarstöðinni og undirritað með fyrri evrópska einkalyklinum.
— Card.Link.EUR-vottorðið er evrópska rótarvottorðið
vottunarstöðvarinnar í Card.Link-vottorðinu.

CSM_158

sem

gefið

er

upp

í

tilvísun

Eins og sýnt er á mynd 4 hefst sannprófun vottorðakeðju kortsins við ísetningu kortsins.
Skráningarhluti ökurita skal lesa tilvísun handhafa kortsins (
) af
frumskránni ICC. Skráningarhluti ökurita skal athuga hvort hann þekkir kortið, þ.e. hvort hann hafi
sannprófað vottorðakeðju kortsins áður með fullnægjandi hætti og geymt til seinni tíma. Ef svo er og
vottorð kortsins er enn í gildi, heldur ferlið áfram með sannprófun vottorðakeðju skráningarhluta
ökurita. Að öðrum kosti skal skráningarhluti ökurita lesa með fullnægjandi hætti MSCA_Cardvottorðið af kortinu sem á að nota til sannprófa vottorð kortsins, Card.CA.EUR-vottorðið sem á að
nota til að sannprófa MSCA_Card-vottorðið, og mögulega tengivottorðið, þar til það finnur vottorð
sem það þekkir eða getur sannprófað. Ef slíkt vottorð finnst, skal skráningarhluti ökurita nota það
vottorð til að sannprófa undirliggjandi vottorð kortsins sem hann hefur lesið af kortinu. Ef það tekst
heldur ferlið áfram með sannprófun á vottorðakeðju skráningarhluta ökurita. Ef það tekst ekki, skal
skráningarhluti ökuritans hunsa kortið.
Athugasemd: Skráningarhluti ökurita getur þekkt Card.CA.EUR-vottorðið á þrjá vegu:
— Card.CA.EUR-vottorðið er sama vottorð og EUR-vottorð skráningarhluta ökuritans sjálfs,
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— Card.CA.EUR-vottorðið kemur á undan sjálfu EUR-vottorði skráningarhluta ökuritans og
skráningarhluti ökuritans innihélt þetta vottorð við útgáfu (sjá CSM_81),
— Card.CA.EUR-vottorðið kemur á eftir sjálfu EUR-vottorði skráningarhluta ökurita og
skráningarhluti ökurita hefur áður fengið tengivottorð frá öðru ökuritakorti, sannprófað það og
vistað til notkunar síðar.
CSM_159

Eins og sýnt er á mynd 4 getur skráningarhluti ökurita, þegar hann hefur sannprófað að áður óþekkt
vottorð sé ósvikið og gilt, geymt vottorðið til notkunar síðar þannig að það þurfi ekki að sannprófa
aftur að vottorðið sé ósvikið ef það er sent á ný til skráningarhluta ökurita. Í stað þess að geyma allt
vottorðið getur skráningarhluti ökurita valið að geyma aðeins innihald meginhluta vottorðsins eins og
tilgreint er í lið 9.3.2.

CSM_160

Skráningarhluti ökurita skal sannprófa hvort vottorð sem lesið er af kortinu eða geymt í minni þess,
gildi tímabundið, og skal hafna vottorðum sem eru fallin úr gildi. Til sannprófunar á tímabundnu gildi
vottorðs sem er á kortinu skal skráningarhluti ökurita nota innri klukku sína.
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Mynd 4
Samskiptareglur fyrir sannprófun skráningarhluta ökurita á vottorðakeðju korts

10.2.2.

Sannprófun vottorðakeðju skráningarhluta ökurita með korti

CSM_161 Ökuritakort skulu nota samskiptareglurnar sem sýndar eru á mynd 5 til að sannprófa vottorðakeðju
skráningarhluta ökurita.
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Athugasemdir við mynd 5:
— Vottorð skráningarhluta ökurita og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til
gagnkvæmrar sannvottunar. Í lið 9.1.4 eru þau tilgreind sem VU_MA.
— VU.CA-vottorðin og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til undirritunar
vottorða skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar. Í lið 9.1.3 eru þau tilgreind sem MSCA_VUEGF.
— VU.CA.EUR-vottorðið sem getið er á myndinni er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í CAR í
VU.CA-vottorðinu.
— VU.Link-vottorðið sem getið er á myndinni er tengivottorð skráningarhluta ökurita, ef það er til staðar.
Eins og tilgreint er í lið 9.1.2 er þetta tengivottorð fyrir nýtt evrópskt rótarlyklapar búið til af ERCA og
undirritað með fyrri evrópska einkalyklinum.
— VU.Link.EUR-vottorðið er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í CAR í VU.Link-vottorðinu.
CSM_162 Eins og sýnt er á mynd 5 skal sannprófun vottorðakeðju skráningarhluta ökurita hefjast á því að
skráningarhluti ökuritans reynir að stilla sinn eigin dreifilykil til notkunar í ökuritakortinu. Takist þetta þýðir
það að kortið sannprófaði áður með fullnægjandi hætti vottorðakeðju skráningarhluta ökuritans og hefur
vistað skilríki skráningarhluta ökuritans til notkunar síðar. Í þessu tilviki er vottorð skráningarhluta ökuritans
stillt til notkunar og ferlið heldur áfram með sannvottun skráningarhluta ökurita. Ef kortið þekkir ekki
vottorð skráningarhluta ökuritans, skal skráningarhluti ökuritans setja fram í röð VU.CA-vottorðið sem nota
skal til að sannprófa vottorð skráningarhluta ökuritans, VU.CA.EUR-vottorðið sem nota skal til að
sannprófa VU.CA-vottorðið og mögulega tengivottorðið til að finna vottorð sem kortið þekkir eða getur
sannprófað. Ef slíkt vottorð finnst skal kortið nota það vottorð til að sannprófa undirliggjandi vottorð
skráningarhluta ökuritans sem lögð eru fyrir það. Ef það tekst skal skráningarhluti ökuritans loks stilla
dreifilykil sinn til notkunar í ökuritakortinu. Ef það tekst ekki, skal skráningarhluti ökuritans hunsa kortið.
Athugasemd: Kortið getur þekkt VU.CA.EUR-vottorðið á þrjá vegu:
— VU.CA.EUR-vottorðið er sama vottorð og EUR-vottorð kortsins sjálfs,
— VU.CA.EUR-vottorðið kemur á undan sjálfu EUR-vottorði kortsins og kortið innihélt þetta vottorð við
útgáfu (sjá CSM_91),
— VU.CA.EUR-vottorðið kemur á eftir sjálfu EUR-vottorði kortsins og kortið hefur áður fengið
tengivottorð frá öðrum skráningarhluta ökurita, sannprófað það og vistað til notkunar síðar.
CSM_163 Skráningarhluti ökuritans skal nota MSE: Set AT skipunina til að stilla dreifilykil sinn til notkunar í
ökuritakortinu. Eins og tilgreint er í 2. viðbæti inniheldur þessi skipun tilvísun í þá dulmálsaðferð sem notuð
verður með lyklinum sem er stilltur. Þessi aðferð skal vera „sannvottun skráningarhluta ökurita með
ECDSA-reikniritinu ásamt tætireikniritinu sem tengt er lykilstærð VU_MA lyklapars skráningarhluta
ökuritans eins og tilgreint er í CSM_50―
.
CSM_164 MSE: Set AT skipunin inniheldur einnig upplýsingar um skammvinna lyklaparið sem skráningarhluti
ökuritans mun nota við samþykkt lotulykils (sjá lið 10.4). Því skal skráningarhluti ökuritans mynda
skammvinnt ECC lyklapar áður en MSE: Set AT skipunin er send. Til að mynda skammvinnt lyklapar skal
skráningarhluti ökuritans nota staðlaðar breytur léns sem tilgreindar eru á vottorði kortsins. Skammvinna
lyklaparið er táknað sem (VU.SKeph, VU.PKeph, Card.DP). Skráningarhluti ökuritans skal taka x-hnit
skammvinna ECDH-dreifipunktsins sem kennimerki; þetta kallast samþjöppuð lýsing á dreifilyklinum og er
táknuð sem Comp(VU.PKeph).
CSM_165 Ef MSE: Set AT skipunin ber árangur, skal kortið stilla tilgreint VU.PK til síðari notkunar við sannvottun
ökutækis og geyma tímabundið Comp(VU.PKeph). Ef tvær eða fleiri árangursríkar MSE: Set AT skipanir eru
sendar áður en samþykki lotulykils fer fram skal kortið aðeins geyma síðasta Comp(VU.PK eph) sem
móttekið var.
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CSM_166 Kortið skal sannprófa hvort vottorð sem skráningarhluti ökurita sendir eða vísar í gildi tímabundið
meðan það er geymt í minni kortsins, og skal hafna vottorðum sem eru fallin úr gildi.
CSM_167 Til að sannprófa hvort vottorð sem skráningarhluti ökuritans sendir gildi tímabundið skal sérhvert
ökuritakort geyma innri gögn sem sýna rauntímann. Skráningarhluti ökuritans skal ekki geta uppfært
þessi gögn beint. Við útgáfu skal rauntími korts stilltur til jafns við gildistökudag Card_MA-vottorðs
kortsins. Kort skal uppfæra rauntíma sinn ef gildistökudagur ósvikins vottorðs sem er „gild tímaheimild―
og skráningarhluti ökuritans sendir er nýrri en rauntími kortsins. Í því tilviki skal kortið stilla rauntíma
sinn miðað við gildistökudag vottorðsins. Kortið skal aðeins viðurkenna eftifarandi vottorð sem gilda
tímaheimild:
—

annarrar kynslóðar ERCA-tengivottorð

—

annarrar kynslóðar MSCA-vottorð

—

annarrar kynslóðar vottorð skráningarhluta ökuritans sem eru gefin út af sama landi og eigin
vottorð kortsins.

Athugasemd: síðasta krafan þýðir að kort skal geta þekkt CAR í vottorði skráningarhluta ökurita, þ.e.
MSCA_VU-EGF-vottorðið. Þetta er ekki hið sama og CAR í eigin vottorðinu, sem er MSCA_Cardvottorð.
CSM_168 Eins og sýnt er á mynd 5 getur kortið, þegar það hefur sannprófað að áður óþekkt vottorð sé ósvikið og
gilt, geymt vottorðið til notkunar síðar þannig að það þurfi ekki að sannprófa að vottorðið sé ósvikið
aftur ef það er sent á ný til kortsins. Í stað þess að geyma allt vottorðið getur kort valið að geyma aðeins
innihald meginhluta vottorðsins eins og tilgreint er í lið 9.3.2.
10.3.

Sannvottun skráningarhluta ökurita
CSM_169 Skráningarhlutar ökurita og kort skulu nota samskiptareglurnar fyrir sannvottun skráningarhluta ökurita
sem sýndar eru á mynd 6 til að sannvotta skráningarhluta ökuritans gagnvart kortinu. Sannvottun
skráningarhluta ökuritans gerir ökuritakortinu kleift að sannprófa með beinum hætti að skráningarhluti
ökuritans sé ósvikinn. Til að gera þetta skal skráningarhluti ökuritans nota einkalykil sinn til að undirrita
kenniskröfu sem mynduð er af kortinu.
CSM_170 Við hlið kenniskröfu kortsins skal skráningarhluti ökuritans láta fylgja með undirrituninni tilvísun í
handhafa kortsins sem koma skal af vottorði kortsins.
Athugasemd: Þetta tryggir að kortið sem skráningarhluti ökuritans sannvottar sig fyrir sé sama kortið og
skráningarhluti ökuritans hefur áður sannvottað vottorðakeðju fyrir.
CSM_171 Skráningarhluti ökuritans skal einnig láta fylgja með undirrituninni kennimerki dreifilykilsins
Comp(VU.PKeph) sem skráningarhluti ökuritans mun nota til að koma á öruggum boðskiptum meðan
ferlið við sannvottun flögu, sem tilgreint er í lið 10.4, stendur yfir.
Athugasemd: Þetta tryggir að skráningarhluti ökurita sem kort á samskipti við í öruggri boðskiptalotu sé
sami skráningarhluti ökurita og var sannvottaður af kortinu.
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Mynd 6
Samskiptareglur við sannvottun skráningarhluta ökurita

CSM_172 Ef margar GET CHALLENGE skipanir eru sendar af skráningarhluta ökuritans meðan á sannvottun
skráningarhluta ökuritans stendur skal kortið senda nýja 8-bita slembikenniskröfu í hvert skipti, en
aðeins vista síðustu kennikröfuna.
CSM_173 Reikniritið sem skráningarhluti ökuritans notar til að skrifa undir sannvottun skráningarhluta ökuritans
skal vera ECDSA eins og tilgreint er í [DSS], og nota tætireikniritið sem tengt er lykilstærð VU_MAlyklapars skráningarhluta ökuritans eins og tilgreint er í CSM_50. Undirritunin skal vera á formi sem er
án sniðtákna eins og tilgreint er í [TR-03111]. Skráningarhluti ökuritans skal senda undirskriftina sem til
verður til kortsins.
CSM_174 Þegar það fær undirskriftina frá skráningarhluta ökuritans í EXTERNAL AUTHENTICATE skipun skal
kortið

10.4.

—

reikna út sannvottunartókann með því að tengja sama Card.CHR, kortakenniskröfuna r card og
kennimerki skammvinns dreifilykils skráningarhluta ökuritans Comp(VU.PKeph),

—

reikna út tætigildið miðað við sannvottunartókann og nota tætireikniritið sem tengt er lykilstærð
VU_MA-lyklapars skráningarhluta ökuritans eins og tilgreint er í CSM_50,

—

sannprófa undirskrift skráningarhluta ökuritans með því að nota ECDSA-reikniritið ásamt VU.PK
og útreiknaða tætigildinu.

Sannvottun flögu og samþykki lotulykils
CSM_175

Skráningarhlutar ökurita og kort skulu nota samskiptareglurnar fyrir sannvottun flögu sem sýndar eru á
mynd 7 til að sannvotta kortið gagnvart skráningarhluta ökuritans. Sannvottun flögu gerir
skráningarhluta ökuritans kleift að sannprófa með beinum hætti að kortið sé ósvikið.
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Mynd 7
Sannvottun flögu og samþykki lotulykils

CSM_176 Skráningarhluti ökuritans og kortið skulu fylgja eftirfarandi þrepum:
1. Skráningarhluti ökuritans hefur ferlið til að sannvotta flöguna með því að senda MSE: Set AT skipun
sem sýnir „sannvottun flögu með notkun ECDH-reikniritsins sem gefur lengd AES-lotulykils sem
tengist lykilstærð Card_MA-lyklapars kortsins eins og tilgreint er í CSM_50―
. Skráningarhluti ökuritans
skal ákvarða lykilstærð lyklapars kortsins út frá vottorði kortsins.
2. Skráningarhluti ökuritans sendir VU.PKeph-dreifipunkt skammvinna lyklaparsins til kortsins. Eins og
útskýrt er í CSM_164 myndaði skráningarhluti ökuritans þetta skammvinna lyklapar áður en
vottorðakeðja skráningarhluta ökuritans var sannprófuð. Skráningarhluti ökurita sendi auðkenni
skammvinna dreifilykilsins Comp(VU.PKeph) til kortsins og kortið vistaði það.
3. Kortið reiknar Comp(VU.PKeph) út frá VU.PKeph og ber saman við geymda gildið fyrir
Comp(VU.PKeph).
4. Kortið reiknar leynilegt gildi, K, með því að nota ECDH-reikniritið ásamt föstum einkalykli kortsins og
skammvinnum dreifilykli skráningarhluta ökuritans.
5. Kortið velur 8-bæta slembitölu til stakrar notkunar, NPICC, og notar hana til að leiða út tvo AESlotulykla, KMAC and KENC, úr K. Sjá CSM_179.
6. Kortið reiknar sannvottunartóka með KMAC miðað við skammvinnt kennimerki dreifilykils: TPICC =
CMAC(KMAC, VU.PKeph). Kortið sendir NPICC og TPICC til skráningarhluta ökuritans.
7. Skráningarhluti ökuritans reiknar sama leynilega gildið, K, og kortið gerði í 4. þrepi með því að nota
ECDH-reikniritið ásamt föstum dreifilykli kortsins og skammvinnum dreifilykli skráningarhluta
ökuritans.
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8. Skráningarhluti ökuritans leiðir út lotulyklana K MAC og KENC úr K og NPICC; sjá CSM_179.
9. Skráningarhluti ökuritans sannprófar sannvottunartókann TPICC.
CSM_177 Í þrepi 3 hér að framan skal kortið reikna Comp(VU.PKeph) sem x-hnit dreifipunktsins í VU.PKeph.
CSM_178 Í þrepum 4 og 7 hér að framan skulu kortið og skráningarhluti ökuritans nota ECKA-EG-reikniritið eins
og það er skilgreint í [TR-03111].
CSM_179 Í þrepum 5 og 8 hér að framan skulu kortið og skráningarhluti ökuritans nota lykilafleiðufallið fyrir
AES-lotulykla sem skilgreind er í [TR-03111], með eftirfarandi nákvæmni og breytingum:
—

Gildi teljarans skal vera ‗00 00 00 01‘ fyrir KENC og ‗00 00 00 02‘ fyrir KMAC.

—

Valkvæð tala til stakrar notkunar, r, skal notuð og skal vera jafngild NPICC.

—

Þegar leiða á út 128 bita AES-lykla skal nota tætireikniritið SHA-256.

—

Þegar leiða á út 192 bita AES-lykla skal nota tætireikniritið SHA-384.

—

Þegar leiða á út 256 bita AES-lykla skal nota tætireikniritið SHA-512.

Lengd lotulyklanna (þ.e. sú lengd þar sem klippt er á tætinguna) skal vera tengd stærð Card_MAlyklaparsins eins og tilgreint er í CSM_50.
CSM_180 Í þrepum 6 og 9 hér að framan skulu kortið og skráningarhluti ökuritans nota AES-reikniritið í CMACham eins og skilgreint er í [SP 800-38B]. Lengd TPICC skal vera tengd lengd AES-lotulyklanna eins og
tilgreint er í CSM_50.
10.5.

Örugg boðskipti

10.5.1.

Almennt
CSM_181 Allar skipanir og svör sem skráningarhluti ökurita og ökuritakort skiptast á eftir að árangursrík
sannvottun flögu fór fram og þar til lotunni lýkur skulu vernduð með öruggum boðskiptum.
CSM_182 Örugg boðskipti skulu aðeins notuð í „authentication only―ham nema þegar lesið er af skrá með
aðgangsskilyrðin SM-R-ENC-MAC-G2 (sjá 4. lið 2. viðbætis) Á þessari stillingu er dulkóðaðri
prófsummu (MAC) bætt við allar skipanir og svör til að tryggja sannvottaðan uppruna og heilleika boða.
CSM_183 Þegar gögn eru lesin af skrá með aðgangsskilyrðinu SM-R-ENC-MAC-G2 skal nota örugg boðskipti í
„encrypt-then-authenticate―ham, þ.e. svargögnin eru fyrst dulkóðuð til að tryggja leynd boða og síðan
er dulkóðuð prófsumma reiknuð fyrir sniðnu dulkóðuðu gögnin til að tryggja sannvottaðan uppruna og
heilleika þeirra.
CSM_184 Örugg boðskipti skulu nota AES eins og skilgreint er í [AES] með lotulyklunum KMAC and KENC sem
voru samþykktir við sannvottun flögu.
CSM_185 Heil tala án formerkis skal notuð sem sendiraðteljari til að koma í veg fyrir endurspilunarárásir (e.
replay attacks). Stærð sendiraðteljarans skal vera jöfn AES-bálkstærðinni, þ.e. 128 bitar.
Sendiraðteljarinn skal vera á MSB-first sniði. Sendiraðteljarinn skal núllstilltur (þ.e. „00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00―
) þegar örugg boðskipti hefjast. Sendiraðteljarinn skal hækkaður í hvert
skipti áður en APDU-skipun eða -svar er myndað, þ.e. fyrst byrjunargildi sendiraðteljarans í öruggri
boðskiptalotu er 0 verður gildi fyrstu skipunar sendiraðteljarans 1. Fyrsta svar sendiraðteljarans skal hafa
gildið 2.
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CSM_186 Til að dulkóða boð skal KENC notað ásamt AES til dulkóðunar í samhlekkjunarvinnuham eins og
skilgreint er í [ISO 10116], með fléttubreytu m=1 og frumstillingarvigrinum SV=E(K ENC, SSC), þ.e.
núgildi sendiraðteljarans dulkóðað með KENC.
CSM_187 Til að sannvotta boð skal KMAC notað með AES í CMAC-ham eins og tilgreint er í [SP 800-38B].
Lengd sannvottunarkóðans skal vera tengd lengd AES-lotulyklanna eins og tilgreint er í CSM_50.
Sendiraðteljarinn skal innifalinn í sannvottunarkóðanum með því að skeyta honum framan við
gagnaskeytið sem á að sannvotta.
10.5.2.

Örugg gagnaskipan boða
CSM_188 Örugg boðskipti skulu aðeins notast við þá gagnahluti í öruggum boðskiptum (sjá [ISO 7816-4]) sem
taldir eru upp í töflu 5. Í öllum boðum skal nota þessa gagnahluti í þeirri röð sem tilgreint er í þessari
töflu.
Tafla 5
Gagnahlutir í öruggum boðskiptum

Heiti gagnahlutar

Merki

Viðurvist skyldubundin, skilyrt eða
bönnuð (e. (M)andatory, (C)onditional
eða (F)orbidden) í
Skipunum

Svörum

Einfalt gildi ekki kóðað með BER-TLV

‗81‘

C

C

Einfalt gildi kóðað með BER-TLV, en ekki að
meðtöldum gagnahlutum í öruggum boðskiptum

‗B3‘

C

C

Fyllingarvísir og dulmálstexti þar á eftir, einfalt
gildi ekki kóðað með BER-TLV

‗87‘

C

C

Verndað Le

‗97‘

C

F

Vinnslustaða

‗99‘

F

M

Dulkóðuð prófsumma

‗8E‘

M

M

Athugasemd: Eins og tilgreint er í 2. viðbæti, geta ökuritakort stutt skipanirnar READ BINARY og
UPDATE BINARY með INS-bætum sem eru oddatala (‗B1‘ annars vegar og ‗D7‘ hins vegar). Þessi
skipanaafbrigði eru nauðsynleg til að lesa og uppfæra skrár með 32 768 eða fleiri bætum. Þegar slíkt
afbrigði er notað skal gagnahlutur með merkið ‗B3‘ notaður í stað hlutar með merkið ‗81‘. Sjá 2. viðbæti
fyrir frekari upplýsingar.
CSM_189 Allir gagnahlutir öruggra boðskipta skulu kóðaðir með DER TLV eins og tilgreint er í [ISO 8825-1].
Þessi kóðun leiðir til uppbyggingar lengdargildis merkis (e. Tag-Length-Value (TLV)) sem hér segir:
Merki

Merkið er kóðað í einni eða tveimur áttundum og sýnir innihaldið.

Lengd:

Lengdin er kóðuð sem heil tala án formerkis í einni, tveimur eða þremur áttundum, sem
leiðir til hámarkslengdar sem nemur 65 535 áttundum. Nota skal lágmarksfjölda áttunda.

Gildi:

Gildið er kóðað í núll eða fleiri áttundum.
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CSM_190 APDU-einingar sem eru varðar með öruggum boðskiptum skulu myndaðar sem hér segir:
— Haus skipunarinnar (e. command header) skal tekinn með í MAC-útreikninginn og því skal gildið
‗0C‘ notað fyrir klasabæti APDU-skipunar.
— Eins og tilgreint er í 2. viðbæti skulu öll INS-bæti vera sléttar tölur, með mögulegri undantekningu
fyrir INS-bæti sem eru oddatölur fyrir skipanirnar READ BINARY og UPDATE BINARY.
— Raungildi Lc er breytt í Lc' eftir að öruggum boðskiptum hefur verið beitt.
— Gagnasvæðið skal samanstanda af gagnahlutum öruggra boðskipta.
— Í vernduðu APDU-skipuninni skal nýja Le-bætið stillt á ‗00‘. Ef þörf krefur skal gagnahlutur ‗97‘
hafður með í gagnasvæðinu til að gefa til kynna upprunalegt gildi Le.
CSM_191 Allir gagnahlutir sem á að dulkóða skulu fylltir skv. [ISO 7816-4] og nota fyllingarvísinn ‗01‘. Til að
reikna út MAC, skal sérhver gagnahlutur í APDU einnig fylltur sérstaklega skv. [ISO 7816-4].
Athugasemd: Fylling í öruggum boðskiptum er alltaf framkvæmd af örugga boðskiptalaginu, ekki af
CMAC- eða CBC-reikniritunum.
Samantekt og dæmi
ADPU-skipun þar sem öruggum boðskiptum hefur verið beitt hefur eftirfarandi uppbyggingu, eftir því um hvaða
óvörðu skipun er að ræða í hverju tilviki (DO er gagnahlutur):
Tilvik 1:

CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‗8E‘ || Le

Tilvik 2:

CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‗97‘ || DO‗8E‘ || Le

Tilvik 3 (INS-bæti sem er slétt tala):

CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‗81‘ || DO‗8E‘ || Le

Tilvik 3 (INS-bæti sem er oddatala):

CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‗B3‘ || DO‗8E‘ || Le

Tilvik 4 (INS-bæti sem er slétt tala):

CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‗81‘ || DO‗97‘ || DO‗8E‘ || Le

Tilvik 4 (INS-bæti sem er oddatala):

CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‗B3‘ || DO‗97‘ || DO‗8E‘ || Le

þar sem Le = ‗00‘ eða ‗00 00‘ með hliðsjón af því hvort stutt gagnasvæði eða gagnasvæði með aukinni lengd eru
notuð; sjá [ISO 7816-4].
ADPU-svar þar sem öruggum boðskiptum hefur verið beitt hefur eftirfarandi uppbyggingu, eftir því um hvaða
óvarða svar er að ræða í hverju tilviki:
Tilvik 1 eða 3:

DO ‗99‘ || DO ‗8E‘ || SW1SW2

Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er slétt tala) með dulkóðun:

DO ‗81‘ || DO ‗99‘ || DO ‗8E‘ || SW1SW2

Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er slétt tala) án dulkóðunar:

DO ‗87‘ || DO ‗99‘ || DO ‗8E‘ || SW1SW2

Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er oddatala) án dulkóðunar:

DO ‗B3‘ || DO ‗99‘ || DO ‗8E‘ || SW1SW2

Athugasemd: Tilvik 2 eða 4 (INS-bæti sem er oddatala) með dulkóðun er aldrei notað í boðskiptum milli
skráningarhluta ökurita og korts.
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Hér á eftir eru þrjú dæmi um APDU-ummyndanir fyrir skipanir með INS-kóða sem er slétt tala. Mynd 8 sýnir
sannvottaða APDU-skipun í tilviki 4, mynd 9 sýnir sannvottað APDU-svar í tilviki 2/tilviki 4, og mynd 10 sýnir
dulkóðað og sannvottað APDU-svar í tilviki 2/tilviki 4.
Mynd 8
Ummyndun sannvottaðrar APDU-skipunar í tilviki 4

Mynd 9
Ummyndun sannvottaðs APDU-svars í tilviki 1/tilviki 3
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Mynd 10

Ummyndun dulkóðaðs og sannvottaðs APDU-svars í tilviki 2/tilviki 4

10.5.3.

Hætt við örugga boðskiptalotu

CSM_192 Skráningarhluti ökurita skal einungis hætta við yfirstandandi örugga boðskiptalotu við eftirfarandi
aðstæður:
— hann fær APDU-svar án sniðtákna,

— hann greinir villu í öruggum boðskiptum í APDU-svari:

— Gagnahlut sem vænst er í öruggum boðskiptum vantar, röð gagnahluta er ekki rétt eða
óþekktur gagnahlutur fylgir með.

—

Gagnahlutur í öruggum boðskiptum er rangur, þ.e. MAC-gildi er rangt, uppbygging
lengdargildis merkis er röng eða fyllingarvísirinn í merki ‗87‘ er ekki ‗01‘.

— kortið sendir stöðubæti sem sýnir að það hafi greint villu í öruggum boðskiptum (sjá CSM_194),

— hámarkinu fyrir fjölda skipana og tengdra svara í yfirstandandi lotu er náð. Þetta hámark skal
skilgreint af framleiðanda fyrir hvern skráningarhluta ökurita, með tilliti til öryggiskrafna
vélbúnaðarins sem notaður er, með hámarksgildið 240 skipanir og tengd svör í öruggum
boðskiptum í lotu.

CSM_193 Ökuritakort skal einungis hætta við yfirstandandi örugga boðskiptalotu við eftirfarandi aðstæður:
— það fær APDU-svar án sniðtákna,
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— það greinir villu í öruggum boðskiptum í APDU-svari:
— Gagnahlut sem vænst er í öruggum boðskiptum vantar, röð gagnahluta er ekki rétt eða óþekktur
gagnahlutur fylgir með.
— Gagnahlutur í öruggum boðskiptum er rangur, þ.e. MAC-gildi er rangt, uppbygging
lengdargildis merkis er röng.
— slökkt er á því eða það endurstillt,
— skráningarhluti ökuritans velur verkbúnað á kortinu,
— skráningarhluti ökuritans hefur sannvottunarferli skráningarhluta ökurita,
— hámarkinu fyrir fjölda skipana og tengdra svara í yfirstandandi lotu er náð. Þetta hámark skal
skilgreint af framleiðanda fyrir hvert kort, með tilliti til öryggiskrafna vélbúnaðarins sem notaður
er, með hámarksgildið 240 skipanir og tengd svör í öruggum boðskiptum í lotu.
CSM_194 Varðandi meðhöndlun ökuritakorts á villu í öruggum boðskiptum:
— Ef gagnahlut, sem vænst er í öruggum boðskiptum, vantar í APDU-skipun, röð gagnahluta er ekki
rétt eða óþekktur gagnahlutur fylgir með, skal ökuritakort svara með stöðubætunum ‗69 87‘.
— Ef gagnahlutur í öruggum boðskiptum í APDU-skipun er rangur, skal ökuritakort svara með
stöðubætunum ‗69 88‘.
Í slíku tilviki skulu stöðubætin send án þess að nota örugg boðskipti.
CSM_195 Ef hætt er við örugga boðskiptalotu milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorts skulu skráningarhluti
ökuritans og ökuritakortið
— eyða með öruggum hætti geymdu lotulyklunum
— koma strax á nýrri öruggri boðskiptalotu, eins og lýst er í liðum 10.2–10.5.
CSM_196 Ákveði skráningarhluti ökurita af einhverri ástæðu að endurræsa gagnkvæma sannvottun gagnvart ísettu
korti, skal ferlið hefjast á ný með sannprófun á vottorðakeðju kortsins eins og lýst er í lið 10.2 og skal
halda áfram eins og lýst er í liðum 10.2–10.5.
11.

TENGING SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA OG YTRI GNSS-BÚNAÐAR, GAGNKVÆM SANNVOTTUN
OG ÖRUGG BOÐSKIPTI

11.1.

Almennt
CSM_197 GNSS-búnaðurinn sem skráningarhluti ökurita notar til að ákvarða staðsetningu sína getur verið
innbyggður (þ.e. byggður inn í hlíf skráningarhluta ökuritans og ekki hægt að fjarlægja hann) eða hann
getur verið ytri eining. Í fyrra tilvikinu er engin þörf á að staðla innri boðskipti á milli GNSS-búnaðarins
og skráningarhluta ökuritans og kröfur þessa kafla eiga ekki við. Í síðara tilvikinu skulu boðskipti á milli
skráningarhluta ökuritans og ytri GNSS-búnaðarins vera stöðluð og vernduð eins og lýst er í þessum
kafla.
CSM_198 Örugg boðskipti milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar skulu fara fram á sama hátt og
örugg boðskipti milli skráningarhluta ökurita og ökuritakorts, þar sem ytri GNSS-búnaðurinn (EGF)
kemur í stað kortsins. Ytri GNSS-búnaður skal uppfylla allar kröfur fyrir ökuritakort sem getið er í 10.
kafla, að teknu tilliti til þeirra frávika, nánari útlistana og viðbóta sem getið er í þessum kafla. Einkum
skal gagnkvæm sannprófun vottorðakeðju, sannvottun skráningarhluta ökurita og sannvottun flögu
framkvæmd eins og lýst er í liðum 11.3 og 11.4.
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CSM_199 Boðskipti milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar eru ólík boðskiptum milli skráningarhluta
ökurita og korts að því leyti að skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður verða að vera tengdir einu
sinni á verkstæði áður en skráningarhluti ökuritans og ytri GNSS-búnaðurinn geta skipst á gögnum sem
byggja á GNSS við venjulega notkun. Tengiferlinu er lýst í lið 11.2.
CSM_200 Fyrir boðskipti milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar skulu notaðar APDU-skipanir og svör byggð á [ISO 7816-4] og [ISO 7816-8]. Nákvæm uppbygging á APDU-einingum er skilgreind í 2.
viðbæti í þessum viðauka.
11.2.

Tenging skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar
CSM_201 Skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður skulu tengdir af verkstæði. Aðeins skráningarhluti ökurita
og ytri GNSS-búnaður sem eru tengdir skulu geta átt boðskipti við venjulega notkun.
CSM_202 Aðeins skal vera hægt að tengja skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnað þegar skráningarhluti
ökuritans er í kvörðunarham. Skráningarhluti ökuritans skal hefja tenginguna.
CSM_203 Verkstæði má endurtengja skráningarhluta ökurita við annan ytri GNSS-búnað eða við sama GNSSbúnað hvenær sem er. Meðan á endurtengingu stendur skal skráningarhluti ökuritans eyða EGF_MAvottorðinu sem til er í minni hans og geyma EGF_MA-vottorð ytri GNSS-búnaðarins sem hann er að
tengjast við.
CSM_204 Verkstæði má endurtengja ytri GNSS-búnað við annan skráningarhluta ökurita eða sama skráningarhluta
ökurita hvenær sem er. Meðan á endurtengingu stendur skal ytri GNSS-búnaðarinn eyða VU_MAvottorðinu sem til er í minni hans og geyma VU_MA-vottorð skráningarhluta ökurita sem hann er að
tengjast.

11.3.

Gagnkvæm sannprófun vottorðakeðju

11.3.1.

Almennt
CSM_205 Gagnkvæm sannprófun vottorðakeðju milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar skal aðeins
fara fram á meðan skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður eru tengdir á verkstæði. Við venjulega
notkun skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar sem eru tengdir skal ekki sannprófa nein vottorð.
Þess í stað skulu skráningarhluti ökuritans og ytri GNSS-búnaðurinn treysta vottorðunum sem þeir
vistuðu meðan á tengingunni stóð, eftir að hafa kannað hvort þessi vottorð gildi tímabundið.
Skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður skulu ekki treysta neinum öðrum vottorðum til að vernda
boðskipti milli skráningarhluta ökuritans og ytri GNSS-búnaðarins við venjulega notkun.

11.3.2.

Á meðan á tengingu skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar stendur
CSM_206 Á meðan á tengingu við ytri GNSS-búnað stendur skal skráningarhluti ökurita nota samskiptareglurnar
sem sýndar eru á mynd 4 (liður 10.2.1) til að sannprófa vottorðakeðju ytri GNSS-búnaðarins.
Athugasemdir við mynd 4 í þessu samhengi:
—

Eftirlit með samskiptum er utan við gildissvið þessa viðbætis. Ytri GNSS-búnaður er þó ekki
snjallkort og því mun skráningarbúnaður ökuritans líklega ekki senda beiðni um endurstillingu
(Reset) til að hefja samskiptin og mun ekki fá svar við endurstillingu (ATR).

—

Kortavottorðin og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni skulu túlkuð sem vottorð og dreifilyklar
ytri GNSS-búnaðarins til gagnkvæmrar sannvottunar. Í lið 9.1.6 eru þau tilgreind sem EGF_MA.

—

Card.CA-vottorðin og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni skulu túlkuð sem vottorð og
dreifilyklar MSCA til undirritunar vottorða ytri GNSS-búnaðar. Í lið 9.1.3 eru þau tilgreind sem
MSCA_VU-EGF.
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—

Card.CA.EUR-vottorðið sem getið er á myndinni skal túlkað sem evrópska rótarvottorðið sem
gefið er upp í CAR í MSCA_VU.EGF-vottorðinu.

—

Card.Link-vottorðið sem getið er á myndinni skal túlkað sem tengivottorð ytri GNSS-búnaðar, ef
það er til staðar. Eins og tilgreint er í lið 9.1.2 er þetta tengivottorð fyrir nýtt evrópskt rótarlyklapar
búið til af ERCA og undirritað með fyrri evrópska einkalyklinum.

—

Card.Link.EUR-vottorðið er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í CAR í Card.Linkvottorðinu.

—

Í

—

Í stað þess að velja kennimerki verkbúnaðar ökuritans, skal skráningarhluti ökuritans velja
kennimerki verkbúnaðar ytri GNSS-búnaðarins.

—

„Hunsa kort― sk
al túlkað sem „Hunsa ytri GNSS-búnað―
.

stað

úr EF ICC.

skal

skráningarhluti

ökuritans

lesa

CSM_207 Þegar skáningarhluti ökuritans hefur sannprófað EGF_MA-vottorðið skal hann geyma þetta vottorð til
notkunar meðan á venjulegri notkun stendur, sjá lið 11.3.3.
CSM_208 Á meðan á tengingu við skráningarhluta ökurita stendur skal ytri GNSS-búnaður nota
samskiptareglurnar sem sýndar eru á mynd 5 (liður 10.2.2) til að sannprófa vottorðakeðju
skráningarhluta ökuritans.
Athugasemdir við mynd 5 í þessu samhengi:
—

Skráningarhluti ökuritans skal mynda nýtt skammvinnt lyklapar með því að nota breytur léns í
EGF-vottorðinu.

—

Vottorð skráningarhluta ökurita og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til
gagnkvæmrar sannvottunar. Í lið 9.1.4 eru þau tilgreind sem VU_MA.

—

VU.CA-vottorðin og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til undirritunar
vottorða skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar. Í lið 9.1.3 eru þau tilgreind sem
MSCA_VU-EGF.

—

VU.CA.EUR-vottorðið sem getið er á myndinni er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í CAR
í VU.CA-vottorðinu.

—

VU.Link-vottorðið sem getið er á myndinni er tengivottorð skráningarhluta ökurita, ef það er til
staðar. Eins og tilgreint er í lið 9.1.2 er þetta tengivottorð fyrir nýtt evrópskt rótarlyklapar búið til af
ERCA og undirritað með fyrri evrópska einkalyklinum.

—

VU.Link.EUR-vottorðið er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í CAR í VU.Link-vottorðinu.

CSM_209 Sem frávik frá kröfu CSM_167 skal ytri GNSS-búnaður nota GNSS-tíma til að sannprófa hvort vottorð
sem lögð eru fram gildi tímabundið.
CSM_210 Þegar ytri GNSS-búnaður hefur sannprófað VU_MA-vottorðið, skal hann geyma þetta vottorð til
notkunar meðan á venjulegri notkun stendur, sjá lið 11.3.3.
11.3.3.

Við venjulega notkun
CSM_211 Meðan á venjulegri notkun stendur skulu skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður nota
samskiptareglurnar sem sýndar eru á mynd 11 til að sannprófa hvort geymdu EGF_MA- og VU_MAvottorðin gildi tímabundið og til að setja VU_MA-dreifilykilinn til síðari sannvottunar skráningarhluta
ökurita. Engin frekari gagnkvæm sannprófun á vottorðakeðjunum skal fara fram meðan á venjulegri
notkun stendur.
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Hafa skal í huga að mynd 11 sýnir í reynd fyrstu þrepin sem sýnd eru á mynd 4 og mynd 5. Hafa skal þó
aftur í huga að ytri GNSS-búnaður er ekki snjallkort og því mun skráningarhluti ökuritans líklega ekki
senda beiðni um endurstillingu (Reset) til að hefja samskiptin og mun ekki fá svar við endurstillingu
(ATR). Í öllu falli er þetta utan við gildissvið þessa viðbætis.

Mynd 11

Gagnkvæm sannprófun á því hvort vottorð gildi tímabundið meðan á venjulegri notkun skráningarhluta ökurita og ytri
GNSS-búnaðar stendur

CSM_212 Eins og sýnt er á mynd 11 skal skráningarhluti ökurita skrá villu ef EGF_MA-vottorðið er ekki lengur
gilt. Þó skulu gagnkvæm sannvottun, samþykki lykils og frekari fjarskipti með öruggum boðskiptum
fara fram með venjulegum hætti.

11.4.

Sannvottun skráningarhluta ökurita, sannvottun flögu og samþykki lotulykils

CSM_213 Sannvottun skráningarhluta ökurita, sannvottun flögu og samþykki lotulykils milli skráningarhluta
ökurita og ytri GNSS-búnaðar skal fara fram meðan tenging varir og þegar öruggri boðskiptalotu er
komið á aftur við venjulega notkun. Skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður skulu framkvæma
ferlin sem lýst er í liðum 10.3 og 10.4. Allar kröfur í þessum liðum skulu gilda.

11.5.

Örugg boðskipti

CSM_214 Allar skipanir og svör sem skráningarhluti ökurita og ytri GNSS-búnaður skiptast á eftir að árangursrík
sannvottun flögu fór fram og þar til lotunni lýkur skulu vernduð með öruggum boðskiptum í
„authentication only―ham. Allar kröfur í lið 10.5 skulu gilda.

CSM_215 Ef hætt er við örugga boðskiptalotu milli skráningarhluta ökurita og ytri GNSS-búnaðar skal
skráningarhluti ökuritans strax koma á nýrri öruggri boðskiptalotu eins og lýst er í liðum 11.3.3 og 11.4.
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TENGING OG BOÐSKIPTI MILLI SKRÁNINGARHLUTA ÖKURITA OG HREYFINEMA

12.1.

Almennt
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CSM_216 Skráningarhluti ökurita og hreyfinemi skulu eiga boðskipti í gegnum skilflatarsamskiptareglurnar sem
tilgreindar eru í [ISO 16844-3] við tengingu og í venjulegri notkun, með þeim breytingum sem lýst er í
þessum kafla og í lið 9.2.1.
Athugasemd: ætlast er til að lesendur þessa kafla séu kunnugir innihaldi [ISO 16844-3].
12.2.

Tenging skráningarhluta ökurita og hreyfinema með lyklum af ólíkum kynslóðum
Eins og útskýrt er í lið 9.2.1 skulu aðallykill hreyfinema og allir tengdir lyklar endurnýjaðir reglulega. Þetta leiðir til
þess að til staðar eru allt að þrír AES-lyklar KM-WC (af samfelldum lyklakynslóðum) sem tengdir eru hreyfinema á
verkstæðiskortum. Á svipaðan hátt geta allt að þrjár mismunandi dulkóðanir gagna sem byggja á AES (byggðar á
samfelldum kynslóðum aðallykils hreyfinemans KM) verið til staðar. Skráningarhluti ökurita hefur aðeins að geyma
einn KM-VU-lykil sem tengdur er hreyfinema.
CSM_217 Skráningarhluti ökurita af annarri kynslóð og hreyfinemi af annarri kynslóð skulu tengdir sem hér segir
(sbr. töflu 6 í [ISO 16844-3]):
1. Annarrar kynslóðar verkstæðiskort er sett í skráningarhluta ökuritans og skráningarhluti ökuritans er
tengdur við hreyfinemann.
2. Skráningarhluti ökuritans les alla tiltæka KM-WC-lykla af verkstæðiskortinu, skoðar útgáfunúmer
lyklanna og velur þann sem samsvarar útgáfunúmeri KM-VU-lykils skráningarhluta ökuritans. Ef
samsvarandi KM-WC-lykill er ekki til staðar á verkstæðiskortinu, hættir skráningarhluti ökuritans við
tengingarferlið og sýnir handhafa verkstæðiskortsins viðeigandi villuboð.
3. Skráningarhluti ökuritans reiknar út aðallykil hreyfinemans KM út frá KM-VU og KM-WC, og
auðkennislykilinn KID út frá KM eins og tilgreint er í lið 9.2.1.
4. Skráningarhluti ökuritans sendir skipun um að hefja tengingarferlið til hreyfinemans eins og lýst er í
[ISO 16844-3] og dulkóðar raðnúmerið sem hann fær frá hreyfinemanum með auðkennislyklinum
KID. Skráningarhluti ökuritans sendir dulkóðaða raðnúmerið aftur til hreyfinemans.
5. Hreyfineminn ber dulkóðaða raðnúmerið saman við öll dulkóðuð raðnúmer sem hann geymir, hvert á
eftir öðru.
Ef hann finnur samsvarandi númer er skráningarhluti ökuritans sannvottaður.
Hreyfineminn skráir myndun KID sem skráningarhluti ökuritans notar og sendir til baka samsvarandi
dulkóðaða útgáfu af tengilyklinum, þ.e. dulkóðunina sem var búin til með því að nota sömu kynslóð
af KM.
6. Skráningarhluti ökuritans dulræður tengilykilinn með KM, myndar lotulykil KS, dulkóðar hann með
tengilyklinum og sendir niðurstöðuna til hreyfinemans. Hreyfineminn dulræður K S.
7. Skráningarhluti ökuritans raðar saman tengiupplýsingunum eins og skilgreint er í [ISO 16844-3],
dulkóðar upplýsingarnar með tengilyklinum, og sendir niðurstöðuna til hreyfinemans. Hreyfineminn
dulræður tengiupplýsingarnar.
8. Hreyfineminn dulkóðar mótteknu tengiupplýsingarnar með móttekna KS og skilar þeim til
skráningarhluta ökuritans. Skráningarhluti ökuritans sannprófar að tengiupplýsingarnar séu sömu
upplýsingar og skráningarhluti ökuritans sendi til hreyfinemans í þrepinu á undan. Ef svo er, sannar
þetta að hreyfineminn notaði sama KS og skráningarhluti ökuritans og sendi því í 5. þrepi tengilykil
sinn dulkóðaðan með réttri kynslóð af KM. Þar af leiðir að hreyfineminn er sannvottaður.
Hafa ber í huga að 2. og 5. þrep eru ólík staðlaða ferlinu í [ISO 16844-3], önnur þrep eru stöðluð.
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Dæmi: Gerum ráð fyrir að tenging eigi sér stað á fyrsta ári sem ERCA-vottorð (3) er í gildi, sjá mynd 2 í lið
9.2.1.2. Enn fremur
— Gerum ráð fyrir að hreyfinemi hafi verið gefinn út á síðasta ári sem ERCA-vottorð (1) var í gildi. Hann
mun því innihalda eftirfarandi lykla og gögn:
— Ns[1]: raðnúmer dulkóðað með 1. kynslóð af KID,
— Ns[2]: raðnúmer dulkóðað með 2. kynslóð af KID,
— Ns[3]: raðnúmer dulkóðað með 3. kynslóð af KID,
— KP[1]: tengilykil af 1. kynslóð (1), dulkóðaðan með 1. kynslóð af KM.
— KP[2]: tengilykil af 2. kynslóð, dulkóðaðan með 2. kynslóð af K M.
— KP[3]: tengilykil af 3. kynslóð, dulkóðaðan með 3. kynslóð af K M.
— Gerum ráð fyrir að verkstæðiskort hafi verið gefið út á fyrsta ári sem ERCA-vottorð (3) var í gildi. Það
mun því innihalda 2. kynslóð og 3. kynslóð af KM-WC-lyklinum.
— Gerum ráð fyrir að skráningarhluti ökuritans sé skráningarhluti ökurita af 2. kynslóð og innihaldi 2.
kynslóð af KM-VU.
Í því tilviki gerist eftirfarandi í 2.–5. þrepi:
— 2. þrep: Skráningarhluti ökuritans les 2. kynslóð og 3. kynslóð K M-WC af verkstæðiskortinu og skoðar
útgáfunúmer þeirra.
— 3. þrep: Skráningarhluti ökuritans sameinar 2. kynslóð KM-WC og KM-VU til að reikna út KM og KID.
— 4. þrep: Skráningarhluti ökuritans dulkóðar raðnúmerið, sem hann fær frá hreyfinemanum, með K ID.
— 5. þrep: Hreyfineminn ber mótteknu gögnin saman við Ns[1] og finnur enga samsvörun. Næst ber hann
gögnin saman við Ns[2] og finnur samsvörun. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að skráningarhluti
ökuritans sé skráningarhluti ökurita af 2. kynslóð og sendir því til baka K P[2].
12.3.

Tenging og boðskipti milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema með AES-dulkóðunarstaðlinum
CSM_218 Eins og tilgreint er í töflu 3 í lið 9.2.1 skulu allir lyklar sem eru hluti af tengingu (annarrar kynslóðar)
skráningarhluta ökurita og hreyfinema og síðari boðskiptum vera AES-lyklar frekar en TDES-lyklar af
tvöfaldri lengd eins og tilgreint er í [ISO 16844-3]. Þessir AES-lyklar geta verið 128, 192 eða 256 bitar
að lengd. Fyrst AES-bálkastærðin er 16 bæti verður lengd dulkóðaðra boða að vera margfeldi af 16
bætum, samanborið við 8 bæti fyrir TDES. Þar að auki verða sum þessara boða notuð til að flytja AESlykla, en lengd þeirra getur verið 128, 192 eða 256 bitar. Því skal fjölda gagnabæta í hverri skipun í töflu
5 í [ISO 16844-3] breytt eins og sýnt er í töflu 6:
Tafla 6

Fjöldi gagnabæta með texta án sniðtákna og dulkóðaðra gagnabæta í hverri skipun eins og skilgreint er í [ISO 16844-3]

Skipun

10

Beiðni /
svar

beiðni

Lýsing á gögnum

sannvottunargögn +
skráarnúmer

# gagnabæta með
texta án sniðtákna
skv. [ISO 16844-3]

# gagnabæta
með texta án
sniðtákna sem
nota AES-lykla

8

8

# dulkóðaðra gagnabæta þegar
notaðir eru AES-lyklar með
bitalengd:
128

192

256

16

16

16

(1) Hafa skal í huga að tengilyklar af 1., 2. og 3. kynslóð geta verið sami lykillinn eða þrír mismunandi lyklar af mismunandi lengd eins og
útskýrt er í CSM_117.
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Beiðni /
svar

# gagnabæta með
texta án sniðtákna
skv. [ISO 16844-3]

# gagnabæta
með texta án
sniðtákna sem
nota AES-lykla

16 eða 32, fer eftir
skrá

Raðnúmer hreyfinema

Lýsing á gögnum

sannvottunargögn +
innihald skráar

18.5.2017

# dulkóðaðra gagnabæta þegar
notaðir eru AES-lyklar með
bitalengd:
128

192

256

16 eða 32, fer
eftir skrá

16 / 32

16 / 32

16 / 32

8

8

16

16

16

11

svar

41

beiðni

41

svar

Tengilykill

16

16 / 24 / 32

16

32

32

42

beiðni

Lotulykill

16

16 / 24 / 32

16

32

32

43

beiðni

Tengingarupplýsingar

24

24

32

32

32

50

svar

Tengingarupplýsingar

24

24

32

32

32

70

beiðni

Sannvottunargögn

8

8

16

16

16

80

svar

Teljaragildi og
sannvottunargögn
hreyfinema

8

8

16

16

16

CSM_219 Tengingarupplýsingarnar sem eru sendar í skipunum 43 (beiðni skráningarhluta ökurita) og 50 (svar
hreyfinema) skulu settar saman eins og tilgreint er í lið 7.6.10 í [ISO 16844-3] nema hvað nota skal
AES-reikniritið í stað TDES-reikniritsins í dulkóðunarkerfinu fyrir tengigögnin sem leiðir til tveggja
AES-dulkóðana, og notkunar fyllingarinnar sem tilgreind er í CSM_220 til að samræmast AESbálkstærðinni. Lykillinn K'p sem notaður er fyrir þessa dulkóðun skal myndaður sem hér segir:
— Ef tengilykillinn KP er 16 bæta langur: K'p = KP XOR (Ns||Ns)
— Ef tengilykillinn KP er 24 bæta langur: K'p = KP XOR (Ns||Ns||Ns)
— Ef tengilykillinn KP er 32 bæta langur: K'p = KP XOR (Ns||Ns||Ns||Ns)
þar sem Ns er 8 bæta raðnúmer hreyfinemans.
CSM_220 Ef lengd gagnabæta með texta án sniðtákna (með notkun AES-lykla) er ekki margfeldi af 16 bætum,
skal nota fyllingaraðferð 2 sem skilgreind er í [ISO 9797-1].
Athugasemd: Í [ISO 16844-3] er fjöldi gagnabæta með texta án sniðtákna alltaf margfeldi af 8, þannig
að fylling er ekki nauðsynleg þegar TDES er notað. Skilgreiningunni á gögnum og boðum í [ISO
16844-3] er ekki breytt í þessum hluta þessa viðbætis og því er þörf á fyllingu.
CSM_221 Hvað varðar skipun 11 og þegar dulkóða verður fleiri en einn gagnabálk skal nota dulkóðun í
samhlekkjunarvinnuham eins og skilgreint er í [ISO 10116] með fléttubreytu m = 1.
Frumstillingarvigurinn sem notaður er skal vera
— Hvað varðar skipun 11: sannvottunarbálkurinn sem tilgreindur er í lið 7.6.3.3 í [ISO 16844-3],
fylltur með fyllingaraðferð 2 sem skilgreind er í [ISO 9797-1], sjá einnig lið 7.6.5 og 7.6.6 í [ISO
16844-3].
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— Hvað varðar allar aðrar skipanir þar sem fleiri en 16 bæti eru flutt eins og tilgreint er í töflu 6: ‗00‘
{}{16}}, þ.e. sextán bæti með tvíundartölugildinu 0.
Athugasemd: Eins og sýnt er í lið 7.6.5. og 7.6.6 í [ISO 16844-3], þegar hreyfineminn dulkóðar
gagnaskrár til að fella þær inn í skipun 11, er sannvottunarbálkurinn bæði
— notaður sem frumstillingarvigurinn fyrir dulkóðunina með bálkakeðjunaraðgerð sem beitt er á
gagnaskrárnar
— dulkóðaður og felldur inn sem fyrsti bálkurinn í gögnunum sem send eru til skráningarhluta
ökuritans.
12.4.

Tenging skráningarhluta ökurita og hreyfinema fyrir mismunandi kynslóðir búnaðar
CSM_222 Eins og útskýrt er í lið 9.2.1 getur hreyfinemi af annarri kynslóð innihaldið dulkóðun tengigagna sem
byggð er á TDES (eins og skilgreint er í A-hluta þessa viðbætis) sem gerir það mögulegt að tengja
hreyfinemann við skráningarhluta ökurita af fyrstu kynslóð. Ef svo er skal para skráningarhluta ökurita
af fyrstu kynslóð og hreyfinema af annarri kynslóð eins og lýst er í A-hluta þessa viðbætis og í [ISO
16844-3]. Hægt er að nota verkstæðiskort af annað hvort fyrstu eða annarri kynslóð fyrir tengiferlið.
Athugasemdir:
—

Ekki er hægt að para skráningarhluta ökurita af annarri kynslóð við hreyfinema af fyrstu kynslóð.

—

Ekki er hægt að nota verkstæðiskort af fyrstu kynslóð til að tengja skráningarhluta ökurita af
annarri kynslóð við hreyfinema.

13.

ÖRYGGI FJARSKIPTA Í SÉRHÆFÐUM, SKAMMDRÆGUM FJARSKIPTAKERFUM

13.1.

Almennt
Eins og tilgreint er í 14. viðbæti myndar skráningarhluti ökurita reglulega fjarvöktunargögn fyrir ökurita og sendir
þessi gögn til (innri eða ytri) fjarskiptabúnaðarins. Fjarskiptabúnaðurinn sér um að senda þessi gögn til
fjarspurnarbúnaðarins, yfir DSRC-skilflötinn sem lýst er í 14. viðbæti. Í 1. viðbæti er tilgreint að fjarvöktunargögn
fyrir ökurita séu samtenging:
Dulkóðaðs innihalds ökurita dulkóðun þess innihalds ökurita sem er texti án sniðtákna
DSRC-öryggisgagna eins og lýst er hér á eftir
Gagnasnið þess innihalds ökurita sem er texti án sniðtákna er tilgreint í 1. viðbæti og lýst frekar í 14. viðbæti. Í
þessum lið er lýst uppbyggingu DSRC-öryggisgagna; formleg forskrift er í 1. viðbæti.
CSM_223

Textagögnin
án sniðtákna sem skráningarhluti ökurita sendir til
fjarskiptabúnaðar (ef fjarskiptabúnaðurinn er utan við skráningahluta ökuritans) eða sem send eru frá
skráningarhluta ökurita til fjarspurnarbúnaðar gegnum DSRC-skilflötinn (ef fjarspurnarbúnaðurinn er
innan í skráningarhluta ökuritans) skulu vernduð í hamnum „dulkóða og síðan sannvotta―
, þ.e.
gagnainnihald ökuritans er fyrst dulkóðað til að tryggja leynd boða og síðan er dulkóðuð prófsumma
reiknuð til að tryggja sannvottaðan uppruna og heilleika þeirra.

CSM_224

DSRC-öryggisgögnin skulu samanstanda af samtengingu eftirfarandi gagnastaka í eftirfarandi röð, sjá
einnig mynd 12:
Raundagsetning og tími

Núverandi dagsetning og tími skráningarhluta ökuritans (gagnatag
)

Teljari

3-bæta teljari, sjá CSM_225
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Raðnúmer skráningarhluta ökurita

raðnúmer

Útgáfunúmer DSRC-aðallykils

1-bætis útgáfunúmer þess DSRC-aðallykils sem sértækir
DSRC-lyklar fyrir skráningarhluta ökurita fengust frá, sjá
lið 9.2.2.

MAC

sannvottunarkóði reiknaður fyrir öll fyrri bæti í RTMgögnum.

skráningarhluta
)

ökuritans

(gagnatag

3-bæta teljarinn í DSRC-öryggisgögnunum skal vera á MSB-first sniði. Í fyrsta skipti sem
skráningarhluti ökurita reiknar út RTM-gögn eftir að framleiðsla á honum hefst, skal hann stilla gildi
teljarans á 0. Skráningarhluti ökuritans skal hækka teljaragildið um 1 í hvert skipti áður en hann
reiknar út næsta mengi RTM-gagna.

Innihald ökurita dulkóðað og sannvottunarkóði útbúinn
CSM_226

Fái hann gagnastak með texta án sniðtákna með gagnategund
, eins og lýst er í
14. viðbæti, skal skráningarhluti ökurita dulkóða þessi gögn eins og sýnt er á mynd 12: DSRC-lykill
skráningarhluta ökuritans fyrir dulkóðun K_VUDSRC_ENC (sjá lið 9.2.2) skal notaður með AES til
dulkóðunar í samhlekkjunarvinnuham, eins og skilgreint er í [ISO 10116], með fléttubreytu m = 1.
Frumstillingarvigurinn skal jafngilda IV = raundagsetning og tími || ‗00 00 00 00 00 00 00 00 00‘ ||
teljari, þar sem raundagsetning og tími og teljari eru tilgreind í CSM_224. Gögnin sem á að dulkóða
skulu fyllt með aðferð 2 sem skilgreind er í [ISO 9797-1].

CSM_227

Skráningarhluti ökurita skal reikna út sannvottunarkóða í DSRC-öryggisgögnunum eins og sýnt er á
mynd 12: sannvottunarkóðinn skal reiknaður út fyrir öll fyrri bæti í RTM-gögnunum, fram að og að
meðtöldu útgáfunúmeri DSRC-aðallykilsins, og að meðtöldum merkjum og lengd gagnahlutanna.
Skráningarhluti ökuritans skal nota DSRC-lykilinn til að sannvotta uppruna K_VUDSRC_MAC (sjá lið
9.2.2) með AES-reikniritið í CMAC-ham eins og tilgreint er í [SP 800-38B].
Lengd
sannvottunarkóðans skal vera tengd lengd DSRC-lyklanna sem eru sértækir fyrir skráningarhluta
ökurita eins og tilgreint er í CSM_50.
Mynd 12
Innihald ökurita dulkóðað og sannvottunarkóði útbúinn
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Sannprófun og dulráðning innihalds ökurita
CSM_228 Þegar fjarspurnarbúnaður fær RTM-gögn frá skráningarhluta ökurita skal hann senda öll RTM-gögnin til
eftirlitskorts í gagnasvæði PROCESS DSRC MESSAGE-skipunar eins og lýst er í 2. viðbæti. Síðan:
1. skal eftirlitskortið skoða útgáfunúmer DSRC-aðallykilsins í DSRC-öryggisgögnunum. Ef
eftirlitskortið þekkir ekki uppgefinn DSRC-aðallykil skal það skila villu sem tilgreind er í 2. viðbæti
og hætta við ferlið.
2. skal eftirlitskortið nota uppgefinn DSRC-aðallykil ásamt skráningarnúmeri skráningarhluta ökuritans
í DSRC-öryggisgögnunum til að fá DSRC-lyklana K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC sem eru
sértækir fyrir skráningarhluta ökurita, eins og tilgreint er í CSM_124.
3. skal eftirlitskortið nota K_VUDSRC_MAC til að sannprófa sannvottunarkóðann í DSRCöryggisgögnunum eins og tilgreint er í CSM_227. Ef sannvottunarkóðinn er rangur skal eftirlitskortið
skila villu sem tilgreind er í 2. viðbæti og hætta við ferlið.
4. skal eftirlitskortið nota K_VUDSRC_ENC til að dulráða dulkóðaða innihald ökuritans eins og tilgreint
er í CSM_226. Eftirlitskortið skal fjarlægja fyllinguna og skila dulráðnu gagnainnihaldi ökuritans til
fjarspurnarbúnaðarins.
CSM_229 Til að koma í veg fyrir endurspilunarárásir skal fjarspurnarbúnaðurinn sannprófa hversu ný RTM-gögnin
eru með því að sannprófa að current date time í DSRC-öryggisgögnunum víki ekki um of frá rauntíma
fjarspurnarbúnaðarins.
Athugasemdir:
—

Þetta krefst þess að fjarspurnarbúnaðurinn hafi nákvæma og áreiðanlega tímaheimild.

—

Þar sem sú krafa er gerð í 14. viðbæti að skráningarhluti ökurita reikni út nýtt mengi RTM-gagna á
60 sekúndna fresti og klukka í skráningarhluta ökurita má víkja eina mínútu frá rauntíma, eru 2
mínútur lægri mörkin fyrir hversu ný RTM-gögn mega vera. Hversu ný gögnin þurfa að vera veltur
líka á því hversu nákvæm klukkan í fjarspurnarbúnaðinum er.

CSM_230 Þegar verkstæði sannprófar rétta virkni DSRC-virkni skráningarhluta ökurita skal það senda öll RTMgögn sem eru móttekin frá skráningarhluta ökurita, til verkstæðiskorts í gagnasvæði PROCESS DSRC
MESSAGE-skipunar eins og lýst er í 2. viðbæti. Verkstæðiskortið skal framkvæma allar kannanir og
aðgerðir sem tilgreindar eru í CSM_228.
14.

UNDIRRITUN Á GAGNANIÐURHALI OG SANNPRÓFUN Á UNDIRSKRIFTUM

14.1.

Almennt
CSM_231 Sérnota, tölvustýrði búnaðurinn (IDE) skal geyma gögn sem móttekin eru frá skráningarhluta ökurita
eða korti í einni niðurflutningslotu í einni gagnaskrá. Gögn má geyma á ytri geymslumiðli (ESM). Þessi
skrá inniheldur stafrænar undirskriftir gagnabálka eins og tilgreint er í 7. viðbæti. Skráin skal einnig
innihalda eftirfarandi vottorð (sjá lið 9.1):
—

Ef um niðurhal úr skráningarhluta ökurita er að ræða:
—

VU_Sign-vottorð

—

MSCA_VU-EGF-vottorð sem inniheldur dreifilykil sem nota skal til sannprófunar VU_Signvottorðsins
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Ef um niðurhal af korti er að ræða:
—

Card_Sign-vottorð

—

MSCA_Card-vottorð sem inniheldur dreifilykil sem nota skal til sannprófunar Card_Signvottorðsins

CSM_232 Sérnota, tölvustýrði búnaðurinn skal einnig hafa til reiðu:
—

Ef hann notar eftirlitskort til að sannprófa undirskriftina eins og sýnt er á mynd 13: Tengivottorð
sem tengir nýjasta EUR-vottorðið við EUR-vottorðið með gildistíma næst á undan því, ef það er til.

—

Ef hann sannprófar undirskriftina sjálfur: öll gild evrópsk rótarvottorð.

Athugasemd: aðferðin sem sérnota, tölvustýrði búnaðurinn notar til að sækja þessi vottorð er ekki
tilgreind í þessum viðbæti.
14.2.

Undirskrift útbúin
CSM_233 Reikniritið til undirritunar til að búa til stafrænar undirskriftir á niðurhöluð gögn skal vera ECDSA eins
og tilgreint er í [DSS], og nota tætireikniritið sem tengt er lykilstærð skráningarhluta ökurita eða kortsins
eins og tilgreint er í CSM_50. Undirritunin skal vera á formi sem er án sniðtákna eins og tilgreint er í
[TR-03111].

14.3.

Sannprófun undirskriftar
CSM_234 Sérnota, tölvustýrður búnaður getur sjálfur framkvæmt sannprófun á undirskrift á niðurhöluðum gögnum
eða hann getur notað eftirlitskort í þessum tilgangi. Ef hann notar eftirlitskort skal sannprófun á
undirskrift fara fram eins og sýnt er á mynd 13. Ef hann framkvæmdir sannprófun undirskriftarinnar
sjálfur, skal sérnota, tölvustýrði búnaðurinn sannprófa sannvottaðan uppruna og gildi allra vottorða í
vottorðakeðjunni í gagnaskránni og sannprófa undirskriftina á gögnunum með því að fylgja
undirskriftakerfinu sem skilgreint er í [DSS].
Athugasemdir við mynd 13:
—

Búnaðurinn sem skrifaði undir gögnin sem á að greina er merktur með EQT.

—

EQT-vottorðin og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til undirritunar,
þ.e. VU_Sign eða Card_Sign.

—

EQT.CA-vottorðin og dreifilyklarnir sem getið er á myndinni eru þau sem notuð eru til undirritunar
vottorða skráningarhluta ökurita eða kortavottorða, eftir því sem við á.

—

EQT.CA.EUR-vottorðið sem getið er á myndinni er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í
tilvísun vottunarstöðvar í EQT.CA-vottorðinu.

— EQT.Link-vottorðið sem getið er á myndinni er tengivottorð EQT, ef það er til staðar. Eins og
tilgreint er í lið 9.1.2 er þetta tengivottorð fyrir nýtt evrópskt rótarlyklapar búið til af ERCA og
undirritað með fyrri evrópska einkalyklinum.
—

EQT.Link.EUR-vottorðið er evrópska rótarvottorðið sem gefið er upp í tilvísun vottunarstöðvar í
EQT.Link-vottorðinu.

CSM_235 Til að reikna út tætigildið M sem sent er til eftirlitskortsins í PSO:Hash-skipuninni, skal sérnota,
tölvustýrði búnaðurinn nota tætireikniritið sem tengt er lykilstærð skráningarhluta ökuritans eða kortsins
sem gögnunum er halað niður af eins og tilgreint er í CSM_50.
CSM_236 Til að sannprófa undirskrift EQT skal eftirlitskortið fylgja undirskriftarkerfinu sem skilgreint er í [DSS].
Athugasemd: Þetta skjal tilgreinir enga aðgerð sem skal framkvæma ef ekki er að hægt að sannprófa
undirskrift á niðurhalaðri gagnaskrá eða ef sannprófunin ber ekki árangur.
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INNGANGUR
Í þessum viðbæti er kveðið á um tæknilegar kröfur varðandi GNSS-gögn sem skráningarhluti ökuritans notar, þ.m.t.
samskiptareglurnar sem koma verður upp til að tryggja örugga og rétta gagnaflutninga á staðsetningarupplýsingum.
Helstu greinar í reglugerð (ESB) nr. 165/2014 að baki þessum kröfum eru: „8. gr. Skráning á staðsetningu ökutækis á
tilteknum stöðum meðan á daglegum vinnutíma stendur―
, „10. gr. Skilflötur við skynvædd flutningakerfi―,og „11. gr.
Ítarleg ákvæði fyrir snjallökurita―
.

1.1.

Gildissvið
GNS_1

Skráningarhluti ökuritans skal safna staðsetningargögnum frá a.m.k. einu GNSS-kerfi til að styðja
framkvæmd 8. gr.

Skráningarhluti ökuritans má vera með eða án ytri GNSS-búnaðar eins og lýst er á mynd 1:

Mynd 1
Mismunandi samskipan fyrir GNSS-móttökubúnað

1.2.

Skammstafanir og táknanir
Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í þessum viðbæti:
DOP

Dilution of Precision (þynning nákvæmni)

EGF

Elementary file GNSS Facility (frumskrá GNSS-búnaðar)
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EGNOS

European Geostationary Navigation Overlay Service (Evrópska, víðfeðma leiðréttingakerfið)

GNSS

Global Navigation Satellite System (hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi)

GSA

GPS DOP and active satellites (þynning nákvæmni GPS og virkir gervihnettir)

HDOP

Horizontal Dilution of Precision (lárétt þynning nákvæmni)

ICD

Interface Control Document (stýriskjal fyrir skilfleti)

NMEA

National Marine Electronics Association

PDOP

Position Dilution of Precision (staðsetningarþynning nákvæmni)

RMC

Recommended Minimum Specific (sértækt lágmark sem mælt er með)

SIS

Signal in Space (merki í geimnum)

VDOP

Vertical Dilution of Precision (lóðrétt þynning nákvæmni)

VU

Vehicle Unit (skráningarhluti ökurita)

18.5.2017

FORSKRIFT FYRIR GNSS-MÓTTÖKUBÚNAÐ
Veiting nákvæmra og áreiðanlegra staðsetningarupplýsinga er nauðsynlegur þáttur í skilvirkri starfrækslu snjallökurita,
óháð því hvort samskipan snjallökurita er með eða án ytri GNSS-búnaðar. Því er rétt að krefjast samhæfis þess við þá
þjónustu sem Galíleóáætlunin og evrópska, víðfeðma leiðréttingakerfið (EGNOS-kerfið) veita, eins og fram kemur í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1285/2013 (1). Kerfið sem komið er á fót á grundvelli
Galíleóáætlunarinnar er sjálfstætt gervihnattaleiðsögukerfi, og kerfið sem komið er á fót á grundvelli EGNOSáætlunarinnar er svæðisbundið gervihnattaleiðsögukerfi sem eykur gæði merkisins frá GPS-staðsetningarkerfinu.

3.

GNS_2

Framleiðendur skulu tryggja að GNSS-móttökubúnaður í snjallökuritum sé samrýmanlegur þeirri
staðsetningarþjónustu sem Galíleó- og EGNOS-kerfin veita. Framleiðendur geta þar að auki einnig kosið
samrýmanleika við önnur gervihnattaleiðsögukerfi.

GNS_3

GNSS-móttökubúnaðurinn skal geta stutt sannvottun í opinni þjónustu Galíleó þegar Galíleó-kerfið mun veita
slíka þjónustu og framleiðendur GNSS-móttökubúnaðar styðja hana. Þó er ekki gerð krafa um ísetningu
endurbótarhluta fyrir snjallökurita, sem koma á markað áður en framangreind skilyrði hafa verið uppfyllt, og
geta ekki stutt sannvottun í opinni þjónustu Galíleó.

NMEA-SETNINGAR
Í þessum lið er lýst NMEA-setningunum sem notaðar eru við starfrækslu snjallökurita. Þessi liður gildir um samskipan
snjallökurita bæði með og án ytri GNSS-búnaðar.
GNS_4

Staðsetningargögnin eru byggð á NMEA-setningunni Recommended Minimum Specific (RMC) GNSS-gögn,
sem inniheldur upplýsingar um staðsetningu (breiddargráða, lengdargráða), tíma á samræmdu heimstímasniði
(hhmmss.ss) og jarðhraða í hnútum ásamt viðbótargildum.

Snið RMC-setningarinnar er eftirfarandi (úr NEMA-staðli V4.1):
(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1285/2013 frá 11. desember 2013 um framkvæmd og nýtingu evrópskra leiðsögukerfa um
gervihnött og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 876/2002 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 683/2008 (EB) nr.
683/2008 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 1).
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Mynd 2
Uppbygging RMC-setningar

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Tími (samræmdur heimstími)
Staða, A = Gild staða, V = Varúð
Breiddargráða
N eða S
Lengdargráða
A eða V
Jarðhraði í hnútum
Réttstefna, raunstefna í gráðum
Dagsetning, ddmmáááá
Misvísun, gráður
A frá V
Prófsumma

Staðan sýnir hvort GNSS-merki næst. Skráningarhluti ökutækisins getur ekki notað mótteknu gögnin (t.d. um tíma eða
breiddargráðu/lengdargráðu) til að skrá staðsetningu ökutækisins fyrr en gildið í Staða er ekki stillt á A.
Nákvæmni staðsetningarinnar er byggð á sniði RMC-setningarinnar sem lýst er hér að ofan. Fyrsti hluti reita 3 og 5
(fyrstu tvær tölurnar) er notaður til að sýna gráðurnar. Afgangurinn er notaður til að sýna mínútur með þremur
aukastöfum. Þannig er upplausnin 1/1000 úr mínútu eða 1/60 000 af gráðu (vegna þess að ein mínúta er 1/60 af gráðu).
GNS_5 Skráningarhluti ökurita skal geyma staðsetningarupplýsingar um breiddargráðu og lengdargráðu með
nákvæmnina 1/10 úr mínútu eða 1/600 af gráðu, í gagnagrunni skráningarhluta ökurita eins og lýst er í 1.
viðbæti fyrir GeoCoordinates.
Skráningarhluti ökurita getur notað skipunina GPS DOP og virkir gervihnettir (GSA) til að ákvarða og skrá hvort merki
er tiltækt og hversu nákvæmt það er. Einkum er lárétt þynning nákvæmni (HDOP) notuð til að gefa vísbendingu um
nákvæmnisstig skráðra staðsetningargagna (sjá 4.2.2). Skráningarhluti ökurita geymir HDOP-gildið reiknað sem
lágmark þeirra HDOP-gilda sem er safnað með tiltækum GNSS-kerfum.
GNSS-kerfisauðkennið sýnir hvort um er að ræða GPS, Glonass, Galíleó, Beidou eða leiðréttingarkerfi um gervihnött
(SBAS).
Mynd 3
Uppbygging GSA-setningar

1) Valhamur
2) Hamur
3) Auðkenni fyrsta gervihnattar sem notaður er til að fá staðsetningu
4) Auðkenni annars gervihnattar sem notaður er til að fá staðsetningu
…
14) Auðkenni tólfta gervihnattar sem notaður er til að fá staðsetningu
15) PDOP í metrum
16) HDOP í metrum
17) VDOP í metrum
18) GNSS-kerfisauðkenni
19) Prófsumma
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Þegar hamur (2) gefur vísbendingu ef staðsetning er ekki tiltæk (hamur = 1) eða ef staðsetning er tiltæk í 2D (hamur =
2) eða 3D (hamur = 3).
GNS_6

GSA-setningin skal geymd með skráarnúmeri ‗06‘.

GNS_7

Hámarksstærð NMEA-setninga (t.d. RMC, GSA eða annarra) sem hægt er að nota til að skilgreina stærð read
record-skipunarinnar skal vera 85 bæti (sjá töflu 1).

4.

SKRÁNINGARHLUTI ÖKURITA MEÐ YTRI GNSS-BÚNAÐ

4.1.

Samskipan

4.1.1.

Helstu íhlutir og skilfletir
Í þessari samskipan er GNSS-móttökubúnaðurinn hluti af ytri GNSS-búnaði.
GNS_8

Ytri GNSS-búnaðurinn verður að vera knúinn gegnum sértækan skilflöt við ökutæki.

GNS_9

Ytri GNSS-búnaðurinn skal samanstanda af eftirfarandi íhlutum (sjá mynd 4):
a)

GNSS-móttökubúnaði, sem er seldur á almennum markaði, til að veita staðsetningargögn í gegnum
skilflöt fyrir GNSS-gögn. Skilflötur fyrir GNSS-gögn getur t.d. samræmst NMEA-staðli V4.10 þar sem
GNSS-móttökubúnaðurinn starfar sem útsendir og sendir NMEA-setningar til örugga GNSSsendiviðtækisins á tíðninni 1Hz fyrir fyrirfram skilgreint mengi NMEA-setninga sem skulu innihalda
a.m.k. RMC- og GSA-setningar. Útfærsla skilflatar fyrir GNSS-gögn er háð vali framleiðandi ytri
GNSS-búnaðarins.

b)

Sendiviðtæki (öruggt GNSS-sendiviðtæki) sem getur stutt staðalinn ISO/IEC 7816-4:2013 (sjá 4.2.1) til
að eiga samskipti við skráningarhluta ökurita og stutt skilflötinn fyrir GNSS-gögn við GNSSmóttökubúnaðinn. Sendiviðtækið er útbúið með minni til að geyma auðkennisgögn GNSSmóttökubúnaðarins og ytri GNSS-búnaðarins.

c)

Einangruðu kerfi með virkni sem greinir hvort átt hafi verið við það, sem nær utan um bæði GNSSmóttökubúnaðinn og örugga GNSS-sendiviðtækið. Virknin sem greinir hvort átt hafi verið við kerfið
skal framkvæma öryggisverndarráðstafanirnar sem krafist er í verndarsniði snjallökuritans.

d)

GNSS-loftneti sem sett er upp á ökutækinu og tengt við GNSS-móttökubúnaðinn í gegnum einangraða
kerfið.

GNS_10 Ytri GNSS-búnaður hefur a.m.k. eftirfarandi ytri skilfleti:
a)

skilflöt við GNSS-loftnetið sem uppsett er á ökutækinu ef ytra loftnet er notað.

b)

skilflöt við skráningarhluta ökuritans.

GNS_11 Í skráningarhluta ökurita myndar hið örugga sendiviðtæki skráningarhluta ökuritans hinn enda öruggu
boðskiptanna við örugga GNSS-sendiviðtækið og verður það að styðja ISO/IEC 7816-4:2013 fyrir
tenginguna við ytri GNSS-búnaðinn.
GNS_12 Fyrir bitaflutningslag boðskiptanna við ytri GNSS-búnaðinn, skal skráningarhluti ökurita styðja ISO/IEC
7816-12:2005 eða annan staðal sem getur stutt ISO/IEC 7816-4:2013. (Sjá 4.2.1).
4.1.2.

Staða ytri GNSS-búnaðar við lok framleiðslu
GNS_13 Ytri GNSS-búnaðurinn skal geyma eftirfarandi gildi í fastheldnu minni öruggs GNSS-sendiviðtækis þegar
hann kemur úr verksmiðjunni:
— EGF_MA-lyklapar og samsvarandi vottorð,
— MSCA_VU-EGF-vottorð sem inniheldur MSCA_VU-EGF.PK-dreifilykil sem nota skal til sannprófunar
EGF_MA-vottorðsins,
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— EUR-vottorð sem inniheldur EUR.PK-dreifilykil sem nota skal til sannprófunar MSCA_VU-EGFvottorðsins,
— EUR-vottorð með gildistímabil sem er næst á undan gildistímabili EUR-vottorðsins sem nota skal til að
sannprófa MSCA_VU-EGF-vottorðið, ef það er til staðar,
— tengivottorð sem tengir þessi tvö EUR-vottorð, ef það er til staðar,
— framlengt raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins,
— kennimerki stýrikerfis GNSS-búnaðarins,
— gerðarviðurkenningarnúmer ytri GNSS-búnaðarins,
— kennimerki öryggisíhlutar ytri GNSS-búnaðarins.
4.2.

Samskipti milli ytri GNSS-búnaðar og skráningarhluta ökurita

4.2.1.

Boðskiptareglur
GNS_14

Boðskiptareglur milli ytri GNSS-búnaðar og skráningarhluta ökuritans skulu styðja þrjár aðgerðir:
1. Söfnun og dreifingu GNSS-gagna (þ.e. staðsetningu, tíma, hraða),
2. Söfnun samskipunargagna ytri GNSS-búnaðarins,
3. Stjórnunarreglurnar til að styðja tengingu, gagnkvæma sannvottun og samþykki lotulykils milli ytri
GNSS-búnaðar og skráningarhluta ökuritans.

GNS_15

Boðskiptareglurnar skulu byggðar á staðlinum ISO/IEC 7816-4:2013 þar sem öruggt sendiviðtæki
skráningarhluta ökuritans er í hlutverki húsbóndans og ytri GNSS-búnaðurinn í hlutverki þrælsins.
Efnislega tengingin milli ytri GNSS-búnaðarins og skráningarhluta ökuritans er byggð á ISO/IEC 781612:2005 eða öðrum staðli sem getur stutt ISO/IEC 7816-4:2013.

GNS_16

Boðskiptareglurnar skulu ekki styðja gagnasvæði með aukinni lengd.

GNS_17

Boðskiptareglurnar í ISO 7816 (bæði *-4:2013 og *-12:2005) milli ytri GNSS-búnaðarins og
skráningarhluta ökuritans skulu stilltar á T = 1.

GNS_18

Varðandi aðgerðirnar fyrir 1) söfnun og dreifingu GNSS-gagna og 2) söfnun samskipunargagna ytri GNSSbúnaðar og 3) stjórnunarreglur, skal örugga GNSS-sendiviðtækið líkja eftir snjallkorti með
skráakerfisuppbyggingu sem samanstendur af stofnskrá, skráasafni (e. directory file) með kennimerki
verkbúnaðar sem tilgreint er í kafla 6.2 í 1. viðbæti (,FF 44 54 45 47 4D‗) og með 3 frumskrám sem
innihalda vottorð og eina staka frumskrá (EF.EGF) með kennimerki skrár sem er jafngilt ,2F2F‗ eins og lýst
er í töflu 1.

GNS_19

Örugga GNSS-sendiviðtækið skal geyma gögnin sem koma úr GNSS-móttökubúnaðinum og samskipan
þeirra í EF.EGF. Þetta er línuleg færsluskrá (e. record file) af breytilegri lengd með kennimerki sem er
jafngilt ,2F2F‗ á sextándakerfissniði.

GNS_20

Örugga GNSS-sendiviðtækið skal geyma gögnin í minni sem getur framkvæmt a.m.k. 20 milljón
skrif/lestrarlotur. Fyrir utan þennan þátt er innri hönnun og framkvæmd örugga GNSS-sendiviðtækisins í
höndum framleiðenda.
Kortlagning skráanúmera og gagna er gefin upp í töflu 1. Hafa skal í huga að það eru fjórar GSA-setningar
fyrir gervihnattakerfin fjögur og leiðréttingarkerfi um gervihnött (SBAS).

GNS_21

Skráaskipanin er gefin upp í töflu 1. Fyrir aðgangsskilyrðin (ALW, NEV, SM-MAC) sjá kafla 3.5 í 2.
viðbæti.
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Tafla 1
Skráaskipan
Aðgangsskilyrði
Skrá

Kennimerki skrár

Lesist

Uppfærsla

Dulkóðað

MF

3F00

EF.ICC

0002

ALW

NEV
(af skráningarhluta
ökurita)

Nei

DF GNSS-búnaður

0501

ALW

NEV

Nei

EF EGF_MACertificate

C100

ALW

NEV

Nei

EF CA_Certificate

C108

ALW

NEV

Nei

EF Link_Certificate

C109

ALW

NEV

Nei

EF.EGF

2F2F

SM-MAC

NEV
(af skráningarhluta
ökurita)

Nei

Skrá/gagnastak

Skrá númer

Stærð (bæti)

Sjálfgildi

Lágmark

Hámark

552

1031

8

8

612

1023

204

341

EGFCertificate

204

341

EF CA_Certificate

204

341

204

341

204

341

204

341

MF
EF.ICC
sensorGNSSSerialNumber

DF GNSS-búnaður
EF EGF_MACertificate

MemberStateCertificate
EF Link_Certificate
LinkCertificate

EF.EGF
RMC NMEA-setning

‗01‘

85

85

Fyrsta RMC NMEA-setning

‗02‘

85

85

Önnur RMC NMEA-setning

‗03‘

85

85

{}{00..00}}

{}{00..00}}

{}{00..00}}
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Stærð (bæti)

Sjálfgildi

Lágmark

Hámark

Þriðja RMC NMEA-setning

‗04‘

85

85

Fjórða RMC NMEA-setning

‗05‘

85

85

Fimmta RMC NMEA-setning

‗06‘

85

85

Útvíkkað raðnúmer ytri GNSS-búnaðarins
sem skilgreint er í 1. viðbæti sem
SensorGNSSSerialNumber.

‗07‘

8

8

Kennimerki stýrikerfis örugga GNSSsendiviðtækisins sem skilgreint er í 1.
viðbæti sem SensorOSIdentifier.

‗08‘

2

2

Gerðarviðurkenningarnúmer ytri
GNSS-búnaðarins sem skilgreint er í 1.
viðbæti sem
SensorExternalGNSSApprovalNumber.

‗09‘

16

16

Kennimerki öryggisíhlutar ytri GNSSbúnaðarins sem skilgreint er í 1. viðbæti
sem SensorExternalGNSSSCIdentifier.

‗10‘

8

8

Geymist til síðari nota

Frá ‗11‘ til
‗FD‘

4.2.2. Öruggur flutningur GNSS-gagna
GNS_22 Öruggur flutningur GNSS-staðsetningargagna skal aðeins heimilaður við eftirfarandi aðstæður:
1. Tengiferlinu hefur verið lokið eins og lýst er í 11. viðbæti. Sameiginlegar öryggisaðferðir.
2. Reglubundinni gagnkvæmri sannvottun og samþykkt lotulykils milli skráningarhluta ökurita og ytri
GNSS-búnaðar sem einnig er lýst í 11. viðbæti. Sameiginlegar öryggisaðferðir hafa verið framkvæmdar
með tilgreindri tíðni.
GNS_23 Á T-sekúndna fresti, þar sem T er gildi sem er lægra en eða jafnt og 10, nema tenging eða gagnkvæm
sannvottun og samþykkt lotulykla eigi sér stað, óskar skráningarhluti ökurita eftir staðsetningarupplýsingum
frá ytri GNSS-búnaðinum á grundvelli eftirfarandi ferlis:
1. Skráningarhluti ökurita óskar eftir staðsetningargögnum frá ytri GNSS-búnaði ásamt gögnum um
þynningu á nákvæmni (úr GSA NMEA-setningunni). Öruggt sendiviðtæki skráningarhluta ökurita skal
nota ISO/IEC 7816-4:2013 skipunina SELECT og READ RECORD(S) með öruggum boðskiptum í
„authentication only―ham, eins og lýst er í lið 11.5 í 11. viðbæti, með kennimerki skrár ‗2F2F‘ og
RECORD-númeri sem er jafngilt ‗01‘ fyrir RMC NMEA-setningu og ‗02‘,‗03‘,‗04‘,‗05‘,‗06‘ fyrir GSA
NMEA-setningu.
2. Síðustu staðsetningargögn sem móttekin voru eru geymd í EF með kennimerkinu ‗2F2F‘ og skrárnar sem
lýst er í töflu 1 í örugga GNSS-sendiviðtækinu þegar örugga GNSS-sendiviðtækið tekur á móti NMEAgögnum á tíðni sem er a.m.k. 1Hz frá GNSS-móttökubúnaðinum í gegnum skilflötinn fyrir GNSS-gögn.
3. Örugga GNSS-sendiviðtækið sendir svar til öruggs sendiviðtækis skráningarhluta ökurita með því að
nota APDU-svar með öruggum boðskiptum „authentication only―ham, eins og lýst er í lið 11.5 í 11.
viðbæti.
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4. Öruggt sendiviðtæki skráningarhluta ökurita kannar uppruna og heilleika móttekna svarsins. Ef
niðurstaðan er jákvæð eru staðsetningargögnin flutt á örgjörva skráningarhluta ökurita í gegnum
skilflötinn fyrir GNSS-gögn.
5. Örgjörvi skráningarhluta ökurita kannar mótteknu gögnin og tekur út upplýsingar (t.d. breiddargráðu,
lengdargráðu, tíma) úr RMC NMEA-setningunni. RMC NMEA-setningin inniheldur upplýsingar um
hvort staðsetningin sé gild. Ef staðsetningin er ekki gild eru staðsetningargögnin ennþá ekki tiltæk og
ekki er hægt að nota þau til að skrá staðsetningu ökutækisins. Ef staðsetningin er gild tekur örgjörvi
skráningarhluta ökurita líka HDOP-gildin úr GSA NMEA-setningunum og reiknar út meðalgildi fyrir þau
gervihnattakerfi sem tiltæk eru (þ.e. þegar staðsetning er tiltæk).
6. Örgjörvi skráningarhluta ökuritans geymir mótteknu og unnu upplýsingarnar, s.s. breiddargráðu,
lengdargráðu, tíma og hraða, í skráningarhluta ökuritans, á sniðinu sem skilgreint er í
gagnalýsingasafninu í 1. viðbæti, sem GeoCoordinates ásamt gildinu fyrir HDOP sem er reiknað út sem
lágmark HDOP-gilda sem safnað er frá tiltækum GNSS-kerfum.
4.2.3. Uppbygging Read Record-skipunarinnar
Í þessum lið er lýst í smáatriðum um uppbyggingu Read Record-skipunarinnar. Öruggum boðskiptum („authentication
only―hamur) er bætt við eins og lýst er í 11. viðbæti um sameiginlegar öryggisaðferðir.
GNS_24 Skipunin skal styðja örugg boðskipti í „authentication only―ham, sjá 11. viðbæti.
GNS_25 Skipanaboð
Bæti

Lengd

Gildi

CLA

1

‗0Ch‘

Beðið um örugg boðskipti.

INS

1

‗B2h‘

Read Record

P1

1

‗XXh‘

Skráarnúmer (‗00‘ vísar í núverandi skrá)

P2

1

‗04h‘

Lesa skrána með skráarnúmerinu sem gefið er upp í P1

Le

1

‗XXh‘

Lengd gagna sem vænst er. Fjöldi bæta sem lesa skal.

GNS_26

Lýsing

Skráin sem um getur í P1 verður núverandi skrá.

Bæti

Lengd

Gildi

Lýsing

#1-#X

X

‗XX..XXh‘

Lesin gögn

SW

2

‗XXXXh‘

Stöðuorð (SW1,SW2)

— Ef skipunin ber árangur skilar örugga GNSS-sendiviðtækið ‗9000‘.
— Ef núverandi skrá er ekki skráarmiðuð (e. record oriented) skilar örugga GNSS-sendiviðtækið ‘6981’.
— Ef skipunin er notuð með P1 = ‗00‘ en ekkert núverandi EF er til staðar skilar örugga GNSSsendiviðtækið ‘6986’ (skipun ekki heimil).
— Ef skráin finnst ekki skilar örugga GNSS-sendiviðtækið ‘6A 83’.
— Ef ytri GNSS-búnaðurinn hefur greint að átt hafi verið við búnaðinn skal hann skila stöðuorðunum ‘66
90’.
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GNS_27 Örugga GNSS-sendiviðtækið skal styðja eftirfarandi skipanir fyrir aðra kynslóð ökurita sem tilgreindar eru í
2. viðbæti:
Skipun

4.3.

Tilvísun

Select

Kafli 3.5.1. í 2. viðbæti

Read Binary

Kafli 3.5.2. í 2. viðbæti

Get Challenge

Kafli 3.5.4. í 2. viðbæti

PSO: Verify Certificate

Kafli 3.5.7. í 2. viðbæti

External Authenticate

Kafli 3.5.9. í 2. viðbæti

General Authenticate

2. viðbætir, kafli 3.5.10.

MSE:SET

2. viðbætir, kafli 3.5.11.

Tenging, gagnkvæm sannvottun og samþykkt lotulykla milli ytri GNSS-búnaðar og skráningarhluta ökurita
Tengingu, gagnkvæmri sannvottun og samþykkt lotulykla milli ytri GNSS-búnaðar og skráningarhluta ökurita er lýst í
11. viðbæti. Sameiginlegar öryggisaðferðir, 11. kafli.

4.4.

Meðhöndlun villna
Í þessum lið er lýst hvernig möguleg villuskilyrði ytri GNSS-búnaðar eru meðhöndluð og skráð í skráningarhluta
ökurita.

4.4.1.

Villa í boðskiptum við ytri GNSS-búnað
GNS_28

4.4.2.

Rof á efnislegum heilleika ytri GNSS-búnaðarins
GNS_29

4.4.3.

Ef skráningarhluta ökurita tekst ekki að eiga boðskipti við tengdan ytri GNSS-búnað í meira en 20
samfelldar mínútur skal skráningarhluti ökuritans mynda og skrá í skráningarhluta ökuritans sértilvik af
gerðinni EventFaultType með upptalningartagsgildið ‗53‘H External GNSS communication fault og með
tímastimpli sem er núverandi tímagildi. Sértilvikið er aðeins myndað ef eftirfarandi tvö skilyrði eru
uppfyllt: a) snjallökuritinn er ekki í kvörðunarham og b) ökutækið er á hreyfingu. Í þessu samhengi er villa í
fjarskiptum sett af stað þegar öruggt sendiviðtæki skráningarhluta ökurita fær ekki svarboð eftir boð um
beiðni eins og lýst er í 4.2.

Ef ytri GNSS-búnaður hefur verið rofinn skal örugga GNSS-sendiviðtækið þurrka allt út úr minninu, þ.m.t.
dulkóðað efni. Eins og lýst er í GNS_25 og GNS_26 skal skráningarhluti ökurita greina að átt hafi verið við
búnaðinn ef svarið hefur stöðuna ‗6690‘. Skráningarhluti ökurita skal þá mynda sértilvik af gerðinni
EventFaultType með upptalingartagið ‘55’H Tamper detection of GNSS.

Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-móttökubúnaði
GNS_30

Ef örugga GNSS-sendiviðtækið fær ekki gögn frá GNSS-móttökubúnaðinum í meira en 3 klukkustundir
samfellt, skal örugga GNSS-sendiviðtækið mynda svarboð við READ RECORD-skipuninni með
RECORD-tölu sem svarar til ‗01‘ með gagnasvæði með 12 bitum sem allir eru stilltir á 0xFF. Við móttöku
svarboðanna með þetta gildi í gagnasvæðinu skal skráningarhluti ökuritans mynda og skrá sértilvik af
gerðinni EventFaultType með upptalningartagið ‗52‘H external GNSS receiver fault með tímastimpli sem
er sá sami og núverandi tímagildi aðeins ef eftirfarandi tvö skilyrði eru uppfyllt: a) snjallökuritinn er ekki í
kvörðunarham og b) ökutækið er á hreyfingu.
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Vottorð ytri GNSS-búnaðar fallið úr gildi
GNS_31

Ef skráningarhluti ökurita greinir að EGF-vottorðið sem notað er fyrir gagnkvæma sannvottun er ekki
lengur gilt skal skráningarhluti ökurita mynda og skrá bilun í skráningarbúnaði af gerðinni
typeEventFaultType með upptalningartagið ‘56’H External GNSS facility certificate expired með
tímastimpli sem er sá sami og núverandi tímagildi. Skráningarhluti ökurita skal áfram nota GNSSstaðsetningargögnin sem hann hefur tekið á móti.

Mynd 4
Gerðarlýsing á ytri GNSS-búnaði

5.

SKRÁNINGARHLUTI ÖKURITA ÁN YTRI GNSS-BÚNAÐAR

5.1.

Samskipan
Í þessari samskipan er GNSS-móttökubúnaðurinn inni í skráningarhluta ökuritans eins og lýst er á mynd 1.
GNS_32

GNSS-móttökubúnaðurinn skal starfa sem útsendir og senda NMEA-setningar til örgjörvans í
skráningarhluta ökuritans sem skal starfa sem viðtaki með tíðninni 1/10 Hz eða hraðari fyrir fyrirfram
skilgreint mengi NMEA-setninga sem skulu innihalda a.m.k. RMC- og GSA-setningar.

GNS_33

Ytra GNSS-loftnet sem uppsett er á ökutækinu eða innra GNSS-loftnet skal tengt við skráningarhluta
ökurita.

5.2.

Meðhöndlun villna

5.2.1.

Staðsetningarupplýsingar vantar frá GNSS-móttökubúnaði
GNS_34

6.

Ef skráningarhluti ökuritans fær ekki gögn frá GNSS-móttökubúnaði í meira en 3 klukkustundir samfellt,
skal skráningarhluti ökuritans mynda og skrá sértilvik af gerðinni EventFaultType með upptalningartagið
‗51‘H Internal GNSS receiver fault með tímastimpli sem er sá sami og núverandi tímagildi aðeins ef
eftirfarandi tvö skilyrði eru uppfyllt: a) snjallökuritinn er ekki í kvörðunarham og b) ökutækið er á
hreyfingu.

MISRÆMI Í GNSS-TÍMAMÆLINGU
Ef skráningarhluti ökurita greinir misræmi sem nemur meira en 1 mínútu milli tímans í tímamæliaðgerð
skráningarhluta ökuritans og þess tíma sem kemur frá GNSS-móttökubúnaðinum, skal skráningarhluti ökuritans skrá
sértilvik af gerðinni EventFaultType með upptalningartagið ‘0B’H Time conflict (GNSS versus VU internal clock).
Þetta sértilvik er skráð ásamt gildi innri klukku skráningarhluta ökuritans og því fylgir sjálfvirk tímastilling. Hafi
sértilvik um misræmi í tímamælingum komið upp kannar skráningarhluti ökuritans ekki misræmi í tímamælingum
næstu 12 klukkustundirnar. Þetta sértilvik skal ekki koma upp í tilvikum þar sem GNSS-móttökubúnaðurinn hefur ekki
numið neitt gilt GNSS-merki síðustu 30 dagana. Hins vegar skal sjálfvirk tímastilling fara fram um leið og
staðsetningarupplýsingar frá GNSS-móttökubúnaðinum eru aftur fyrir hendi.

8/31

18.5.2017

7.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1441

ÓSAMRÆMI Í HREYFIGÖGNUM ÖKUTÆKIS
GNS_35

Ef hreyfigögn sem eru reiknuð út frá hreyfinemanum stangast á við hreyfigögn reiknuð út frá innri GNSSmóttökubúnaðinum eða ytri GNSS-búnaðinum skal skráningarhluti ökuritans setja af stað og skrá sértilvik
um ósamræmi í hreyfigögnum ökutækis (sjá kröfu 84 í þessum viðauka) með tímastimpli sem er sá sami og
núverandi tímagildi. Að því er varðar greiningu slíks ósamræmis skal nota miðgildi hraðamismunarins milli
þessara heimilda eins og tilgreint er hér á eftir:
—

á 10 sekúndna fresti að hámarki skal reikna út algildi mismunarins á milli ökutækishraðans sem
áætlaður er af GNSS og þess sem áætlaður er af hreyfinemanum.

—

til að reikna út miðgildið skal nota öll reiknuð gildi í tímaglugga sem tekur til síðustu fimm mínútna af
hreyfingu.

—

miðgildið skal reiknað út sem meðaltal 80% af þeim gildum sem eftir eru þegar búið að er að fjarlægja
hæstu toppana í algildum.

Sértilvik um ósamræmi í hreyfigögnum skal sett af stað ef miðgildið er yfir 10 km/klst. í fimm samfelldar
mínútur af hreyfingu ökutækis. Valkvætt er að nota aðra sjálfstæða upplýsingagjöf um greiningu á
hreyfingu ökutækis svo að áreiðanlegri greining fáist á því að átt hafi verið við ökuritann. (Athugasemd:
miðgildi síðustu 5 mínútna er notað til að draga úr áhættu á einförum í mælingu og svipulum gildum). Þetta
sértilvik skal ekki sett af stað við eftirfarandi aðstæður: a) meðan á ferð með ferju/lest stendur, b) þegar
staðsetningarupplýsingar frá GNSS-móttökubúnaðinum eru ekki tiltækar og c) meðan að kvörðunarhamur
er virkur.
________
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1.

INNGANGUR
Í þessum viðbæti er tilgreind hönnunin og þær verklagsreglur sem skal fylgja til að koma í framkvæmd skilfleti við
skynvædd flutningakerfi eins og krafist er í 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 (hér á eftir: reglugerðin).
Í reglugerðinni er tilgreint að ökuritar ökutækja megi vera búnir stöðluðum skilflötum sem gera ytri búnaði kleift að
nota þau gögn sem skráð eru eða verða til í ökuritanum í vinnsluham að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu
uppfyllt:

2.

a)

skilflöturinn hefur ekki áhrif á áreiðanleika og heilleika gagna ökuritans,

b)

skilflöturinn uppfyllir ítarlegu ákvæðin í 11. gr. reglugerðarinnar,

c)

ytri búnaðurinn sem tengdur er við skilflötinn hefur aðeins aðgang að persónuupplýsingum, þ.m.t.
staðsetningargögnum, eftir sannanlegt samþykki ökumannsins sem gögnin tengjast.

GILDISSVIÐ
Gildissvið þessa viðbætis tekur til þess að tilgreina hvernig verkbúnaður sem hýstur er á ytri búnaði getur fengið gögn
(gögnin) frá ökurita í gegnum Bluetooth®-tengingu.
Gögnunum, sem tiltæk eru í gegnum þennan skilflöt, er lýst í 1. viðauka í þessu skjali. Skilflöturinn bannar ekki að
aðrir skilfletir séu virkjaðir (t.d. í gegnum tengibrautina fyrir CAN-net) til að senda gögn skráningarhluta ökuritans til
annarra vinnslueininga í ökutækinu.
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Í þessum viðauka eru tilgreind:
— Gögnin sem tiltæk eru í gegnum viðmót skynvædda flutningakerfisins
— Bluetooth®-sniðið sem notað er til að flytja gögnin
— Verklagsreglur fyrir spurn og niðurhal og röðun aðgerða
— Tengingaraðferðin milli ökuritans og ytri búnaðarins
— Aðferðin til að veita samþykki sem ökumanni stendur til boða
Rétt er að taka fram að í þessum viðauka eru ekki tilgreind:
— Söfnun gagnanna og meðhöndlun þeirra innan skráningarhluta ökuritans (sem skal vera tilgreind annars staðar í
reglugerðinni eða annars vera tengd hönnun búnaðarins).
— Form afhendingar gagna, sem hefur verið safnað, til verkbúnaðar sem hýstur er á ytri búnaði.
— ákvæði um gagnaöryggi umfram það sem tengist Bluetooth® (s.s. dulkóðun) og sem varða innihald gagnanna
(sem skulu tilgreind annars staðar í reglugerðinni [10. viðbætir, um sameiginlegar öryggisaðferðir]).
— Bluetooth®-samskiptareglurnar sem viðmót skynvædda flutningakerfisins notar
2.1.

Skammstafanir, skilgreiningar og táknanir
Eftirfarandi skammstafanir og skilgreiningar, sem eru bundnar við þennan viðbæti, eru notaðar í þessum viðbæti:
Fjarskiptin

skipti á upplýsingum/gögnum milli aðaleiningar (þ.e. ökurita) og ytri einingar í gegnum skilflöt
skynvædda flutningakerfisins yfir Bluetooth®.

Gögnin

Gagnamengi eins og tilgreint er í 1. viðauka.

Reglugerðin

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum
á vegum, niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í
ökutækjum í flutningum á vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum

BR

Basic rate (gagnasendingahraði)

EDR

Enhanced Data Rate (aukinn gagnasendingahraði)

GNSS

Global Navigation Satellite System (hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi)

IRK

Identity Resolution Key (lykill til að greina í sundur auðkenni)

ITS

Intelligent Transport System (skynvætt flutningakerfi)

LE

Low Energy (lágorka)

PIN

Personal Identification Number (persónulegt kenninúmer (PIN-númer))

PUC

Personal Unblocking Code (persónulegur opnunarkóði)

SID

Service Identifier (kennimerki þjónustu)

SPP

Serial Port Profile (raðtengisnið)

SSP

Secure Simple Pairing (örugg einföld tenging)

TRTP

Transfer Request Parameter (breyta fyrir beiðni um flutning)

TREP

Transfer Response Parameter (breyta fyrir svar við flutningi)

VU

Vehicle Unit (skráningarhluti ökurita)
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REGLUR OG STAÐLAR SEM VÍSAÐ ER TIL
Forskriftin sem er skilgreind í þessum viðbæti vísar til og er háð eftirfarandi reglugerðum og stöðlum, að öllu leiti eða
að hluta til. Viðeigandi staðlar eða viðeigandi ákvæði staðla eru tilgreind í ákvæðum þessa viðbætis. Ef ósamræmi
kemur upp skulu ákvæði þessa viðbætis ganga fyrir.
Reglugerðir og staðlar sem vísað er til í þessum viðbæti eru:
— Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum,
niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á
vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða
félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum.
— Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða
félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 og
(EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85.
— ISO 16844 — 4: Road vehicles — Tachograph systems — Part 4: Can interface
— ISO 16844 — 7: Road vehicles — Tachograph systems — Part 7: Parameters
— Bluetooth® — Serial Port Profile — V1.2
— Bluetooth® — Core Version 4.2
— NMEA 0183 V4.1 protocol

4.

ALMENNIR VINNSLUHÆTTIR SKILFLATAR

4.1.

Forsendur fyrir gagnaflutningi gegnum skilflöt skynvædds flutningakerfis
Skráningarhluti ökuritans skal uppfæra og viðhalda þeim gögnum sem geyma á í honum án þess að skilflötur
skynvædda flutningakerfisins komi þar við sögu. Þetta er gert með innbyggðri virkni í skráningarhluta ökuritans sem er
tilgreind annars staðar í reglugerðinni og er ekki tilgreind í þessum viðbæti.

4.1.1.

Gögn sem veitt eru í gegnum skilflöt skynvædda flutningakerfisins
Skráningarhluti ökuritans skal uppfæra gögnin sem verða tiltæk í gegnum skilflötinn við skynvædda flutningakerfið á
tíðni sem ákvörðuð er með verklagsreglum innan skráningarhluta ökuritans án þess að skilflötur skynvædda
flutningakerfisins komi þar við sögu. Gögnin í skráningarhluta ökuritans skulu notuð sem grunnur til að stofna gögnin
og uppfæra þau og er aðferðin sem til þess er notuð tilgreind annars staðar í reglugerðinni eða, ef ekki er um slíka
tilgreiningu að ræða, þá er aðferðin innifalin í hönnun búnaðarins og er ekki tilgreind í þessum viðbæti.

4.1.2.

Innihald gagna
Innihald gagnanna skal vera eins og tilgreint er í 1. viðauki þessa viðbætis.

4.1.3.

Verkbúnaður fyrir skynvædd flutningakerfi
Verkbúnaður fyrir skynvædd flutningakerfi mun t.d. nota gögn sem fengin eru í gegnum skilflöt skynvædds
flutningakerfis til að besta stjórnun starfsathafna ökumanns en virða jafnframt reglugerðina, til að greina mögulegar
bilanir í ökuritanum eða til að nota GNSS-gögn. Forskrift verkbúnaðarins fellur ekki undir gildissvið þessa viðbætis.
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Fjarskiptatækni
Gagnaskiptin sem fara með skilfleti skynvædda flutningakerfisins skulu framkvæmd í gegnum Bluetooth®-skilflöt sem
er samhæfður útgáfu 4.2 eða síðari útgáfum. Bluetooth® vinnur á opna tíðnisviðinu til iðnaðar-, vísinda- og
læknisfræðilegra nota (ISM-tíðnibandið) frá 2,4 upp í 2,485 GHz. Bluetooth® 4.2 býður upp á aukna gagnaleynd og
öryggisaðferðir og eykur hraða og áreiðanleika gagnaflutninga. Að því er varðar þessa forskrift er notað Bluetooth® 2.
flokks þráðlaus fjarskipti með drægni upp að 10 metrum. Frekari upplýsingar um Bluetooth® 4.2 eru fáanlegar á
slóðinni:
www.bluetooth.com
(https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications?_ga=
1.215147412.2083380574.1435305676)
Fjarskiptunum skal komið á við fjarskiptabúnaðinn eftir að heimilaður búnaður hefur lokið tengiferli. Þar sem
Bluetooth® notar líkanið húsbóndi/þræll til að stjórna hvenær og hvar búnaður getur sent gögn, gegnir ökuritinn
hlutverki húsbónda á meðan ytri búnaðurinn er í hlutverki þræls.
Þegar ytri búnaður kemst í færi við skráningarhluta ökuritans í fyrsta skipti er hægt að hefja Bluetooth®-tengingarferlið
(sjá einnig 2. viðauka). Búnaðurinn skiptist á vistföngum, nöfnum og forstillingum og sameiginlegum leynilegum lykli
sem gerir þeim kleift að tengjast þegar þeir koma saman seinna meir. Þegar þessu þrepi er lokið er ytri búnaðinum
treyst og hann er í ham til að senda beiðnir um að hala niður gögnum frá ökuritanum. Ekki er búist við að bætt verði við
dulkóðunaraðferðum umfram það sem Bluetooth® býður upp á. Ef hins vegar þörf er á frekari öryggisaðferðum verður
það gert í samræmi við 10. viðbæti Sameiginlegar öryggisaðferðir.
Grundvallaratriði fjarskiptanna eru sýnd á eftirfarandi mynd.

Raðtengisnið Bluetooth® skal notað til að flytja gögn frá skráningarhluta ökuritans til ytri búnaðarins.

4.3.

PIN-heimild
Af öryggisástæðum skal skráningarhluti ökuritans fara fram á heimild með PIN-númeri sem er aðskilin frá Bluetoothtengingunni. Sérhver skráningarhluti ökurita skal geta myndað PIN-númer til sannvottunar, sem samanstendur af a.m.k.
4. tölum. Í hvert sinn sem ytri búnaður tengist skráningarhluta ökuritans verður hann að gefa upp rétt PIN-númer áður
en hann fær einhver gögn.
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Að setja inn rétt PIN-númer verður til þess að búnaðurinn er settur á hvítan lista. Hvíti listinn skal geyma a.m.k. 64 tæki
sem pöruð eru við tiltekinn skráningarhluta ökurita.
Mistakist að gefa upp rétt PIN-númer þrisvar sinnum í röð skal tækið sett á svartan lista til bráðabirgða. Meðan tækið er
á svörtum lista skal sérhverri nýrri tilraun frá því hafnað. Mistakist enn á ný að gefa upp rétt PIN-númer þrisvar sinnum
í röð leiðir það til stöðugt lengra banns (sjá töflu 1). Sé rétt PIN-númer gefið upp skal endurstilla bannlengdina og
fjölda tilrauna. Mynd 1 í 2. viðauka sýnir runuritið fyrir tilraun til að fullgilda PIN-númer.
Tafla 1
Tímalengd banns eftir fjölda rangra tilrauna til að gefa upp rétt PIN-númer í röð
Fjöldi rangra tilrauna í röð

Tímalengd banns

3

30 sekúndur

6

5 mínútur

9

1 klukkustund

12

24 klukkustundir

15

Varanlegt

Mistakist að gefa upp rétt PIN-númer fimmtán sinnum (5×3) í röð skal ITS-einingin sett á varanlegan svartan lista.
Aðeins með því að gefa upp réttan persónulegan opnunarkóða (PUC) er hægt að lyfta þessu varanlega banni.
Persónulegi opnunarkóðinn skal samanstanda af 8 tölum og vera lagður fram af framleiðanda ásamt skráningarhluta
ökuritans. Mistakist að gefa upp réttan persónulegan opnunarkóða tíu sinnum í röð skal ITS-einingin óafturkræf af
svarta listanum.
Þó að framleiðandi geti boðið upp á að breyta PIN-númeri beint í gegnum skráningarhluta ökuritans skal ekki vera hægt
að breyta persónulega opnunarkóðanum. Til að breyta PIN-númerinu skal, ef þess er kostur, gerð krafa um að setja
núverandi PIN-númerið beint inn í skráningarhluta ökuritans.
Enn fremur skulu öll tæki sem geymd eru á hvíta listanum geymd þar til þau eru fjarlægð handvirkt af notandanum (t.d.
í gegnum notendaskil skráningarhluta ökuritans eða með öðrum hætti). Þannig er hægt að fjarlægja týndar eða stolnar
einingar skynvædda flutningakerfisins af hvíta listanum. Að auki skal ITS-eining sem fer úr færi við Bluetooth-tengingu
í meira en 24 klukkustundir sjálfkrafa fjarlægð af hvíta lista skráningarhluta ökuritans og verður að gefa upp rétt PINnúmer aftur þegar tengingunni er komið á aftur.
Ekki er kveðið á um snið boðanna milli skilflatar skráningarhluta ökuritans og skráningarhluta ökuritans en það er háð
vali framleiðandans. Umræddur framleiðandi skal hins vegar tryggja að snið boða milli ITS-einingarinnar og skilflatar
skráningarhluta ökuritans sé virt (sjá ASN.1 forskriftir).
Beiðni um gögn skal því mætt með tilhlýðilegri sannprófun á skilríkjum sendanda áður en meðhöndlun á sér stað. Mynd
2 í 2. viðauka sýnir runuritið fyrir þetta ferli. Tæki á svörtum lista fær sjálfkrafa höfnun, tæki sem er hvorki á svörtum
né hvítum lista fær beiðni um PIN-númer sem það þarf að verða við áður en það endursendir gagnabeiðnina.
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4.4. Snið boða
Öll boð, sem fara á milli ITS-einingarinnar og skilflatar skráningarhluta ökuritans, eru sett fram á sniði sem byggir á
þremur hlutum: haus sem samanstendur af markbæti (TGT), gjafabæti (SRC) og lengdarbæti (LEN),
gagnasvæði sem samanstendur af bæti fyrir kennimerki þjónustu (SID) og breytilegum fjölda gagnabæta (255 að
hámarki).
prófsummubætið er 1 bætis summuröð með stuðulinn 256 fyrir öll bæti í boðinu að undanskildu prófsummubætinu sjálfu.
Boðin skulu vera á Big Endian-sniði.
Tafla 2
Almennt snið boða
Haus
TGT

SRC

Gagnasvæði
LEN

SID

TRTP

3 bæti

Prófsumma

CC

CM

GÖGN

255 bæti að hámarki

CS
1 bæti

Haus
TGT og SRC: auðkenni tækjanna sem eru mark (TGT) og gjafi (SRC) boðanna. Skilflötur skráningarhluta ökuritans
skal hafa sjálfgefna auðkennið „EE―
. Þessu auðkenni er ekki hægt að breyta. ITS-einingin skal nota sjálfgefna
auðkennið „A0―fyrir fyrstu boðin í boðskiptalotunni. Skilflötur skráningarhluta ökuritans skal síðan úthluta ITSeiningunni sérstöku auðkenni og upplýsa hana um þetta auðkenni fyrir frekari boð í lotunni.
Lengdarbætið skal aðeins taka tillit til hlutans „GÖGN―í gagnasvæðinu (sjá töflu 2), fyrstu 4 bætin eru ífólgin.
Skilflötur skráningarhluta ökuritans skal staðfesta sannvottaðan uppruna sendanda boðanna með því að bera saman sinn
eigin IDList við Bluetooth-gögnin með því að kanna hvort ITS-einingin sem skráð er á uppgefna auðkennið sé í færi við
Bluetooth-tenginguna.
Gagnasvæði
Til viðbótar við SID, skal gagnasvæðið einnig innihalda aðrar breytur: breytu fyrir beiðni um flutning (TRTP) og
teljarabæti.
Ef gögnin sem þarf að flytja eru of löng fyrir tiltækt rými í einum boðum er þeim skipt í nokkur hlutaboð. Öll hlutaboð
skulu hafa sama haus og SID, en innihalda 2-bæta teljara, núverandi númer (e. Counter Current, CC) og hæsta númer
(e. Counter Max, CM) til að gefa til kynna númer hlutaboðanna. Móttökubúnaðurinn viðurkennir hver hlutaboð til að
hægt sé að hafa eftirlit með villum og hætta við sendingu. Móttökubúnaðurinn getur samþykkt hlutaboðin, beðið um að
það verði endursent, beðið tækið sem sendir að hefja gagnaflutninginn að nýju eða hætta við sendinguna.
Ef þau eru ekki notuð, skal CC og CM gefið gildið 0xFF.
Til dæmis eftirfarandi boð

HAUS
3 bæti

SID

TRTP

CC
Lengra en 255 bæti

CM

GÖGN

CS
1 bæti
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Skulu send sem:
HAUS

SID

TRTP

01

3 bæti

HAUS

n

GÖGN

255 bæti

SID

TRTP

1 bæti

02

3 bæti

CS

n

GÖGN

255 bæti

CS
1 bæti

…
HAUS

SID

TRTP

3 bæti

N

N

GÖGN

255 bæti að hámarki

CS
1 bæti

Í töflu 3 eru þau boð sem skráningarhluti ökuritans og ITS-einingin skulu geta skipst á. Innihald breyta eru gefin með
sextándatölusniði. Sýnir ekki CC og MC í töflunni til glöggvunar, sjá hér að framan fyrir sniðið í heild.

Tafla 3
Ítarlegt innihald boða

Boð

Haus

GÖGN

Prófsumma

TGT

SRC

LEN

SID

TRTP

RequestPIN

ITSID

EE

00

01

FF

SendITSID

ITSID

EE

01

02

FF

ITSID

EE

ITSID

04

03

FF

4*INTEGER (0..9)

ITSID

EE

01

04

FF

BOOLEAN (T/F)

EE

ITSID

08

05

FF

8*INTEGER (0..9)

BanLiftingResult

ITSID

EE

01

06

FF

BOOLEAN (T/F)

RequestRejected

ITSID

EE

08

07

FF

Tími

standardTachData

EE

ITSID

01

08

01

personalTachData

EE

ITSID

01

08

02

gnssData

EE

ITSID

01

08

03

standardEventData

EE

ITSID

01

08

04

personalEventData

EE

ITSID

01

08

05

standardFaultData

EE

ITSID

01

08

06

manufacturerData

EE

ITSID

01

08

07

SendPIN
PairingResult
SendPUC

RequestData

GÖGN
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Haus

Nr. 31/1449

GÖGN

Prófsumma

TGT

SRC

LEN

SID

TRTP

GÖGN

ITSID

EE

Len

09

TREP

Gögn

Engin gögn liggja fyrir

ITSID

EE

02

0A

TREP

10

Persónuupplýsingum ekki
deilt

ITSID

EE

02

0A

TREP

11

Almenn höfnun

ITSID

EE

02

0B

SID Req

10

Þjónusta ekki studd

ITSID

EE

02

0B

SID Req

11

Undiraðgerð ekki studd

ITSID

EE

02

0B

SID Req

12

Röng boðlengd

ITSID

EE

02

0B

SID Req

13

Rangar aðstæður eða villa í
beiðniröðinni

ITSID

EE

02

0B

SID Req

22

Beiðni utan gildissviðs

ITSID

EE

02

0B

SID Req

31

Svar í biðstöðu

ITSID

EE

02

0B

SID Req

78

ITSID-misræmi

ITSID

EE

02

0B

SID Req

FC

ITSID finnst ekki

ITSID

EE

02

0B

SID Req

FB

ResquestAccepted
DataUnavailable

NegativeAnswer

RequestPIN (SID 01)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans ef skynvædd flutningakerfiseining sem er ekki á svörtum lista
en heldur ekki á hvítum lista sendir beiðni um gögn.
SendITSID (SID 02)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans hvenær sem nýr búnaður sendir beiðni. Þessi búnaður skal nota
sjálfgefna auðkennið „A0―áður en honum er úthlutað sérstöku auðkenni fyrir boðskiptalotuna.
SendPIN (SID 03)
Þessi boð eru send af ITS-einingunni til að komast á hvítan lista skilflatar skráningarhluta ökuritans. Innihald þessara
boða er kóði úr 4 HEILTÖLUM (e. INTEGER) milli 0 og 9.
PairingResult (SID 04)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans til að upplýsa ITS-eininguna um hvort PIN-númerið sem hún
sendi var rétt. Innihald þessara boða skal vera BOOLE-gildi sem er „satt―(e. „True―
) ef PIN-númerið var rétt og annars
„ósatt―(e. „False―
).
SendPUC (SID 05)
Þessi boð eru send af ITS-einingunni til að aflétta skráningu á svartan lista skilflatar skráningarhluta ökuritans. Innihald
þessara boða er kóði úr 8 HEILTÖLUM (e. INTEGER) milli 0 og 9.
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BanLiftingResult (SID 06)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans til að upplýsa ITS-eininguna um hvort PUC-númerið sem hún
sendi var rétt. Innihald þessara boðs skal vera BOOLE-gildi sem er „satt―(e. „True―
) ef PUC-númerið var rétt og annars
„ósatt―(e. „False―
).
RequestRejected (SID 07)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans sem svar við skilaboðum frá ITS-einingu á svörtum lista nema
um sé að ræða „SendPUC―
. Boðin skulu innihalda upplýsingar um þann tíma sem ITS-einingin á eftir á svarta listanum,
sem skulu fylgja sniðinu fyrir röð tengda „Tíma―eins og hún er skilgreind í 3. viðauka.
RequestData (SID 08)
Þessi boð til að biðja um aðgang að gögnum eru send af ITS-einingunni. Breyta (TRTP) með eitt bæti fyrir beiðni um
flutning gefur til kynna hvaða tegund gagna er óskað eftir. Um er að ræða sex tegundir gagna:
— standardTachData (TRTP 01): Gögn fáanleg frá ökuritanum sem eru flokkuð sem ópersónuleg.
— personalTachData (TRTP 02): Gögn fáanleg frá ökuritanum sem eru flokkuð sem persónuleg.
— gnssData (TRTP 03): GNSS-gögn, alltaf persónuleg.
— standardEventData (TRTP 04): Skráð gögn um sértilvik sem eru flokkuð sem ópersónuleg.
— personalEventData (TRTP 05): Skráð gögn um sértilvik sem eru flokkuð sem persónuleg.
— standardFaultData (TRTP 06): Skráð gögn um bilanir sem eru flokkuð sem ópersónuleg.
— manufacturerData (TRTP 07): Gögn sem framleiðandi gerir tiltæk.
Sjá 3. viðauka þessa viðbætis fyrir meiri upplýsingar um innihald hverrar tegundar gagna.
Sjá 12. viðbæti fyrir meiri upplýsingar um snið og innihald GNSS-gagna.
Sjá I. viðauka B og C fyrir meiri upplýsingar um gagnakóða um sértilvik og bilanir.
ResquestAccepted (SID 09)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans ef „RequestData―
-skilaboð frá ITS-einingu hafa verið
samþykkt. Þessi boð innihalda 1-bætis TREP sem er TRTP-bætið sem er tengt RequestData-skilaboðunum og öllum
gögnum af þeirri tegund sem óskað var eftir.
DataUnavailable (SID 0A)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans ef gögnin sem óskað eru eftir eru ekki tiltæk til sendingar til
ITS-einingar á hvítum lista af tiltekinni ástæðu. Þessi boð innihalda 1-bætis TREP sem er TRTP sem er tengt gögnunum
sem óskað er eftir og 1-bætis villukóða sem tilgreindur er í töflu 3. Eftirfarandi kóðar standa til boða:
— Engin gögn liggja fyrir (10): Skilflötur skráningarhluta ökuritans getur ekki fengið aðgang að gögnum
skráningarhluta ökuritans af ótilgreindum ástæðum.
— Persónuupplýsingum ekki deilt (11): ITS-einingin reynir að heimta persónuupplýsingar þegar þeim er ekki deilt.
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NegativeAnswer (SID 0B)
Þessi boð eru send af skilfleti skráningarhluta ökuritans ef ekki er hægt að ljúka beiðni af annarri ástæðu en að gögnin
eru ekki tiltæk. Þessi boð eru yfirleitt niðurstaðan ef snið beiðninnar er rangt (lengd, SID, ITSID ...) en takmarkast ekki
við það. TRTP í gagnasvæðinu inniheldur SID beiðninnar. Gagnasvæðið inniheldur kóða sem auðkennir ástæðuna fyrir
neikvæða svarinu. Eftirfarandi kóðar standa til boða:
— Almenn höfnun (kóði: 10)
— Ekki er hægt að framkvæma aðgerðina af ástæðu sem hvorki er getið hér á eftir né í lið (Fyllið inn
DataUnavailable númer liðar).
— Þjónusta ekki studd (kóði: 11)
— SID beiðninnar skilst ekki.
— Undiraðgerð ekki studd (kóði: 12)
— SID beiðninnar skilst ekki. Það kann t.d. að vanta eða ekki hafa viðurkennd gildi.
— Röng boðlengd (kóði: 13)
— Lengd mótteknu boðanna er röng (misræmi milli lengdarbætis og raunlengdar boðanna).
— Rangar aðstæður eða villa í beiðniröðinni (kóði: 22)
— Umbeðin þjónusta er ekki virk eða röð beiðniboðanna er röng
— Beiðni utan gildissviðs (kóði: 33)
— Breytuskráning beiðninnar (gagnasvæði) er ógild
— Svar í biðstöðu (kóði: 78)
— Ekki er hægt að ljúka umbeðinni aðgerð í tæka tíð og skráningarhluti ökuritans er ekki tilbúinn að samþykkja aðra
beiðni.
— ITSID-misræmi (kóði: FB)
— SRC ITSID samsvarar ekki tengda tækinu eftir samanburð við Bluetooth-upplýsingar.
— ITSID finnst ekki (kóði: FC)
— SRC ITSID er ekki tengt neinu tæki.
Í línum 1 til 72 (FormatMessageModule) í ASN.1-kóðanum í 3. viðauka er snið boðanna tilgreint eins og lýst er í töflu
3. Ítarlegri upplýsingar um innihald boðanna eru gefnar hér á eftir.
4.5. Samþykki ökumanns
Öll tiltæk gögn eru flokkuð sem annað hvort staðlaðar upplýsingar eða persónuupplýsingar. Persónuupplýsingar skulu
aðeins vera aðgengilegar ef ökumaður hefur veitt leyfi sitt, og samþykkt að persónuupplýsingar sínar í ökuritanum megi
fara úr kerfinu í ökutækinu í verkbúnað þriðju aðila.
Samþykki ökumanns er gefið þegar tiltekið ökumannskort eða verkstæðiskort sem skráningarhluti ökuritans þekkir ekki er
ísett í fyrsta skipti og korthafanum er boðið að veita samþykki sitt fyrir frálagi persónuupplýsinga sem tengjast
ökuritanum, í gegnum valkvæða skilflötinn við skynvædda flutningakerfið. (sjá einnig lið 3.6.2 í I. viðauka C).
Staða samþykkis (virkt/óvirkt) er skráð í minni ökuritans.
Þegar um fleiri en einn ökumann er að ræða skal aðeins persónuupplýsingum þeirra ökumanna sem veittu samþykki sitt
deilt með skilfleti skynvædda flutningakerfisins. Ef það eru t.d. tveir ökumenn í ökutækinu og aðeins annar samþykkti að
deila persónuupplýsingum sínum skal ekki deila upplýsingum hins ökumannsins.
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4.6. Heimt staðlaðra gagna
Mynd 3 í 2. viðauka sýnir runuritin fyrir gilda beiðni sem ITS-einingin sendir til að fá aðgang að stöðluðum gögnum. ITSeiningin er á hvítum lista og er ekki að óska eftir persónuupplýsingum, engrar frekari sannprófunar krafist. Runuritin gera
ráð fyrir að réttu ferli sem sýnt er á mynd 2 í 2. viðauka hafi þegar verið fylgt. Þeim má jafna við gráa REQUEST
TREATMENT kassann á mynd 2.
Meðal þeirra gagna sem tiltæk eru skulu eftirfarandi gögn teljast stöðluð:
— standardTachData (TRTP 01)
— standardEventData (TRTP 04)
— standardFaultData (TRTP 06)
4.7. Heimt persónuupplýsinga
Mynd 4 í 2. viðauka sýnir runuritin fyrir vinnslu beiðni um persónuupplýsingar. Eins og áður hefur verið tiltekið skal
skilflötur skráningarhluta ökuritans aðeins senda persónuupplýsingar hafi ökumaður veitt afdráttarlaust samþykki sitt (sjá
einnig 4.5). Annars verður að hafna beiðninni sjálfkrafa.
Meðal þeirra gagna sem tiltæk eru skulu eftirfarandi gögn teljast persónuupplýsingar:
— personalTachData (TRTP 02)
— gnssData (TRTP 03)
— personalEventData (TRTP 05)
— manufacturerData (TRTP 07)
4.8. Heimt gagna um sértilvik og bilanir
ITS-einingar skulu geta farið fram á gögn um sértilvik sem innihalda skrána yfir öll óvænt sértilvik. Þessi gögn teljast
stöðluð eða persónuupplýsingar, sjá 3. viðauka. Innihald hvers sértilviks er í samræmi við gögnin sem tilgreind eru í 1.
viðauka við þennan viðbæti.
__________
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1. VIÐAUKI
SKRÁ YFIR GÖGN SEM TILTÆK ERU Í GEGNUM SKILFLÖT SKYNVÆDDS FLUTNINGAKERFIS

Upptök

Flokkun gagna (persónuupplýsingar/ekki
persónuupplýsingar)

VehicleIdentificationNumber

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

CalibrationDate

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

TachographVehicleSpeed speed instant t

Skráningarhluti ökurita

persónuupplýsingar

Driver1WorkingState Selector driver

Skráningarhluti ökurita

persónuupplýsingar

Driver2WorkingState

Skráningarhluti ökurita

persónuupplýsingar

DriveRecognize Speed Threshold detected

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

Driver1TimeRelatedStates Weekly day time

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2TimeRelatedStates

Ökumannskort

persónuupplýsingar

DriverCardDriver1

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

DriverCardDriver2

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

OverSpeed

Skráningarhluti ökurita

persónuupplýsingar

TimeDate

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

HighResolutionTotalVehicleDistance

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

ServiceComponentIdentification

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

ServiceDelayCalendarTimeBased

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

Driver1Identification

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2Identification

Ökumannskort

persónuupplýsingar

NextCalibrationDate

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

Driver1ContinuousDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2ContinuousDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1CumulativeBreakTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2CumulativeBreakTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1CurrentDurationOfSelectedActivity

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2CurrentDurationOfSelectedActivity

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Gögn
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Upptök

Flokkun gagna (persónuupplýsingar/ekki
persónuupplýsingar)

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

TachographCardSlot1

Ökumannskort

ekki persónuupplýsingar

TachographCardSlot2

Ökumannskort

ekki persónuupplýsingar

Driver1Name

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2Name

Ökumannskort

persónuupplýsingar

OutOfScopeCondition

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

ModeOfOperation

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

Driver1CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrent
Week

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrent
Week

Ökumannskort

persónuupplýsingar

EngineSpeed

Skráningarhluti ökurita

persónuupplýsingar

RegisteringMemberState

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

VehicleRegistrationNumber

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

Driver1EndOfLastDailyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2EndOfLastDailyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1EndOfLastWeeklyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2EndOfLastWeeklyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1CurrentDailyDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2CurrentDailyDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1CurrentWeeklyDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2CurrentWeeklyDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1CardExpiryDate

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Gögn
SpeedAuthorised
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Upptök

Flokkun gagna (persónuupplýsingar/ekki
persónuupplýsingar)

Driver2CardExpiryDate

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1CardNextMandatoryDownloadDate

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2CardNextMandatoryDownloadDate

Ökumannskort

persónuupplýsingar

TachographNextMandatoryDownloadDate

Skráningarhluti ökurita

ekki persónuupplýsingar

Driver1TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExce
eded

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExce
eced

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1CumulativeUninterruptedRestTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2CumulativeUninterruptedRestTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1MinimumDailyRest

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2MinimumDailyRest

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1MinimumWeeklyRest

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2MinimumWeeklyRest

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1MaximumDailyPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2MaximumDailyPeriod

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1MaximumDailyDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2MaximumDailyDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver1RemainingCurrentDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Driver2RemainingCurrentDrivingTime

Ökumannskort

persónuupplýsingar

Skráningarhluti ökurita

persónuupplýsingar

Gögn

GNSS-staðsetning

2) SAMFELLD GNSS-GÖGN SEM TILTÆK ERU AÐ FENGU SAMÞYKKI ÖKUMANNS
Sjá 12. viðbæti — GNSS
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3) SÉRTILVIKSKÓÐAR SEM ERU TILTÆKIR ÁN SAMÞYKKIS ÖKUMANNS
Sértilvik

Geymslureglur

Ísetning ógilds korts

— 10 síðustu sértilvik.

Gögn sem skrá skal fyrir hvert sértilvik
— dagsetning og tími sértilviks,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
kortsins sem skapar sértilvikið.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag

Kortaósamrýmanleiki

— 10 síðustu sértilvik.

— dagsetning og tími upphafs sértilviks,
— dagsetning og tími endis sértilviks,
— gerð korts, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð kortanna
tveggja sem skapa ósamrýmanleika.

Síðustu kortalotu
rétt lokað

ekki — 10 síðustu sértilvik.

— dagsetning og tími ísetningar korts,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð,
— síðasta gagnalota eins og hún er lesin af kortinu:
— dagsetning og tími ísetningar korts,
— skráningarnúmer ökutækis, skráningaraðildarríki og
kynslóð skráningarhluta ökurita.

Rof á straumi (2)

— lengsta sértilvikið að því er — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
varðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími endis sértilviks,
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— fimm lengstu sértilvikin á
síðustu 365 dögum.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.

Villa í samskiptum við — lengsta sértilvikið að því er — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
fjarskiptabúnað
varðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími endis sértilviks,
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— fimm lengstu sértilvikin á
síðustu 365 dögum.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
Staðsetningarupplýsingar — lengsta sértilvikið að því er — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
vantar
frá
GNSSvarðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími endis sértilviks,
móttökubúnaði
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— fimm lengstu sértilvikin á
síðustu 365 dögum.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
Villa í hreyfigögnum

— lengsta sértilvikið að því er — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
varðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími endis sértilviks,
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— fimm lengstu sértilvikin á
síðustu 365 dögum.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
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Gögn sem skrá skal fyrir hvert sértilvik

Ósamræmi í
hreyfigögnum ökutækis

— lengsta sértilvikið að því er — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
varðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími endis sértilviks,
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— fimm lengstu sértilvikin á
síðustu 365 dögum.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.

Tilraun til öryggisbrots

10 síðustu
sértilvika.

sértilvik

eftir

gerð — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
— dagsetning og tími endis sértilviks (ef viðeigandi),
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— gerð sértilviks.

Misræmi í
tímamælingum

— lengsta sértilvikið að því er — dagsetning og tími í skráningarbúnaði
varðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími í GNSS
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— fimm lengstu sértilvikin á
síðustu 365 dögum.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.

4) SÉRTILVIKSKÓÐAR SEM ERU TILTÆKIR MEÐ SAMÞYKKI ÖKUMANNS

Sértilvik

Geymslureglur

Gögn sem skrá skal fyrir hvert sértilvik

Akstur án viðeigandi
korts

— lengsta sértilvikið að því er — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
varðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími endis sértilviks,
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð
ísetts korts við upphaf og/eða endi sértilviksins,
— fimm lengstu sértilvikin á
síðustu 365 dögum.
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.

Ísetning korts við akstur

— síðasta sértilvikið að því er — dagsetning og tími sértilviksins,
varðar hvern og einn af 10
— gerð korts eða korta, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð,
síðustu dögum þegar tilvik
komu upp,
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag

Hraðabrot (1)

— alvarlegasta sértilvikið að því er — dagsetning og tími upphafs sértilviks,
varðar hvern og einn af 10
— dagsetning og tími endis sértilviks,
síðustu dögum
þegar tilvik
komu upp (þ.e. sá dagur þar sem — mældur hámarkshraði við sértilvik,
meðalhámarkshraði var mestur),
— mældur meðalhraði, reiknaður við sértilvik,
— fimm alvarlegustu sértilvikin á
— gerð korts, númer, útgáfuaðildarríki og
síðustu 365 dögum.
ökumannskortins (ef við á),
— fyrsta sértilvikið eftir síðustu
— fjöldi svipaðra sértilvika þann dag.
kvörðun

kynslóð
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5) BILUNARGAGNAKÓÐAR SEM ERU TILTÆKIR ÁN SAMÞYKKIS ÖKUMANNS
Bilun
Bilun í korti

Geymslureglur
— 10 síðustu bilanir í
ökumannskorti.

Gögn sem skrá skal fyrir hverja bilun
— dagsetning og tími upphafs bilunar,
— dagsetning og tími loka bilunar,
— eitt eða fleiri kort, númer, útgáfuaðildarríki og kynslóð.

Bilun skráningarbúnaðar

— 10 síðustu bilanir eftir gerð
bilunar,
— fyrsta bilunin eftir síðustu
kvörðun.

— dagsetning og tími upphafs bilunar,
— dagsetning og tími loka bilunar,
— gerð bilunar,
— gerð korts eða korta, númer og útgáfuaðildarríki og
kynslóð ísetts kort við upphaf og/eða endi bilunarinnar.

Þessi bilun kemur upp þegar ein af eftirfarandi bilunum á sér stað og búnaðurinn er ekki í kvörðunarham:
— Innri bilun í skráningarhluta ökuritans
— Bilun í prentara
— Bilun í skjá
— Bilun við niðurhal gagna
— Bilun í nema
— Bilun í GNSS-móttökubúnaði eða ytri GNSS-búnaði
— Bilun í fjarskiptabúnaði
6) SÉRTILVIK EÐA BILANIR TENGDAR FRAMLEIÐANDA ÁN SAMÞYKKIS ÖKUMANNS
Sértilvik eða bilun
Skilgreinist af
framleiðanda

Geymslureglur
Skilgreinist af framleiðanda

Gögn sem skrá skal fyrir hvert sértilvik
Skilgreinist af framleiðanda
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Mynd 3
Runurit til að vinna beiðni um gögn sem eru flokkuð sem ópersónuleg (eftir að farið hefur verið inn með réttu PINnúmeri)

Mynd 4
Runurit til að vinna beiðni um gögn sem eru flokkuð sem persónuleg (eftir að farið hefur verið inn með réttu PINnúmeri)
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1.

INNGANGUR
Í þessum viðbæti er tilgreind hönnunin og þær verklagsreglur sem skal fylgja til að framkvæma fjarskiptaaðgerðina (hér
á eftir: fjarskiptin) eins og er krafist í 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 (hér á eftir: reglugerðin).
DSC_1

Ákveðið var með reglugerð (ESB) nr. 165/2014 að ökuritar skyldu búnir fjarskiptavirkni sem skal gera
fulltrúum lögbærra eftirlitsyfirvalda kleift að lesa upplýsingar frá ökuritum í ökutækjum sem eiga leið framhjá
með því að nota fjartengdan spurnarbúnað (aflestrarbúnað fjartengda snemmgreiningarbúnaðarins [REDCR]),
nánar tiltekið spurnarbúnað sem tengist þráðlaust með 5,8 GHz CEN skilflötum fyrir sérhæfð, skammdræg
fjarskipti (DSRC).
Mikilvægt er að skilningur sé á að þessari virkni er einungis ætlað að vera forsía til að velja ökutæki til nánara
eftirlits og að það kemur ekki í staðinn fyrir formlegt eftirlitsferli sem ákvörðun var tekin um í ákvæðum
reglugerðar (ESB) nr. 165/2014. Sjá 9. forsendu í inngangsorðum þessarar reglugerðar þar sem stendur að
fjarskipti milli ökurita og eftirlitsyfirvalda vegna vegaeftirlits greiði fyrir markvissu vegaeftirliti.

DSC_2

Miðla skal gögnunum með fjarskiptunum og skulu þau vera þráðlaus boðskipti þar sem notuð eru 5,8 GHz
þráðlaus DSRC-fjarskipti sem uppfylla ákvæði þessa viðbætis og eru prófuð samkvæmt viðeigandi þáttum í
EN 300 674-1 {Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic
Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250
kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 1: General characteristics
and test methods for Road Side Units (RSU) and On -Board Units (OBU)}.

DSC_3

Fjarskiptunum skal einungis komið á með fjarskiptabúnaðinum þegar krafa berst um það frá búnaði lögbærra
eftirlitsyfirvalda sem nota sambærilega aðferð við þráðlaus fjarskipti (aflestrarbúnað fjartengda
snemmgreiningarbúnaðsins [REDCR]).

DSC_4

Gögnin skulu gerð örugg til að tryggja heilleika þeirra.
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DSC_5

Aðgangur að gögnunum sem eru send skal takmarkaður við lögbær eftirlitsyfirvöld sem hafa heimild til að
kanna hvort brotið hefur verið gegn ákvæðum í reglugerð (EB) nr. 561/2006 og reglugerð (ESB) nr. 165/20014
og við verkstæði að því marki sem það er nauðsynlegt til að sannprófa að ökuritinn starfi rétt.

DSC_6

Gögnin sem skipst er á þegar fjarskiptin eiga sér stað skulu takmarkast við þau gögn sem nauðsynleg eru að því
er varðar markvisst vegaeftirlit með ökutækjum með ökurita þar sem hagræðing eða misnotkun hefur
hugsanlega átt sér stað.

DSC_7

Heilleiki gagna og öryggi þeirra skulu fengin með því að gera gögnin örugg innan skráningarhluta ökuritans
(VU) og með því að senda einungis örugg gögn um farmþunga og sem varða öryggi (sjá lið 5.4.4) gegnum
þráðlausa 5,8 GHz DSRC-fjarskiptamiðilinn, sem þýðir að einungis einstaklingar sem hafa heimild og starfa
fyrir lögbær eftirlitsyfirvöld búa yfir getu til að skilja þau gögn sem eru send gegnum fjarskiptin og sannprófa
áreiðanleika þeirra. Sjá „sameiginlegar öryggisaðferðir― 11.
í viðbæti .

DSC_8

Gögnin skulu innihalda tímastimpil fyrir tímann þegar síðasta uppfærsla þeirra fór fram.

DSC_9

Einungis lögbær eftirlitsyfirvöld, og þeir aðilar sem þau deila þeim með, skulu vita hvert innihald
öryggisgagnanna er og þau skulu hafa fulla umsjón með þeim, og þau falla fyrir utan ákvæðin um fjarskiptin
sem fjallað er um í þessum viðbæti, að því undanskildu að í fjarskiptum er gert ráð fyrir að pakki með
öryggisgögnum sé sendur með hverjum pakka um farmþunga.

DSC_10 Mögulegt skal vera að nota sömu tilhögun og sama búnað til að afla annarra gagnahugtaka (s.s. vigtun um
borð) með því að nota þá tilhögun sem hér er tilgreind.
DSC_11 Rétt er að taka fram að gögn sem varða deili á ökumanninum skulu ekki send gegnum fjarskiptin, í samræmi
við ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 (7. gr.).
2.

GILDISSVIÐ
Gildissvið þessa viðbætis er að skilgreina hvernig fulltrúar lögbærra eftirlitsyfirvalda afla, úr fjarlægð, gagna (hér á eftir
gögnin) um valið ökutæki, með tilgreindu 5,8 GHz CEN sérhæfðu, skammdrægu fjarskiptakerfi (DSRC), sem greinir að
valda ökutækið brjóti hugsanlega gegn ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 og skuli valið til að vera hugsanlega
stöðvað til frekara eftirlits.
Í reglugerð (ESB) nr. 165/2014 er þess krafist að þau gögn sem er safnað takmarkist við eða varði gögn sem vísa til
hugsanlegs brots, eins og er skilgreint í 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014.
Í þessari atburðarás er tími til fjarskipta takmarkaður af því að fjarskiptin eru hnitmiðuð og hönnuð til að vera
skammdræg. Enn fremur geta lögbæru eftirlitsyfirvöldin nýtt fjarskiptaleiðina sem er notuð til fjarvöktunar ökurita
(RTM) til annars (s.s. í tengslum við hámarksþyngdir og mál þungaflutningabifreiða sem eru skilgreind í tilskipun
2015/719/ESB) og geta slíkar aðgerðir verið aðskildar eða gerðar hver á eftir annarri, allt eftir því hvað hentar lögbæru
eftirlitsyfirvöldunum.
Í þessum viðbæti er tilgreint:
— Fjarskiptabúnaður, verklagsreglur og samskiptareglur sem skal nota við fjarskiptin
— Staðlar og reglur sem þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn skal uppfylla
— Framsetning gagnanna til fjarskiptabúnaðarins
— Verklagsreglur fyrir fyrirspurnir og niðurhal og röðun aðgerða
—

Gögnin sem skal senda

— Hugsanleg túlkun gagnanna sem eru send gegnum fjarskiptin
— Ákvæði um öryggisgögn sem varða fjarskiptin
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— Tiltækileiki gagnanna fyrir lögbæru eftirlitsyfirvöldin
— Hvernig aflestrarbúnaður fjartengda snemmgreiningarkerfisins getur óskað eftir mismunandi gagnahugtökum um
farm og bílaflota
Rétt er að taka fram að í þessum viðbæti eru ekki tilgreind:
— söfnun gagnanna og meðhöndlun þeirra innan skráningarhluta ökuritans (sem skal vera aðgerð tengd hönnun
búnaðarins nema annað sé tilgreint annars staðar í reglugerð (ESB) nr. 165/2014)
— framsetningarform gagna, sem er safnað, til fulltrúa lögbæru eftirlitsyfirvaldanna og ekki heldur þær forsendur sem
lögbæru eftirlistyfirvöldin skulu nota til að ákveða hvaða ökutæki skuli stöðva (sem skal vera aðgerð tengd hönnun
búnaðarins nema annað sé tilgreint annars staðar í reglugerð (ESB) nr. 165/2014 eða með stefnumótandi ákvörðun
lögbæru eftirlitsyfirvaldanna) Rétt er að taka fram: fjarskiptin gera gögnin einungis aðgengileg fyrir lögbæru
eftirlistyfirvöldin til að þau geti tekið upplýstar ákvarðanir
— ákvæði um gagnaöryggi (s.s. dulkóðun) sem varða innihald gagnanna (sem skulu tilgreind í 11. viðbæti um
sameiginlegar öryggisaðferðir).
— nákvæmar upplýsingar um öll gagnahugtök önnur en fjarvöktun ökurita sem má afla með sömu uppbyggingu og
búnaði
— nákvæmar upplýsingar um hegðun og stjórnun milli skráningarhluta ökuritans og sérhæfðs, skammdrægs
fjarskiptakerfis skráningarhluta ökuritans og ekki heldur hegðun innan sérhæfðs, skammdrægs fjarskiptakerfis
skráningarhluta ökuritans (aðrar en að miðla gögnunum þegar aflestrarbúnaður fjartengda
snemmgreiningarbúnaðsins sendir beiðni um það (REDCR)).
3.

SKAMMSTAFANIR, SKILGREININGAR OG TÁKNANIR
Eftirfarandi skammstafanir og skilgreiningar, sem eru bundnar við þennan viðbæti, eru notaðar í þessum viðbæti:
Loftnetið

raftæki sem breytir raforku í hátíðnibylgjur, og öfugt, og er notað ásamt sendi eða
móttökutæki fyrir þráðlaus fjarskipti. Í notkun skammtar sendir fyrir þráðlaus
fjarskipti rafstraum, sem sveiflast við fjarskiptatíðni, til tengipunkts loftnetsins og
loftnetið sendir frá sér orkuna frá rafstraumnum sem rafsegulbylgjur
(hátíðnibylgjur). Sem viðtökutæki nemur loftnetið hluta af orkunni í rafsegulbylgju
til að framkalla örlitla spennu við tengipunkta þess og sendir hann til
móttökubúnaðar til að magna hann upp

Fjarskiptin

gagnkvæm miðlun upplýsinga/gagna milli DSRC-REDCR búnaðar og DSRC-VUbúnaðar í samræmi við 5. lið, á grunni húsbónda-þræls sambands, til að sækja
gögnin.

Gögnin

gögn á skilgreindu formi sem gerð hafa verið örugg (sjá lið 5.4.4) sem DSRCREDCR búnaðurinn sendir beiðni um og eru send til hans frá DSRC-VU-búnaðinum
í gegnum 5,8 GHz DSRC-tengingu, eins og skilgreint er í lið 5. hér á eftir

Reglugerð (EB) nr. 165/2014

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um
ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85
um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum og breytingu á
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna
ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum

AID

Kennimerki verkbúnaðar (e. Application Identifier)

BLE

Bluetooth Low Energy

BST

Þjónustutafla fyrir radíóvita (e. beacon service table)

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1479

CIWD

Ísetning korts við akstur (e. Card insertion while driving)

CRC

Lotubundið eftirlit með umframmagni (e. cyclic redundancy check)

DSC (n)

kennimerki kröfu um sértækan DSRC-viðbæti

DSRC

Sérhæfð, skammdræg fjarskipti (e. Dedicated Short Range Communication)

DSRC-REDCR

DSRC — aflestrartæki fyrir fjartengdan snemmgreiningarbúnað

DSRC-VU

DSRC — skráningarhluti ökurita (e. DSRC—Vehicle
snemmgreiningarbúnaðurinn―sem skilgreindur er í 1. viðauka C.

DWVC

Akstur án gilds korts (e. Driving without valid card)

EID

Auðkenni staks (e. Element Identifier)

LLC

Röktengilag (e. Logical Link Control)

LPDU

LLC-reglugagnaeining (e. LLC Protocol Data Unit)

OWS

Innbyggt vigtunarkerfi (e. Onboard Weighing System)

PDU

Reglugagnaeining (e. Protocol Data Unit)

REDCR

Aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar (e. Remote early detection communication reader).
Þetta er búnaður fjartengds aflestrartækis fyrir snemmgreiningarbúnað sem skilgreindur er í 1.
viðauka C.

RTM

Fjarvöktun ökurita (e. Remote Tachograph Monitoring)

SM-REDCR

Öryggiseining (e. Security Module) aflestrartækis fyrir fjartengdan snemmgreiningarbúnað

TARV

Fjarvirknibúnaður fyrir ökutæki sem reglur hafa verið settar um (e. Telematics Applications for
Regulated Vehicles) (ISO-staðlaröð 15638)

VU

Skráningarhluti ökurita (e. Vehicle Unit)

VUPM

Farmþungaminni skráningarhluta ökurita (e. Vehicle Unit Payload Memory)

VUSM

Öryggiseining skráningarhluta ökurita (e. Vehicle Unit Security Module)

VST

Þjónustutafla fyrir ökutæki (e. Vehicle Service Table)

WIM

Vigtun á hreyfingu (e. Weigh in motion)

WOB

Vigtun um borð (e. Weigh on board)

Unit)

Þetta

er

„fjartengdi

Forskriftin sem er skilgreind í þessum viðbæti vísar til og er háð eftirfarandi reglugerðum og stöðlum, að öllu leyti eða að
hluta til. Viðeigandi staðlar eða viðeigandi ákvæði staðla eru tilgreind í ákvæðum þessa viðbætis. Ef ósamræmi kemur
upp skulu ákvæði þessa viðbætis ganga fyrir. Ef ósamræmi kemur upp og engin forskrift er skýrt ákveðin innan þessa
viðbætis skal starfsemi innan marka ERC 70-03 hafa forgang (og prófa skal samkvæmt viðeigandi breytum í EN 300
674-1) og þar á eftir skal fylgja, í lækkandi forgangsröð, EN 12795, EN 12253, EN 12834 og liðir 6.2, 6.3, 6.4 og 7.1 í
EN 13372.
Reglugerðir og staðlar sem vísað er til í þessum viðbæti eru:
[1] Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum,
niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á
vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða
félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum.
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[2] Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða
félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 og
(EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85.
[3] ERC 70-03 CEPT: ECC tilmæli 70-03: Að því er varðar notkun á skammdrægum búnaði (SRD)
[4] ISO 15638 Intelligent transport systems — Framework for cooperative telematics applications for regulated
commercial freight vehicles (TARV).
[5] EN 300 674-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic
Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250
kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 1: General characteristics
and test methods for Road Side Units (RSU) and On-Board Units (OBU).
[6] EN 12253 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Physical layer using
microwave at 5,8 GHz.
[7] EN 12795 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Data link layer:
medium access and logical link control.
[8] EN 12834 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Application layer.
[9] EN 13372 Road transport and traffic telematics — Dedicated short-range communication — Profiles for RTTT
applications
[10] ISO 14906 Electronic fee collection — Application interface definition for dedicated short- range communication
4.

ATBURÐARÁSIR VIÐ NOTKUN

4.1

Yfirlit
Í reglugerð (ESB) nr. 165/2014 eru kveðið á um sérstakar og stýrðar atburðarásir þar sem nota skal fjarskiptin.
Þær atburðarásir sem eru studdar eru:
„Samskiptasnið 1: Eftirlit á vegum með skammdrægu, þráðlausu aflestrartæki
snemmgreiningarbúnað sem stofnar til efnislegs eftirlits á vegum (húsbóndi-:-þræll)

fyrir

fjartengdan

Snið aflestrartækis 1a: gegnum handbeint eða tímabundið aflestrartæki fyrir fjartengt snemmgreiningarkerfi sem er
sett upp við veginn
Snið aflestrartækis 1b: gegnum aflestrartæki fyrir fjartengt snemmgreiningarkerfi sem er sett upp á ökutæki og beint
með því―.―
4.1.1

Forsendur fyrir gagnaflutningi yfir skilflöt fyrir 5,8 GHz sérhæft, skammdrægt fjarskiptakerfi
ATHUGASEMD: Til að skilja samhengi forsendanna er lesanda bent á mynd 14.3 hér á eftir.

4.1.1.1 Gö gn ge ymd í s krán in garhlut a ö ku ri tan s
DSC_12 Skráningarhluti ökuritans skal sjá um að uppfæra þau gögn, sem á að geyma í honum, á 60 sekúndna fresti
og viðhalda þeim án þess að aðgerðin fyrir sérhæfð, skammdræg fjarskipti komi þar við sögu. Þetta er gert
með innbyggðri virkni í skráningarhluta ökuritans sem er tilgreind í lið 3.19 í 1. viðauka C við reglugerð
(ESB) nr. 165/2014, „Fjarsamskipti vegna markviss vegaeftirlits―og er hún ekki tilgreind í þessum viðbæti.

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1481

4.1.1.2 Gö gn se m e ru s end ti l DSRC -V U -bún aða r
DSC_13 Skráningarhluti ökuritans skal alltaf uppfæra DSRC-gögn ökuritans (gögnin) um leið og gögnin sem eru
geymd í skráningarhluta ökuritans eru uppfærð með því millibili sem ákvarðað er í lið 4.1.1.1 (DSC_12), án
þess að aðgerðin fyrir sérhæfð, skammdræg fjarskipti komi þar við sögu.
DSC_14 Gögnin í skráningarhluta ökuritans skulu notuð sem grunnur til að stofna gögnin og uppfæra þau og er
aðferðin sem til þess er notuð tilgreind í lið 3.19 í 1. viðauka C „Fjarsamskipti vegna markviss vegaeftirlits―
eða, ef ekki er um slíka forskrift að ræða, það er aðgerð innifalin í hönnun búnaðarins og er ekki tilgreind í
þessum viðbæti. Sjá nánar í lið 5.6. um hönnun tengingarinnar milli DSRC-VU-búnaðarins og
skráningarhluta ökuritans.
4.1.1.3 Inn ih ald ga gn a
DSC_15 Innihald og form gagnanna skulu vera þannig að þegar búið er að dulráða þau séu þau skipulögð og gerð
aðgengileg á því formi og sniði sem eru tilgreind í lið 5.4.4 í þessum viðbæti (Gagnaskipan).
4.1.1.4 F ra ms e tnin g ga gna
DSC_16 Gögnin, sem hefur verið haldið títt uppfærðum í samræmi við þær verklagsreglur sem eru ákvarðaðar í lið
4.1.1.1, skulu gerð örugg áður en þau eru send til DSRC-VU-búnaðarins og sett fram sem öruggt
gagnahugtaksgildi, til tímabundinnar geymslu í DSRC-VU-búnaðinum, sem nýjasta útgáfan af gögnunum.
Þessi gögn eru send frá öryggiseiningu skráningarhluta ökuritans (VUSM) til DSRC-aðgerðar
farmþungaminnis skráningarhluta ökuritans (VUPM). VUSM og VUPM eru aðgerðir og ekki endilega
efnislegir hlutir. Form efnislegrar eintekningar sem þarf til að framkvæma þessar aðgerðir skal velta á
vöruhönnun nema annað sé tilgreint annars staðar í reglugerð (ESB) nr. 165/2014.
4.1.1.5 Ö r yggi s gö gn
DSC_17 Öryggisgögn (securityData), sem samanstanda af þeim gögnum sem REDCR-búnaðurinn þarf til að dulráða
gögnin skulu afhent eins og er skilgreint í 11. viðbæti, um sameiginlegar öryggisaðferðir, og sett fram sem
gagnahugtaksgildi til tímabundinnar geymslu í DSRC-VU-búnaðinum, sem nýjasta útgáfan af securityData,
á því formi sem er skilgreint í lið 5.4.4 í þessum viðbæti.
4.1.1.6 V UP M- gö gn s e m eru ti ltæ k til fl u tnin gs yfi r DS RC - s ki l flö tinn
DSC_18 Gagnahugtakið sem skal ávallt vera tiltækt í DSRC-aðgerð VUPM til tafarlauss flutnings ef REDCRbúnaðurinn sendir beiðni um slíkt er skilgreint í lið 5.4.4 fyrir nákvæma heildarforskrift fyrir ASN.1
einingu.
Almennt yfirlit fyrir samskiptasnið 1
Þetta snið nær yfir notkunartilvik þar sem fulltrúi lögbærra eftirlitsyfirvalda notar skammdrægt, þráðlaust
aflestrartæki fyrir fjartengdan snemmgreiningarbúnað (5,8 GHz DSRC-skilfletir sem vinna innan marka
ERC 70-03 og eru prófaðir samkvæmt viðeigandi breytum í EN 300 674-1 eins og er lýst í 5. lið) (REDCRbúnaðurinn) til að fjargreina ökutæki sem hugsanlega brýtur gegn reglugerð (ESB) nr. 165/2014. Þegar
kennsl hafa verið borin á slíkt ökutæki ákveður fulltrúi lögbæru eftirlitsyfirvaldanna, sem stjórnar spurninni,
hvort stöðva skuli ökutækið.
4.1.2 Snið 1a: með aflestrartæki fyrir fjartengt snemmgreiningarkerfi sem er handbeint eða er tímabundið sett upp við veginn
Í slíku tilviki er fulltrúi lögbæru eftirlitsyfirvaldanna staðsettur við veginn og beinir REDCR-búnaði, sem hann heldur á
eða er uppsettur á þrífæti eða á annan hátt færanlegur, frá vegarbrúninni í áttina að miðjunni á framrúðu ökutækisins sem
sætir eftirliti. Spurnin er send um 5,8 GHz DSRC-skilfleti sem vinna innan marka ERC 70-03 og eru prófaðir samkvæmt
viðeigandi breytum í EN 300 674-1 eins og er lýst í 5. lið. Sjá mynd 14.1 (Notkunartilvik 1).
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Mynd 14.1.
Spurn við veg með 5,8 GHz DSRC

4.1.3 Snið 1b: með aflestrartæki fyrir fjartengt snemmgreiningarkerfi (REDCR) sem er sett upp á ökutæki og beint með því
Í slíku tilviki er fulltrúi lögbæru eftirlitsyfirvaldanna staðsettur í ökutæki á ferð og beinir annað hvort færanlegum
REDCR-búnaði, sem hann heldur á, úr ökutækinu í áttina að miðjunni á framrúðu ökutækisins sem sætir eftirliti, eða þá
að REDCR-búnaðurinn er festur inni í eða utan á ökutækinu þannig að hann beinist að miðjunni á framrúðu ökutækisins,
sem sætir eftirliti, þegar ökutækið, sem aflestrartækið fyrir fjartengda snemmgreiningarkerfið er í, er í tiltekinni stöðu
miðað við ökutækið sem sætir eftirliti (t.d. beint á undan því í umferðarflæðinu). Spurnin er send um 5,8 GHz DSRCskilfleti sem vinna innan marka ERC 70-03 og eru prófaðir samkvæmt viðeigandi breytum í EN 300 674-1 eins og er
lýst í 5. lið. Sjá Mynd 14.2 (Notkunartilvik 2).
Mynd 14.2.
Spurn frá ökutæki með 5,8 GHz DSRC

4.2

Öryggi/Heilleiki
Til að mögulegt sé að sannprófa áreiðanleika og heilleika gagnanna sem var halað niður gegnum fjarskiptin eru öruggu
gögnin sannprófuð og dulráðin í samræmi við 11. viðbæti (sameiginlegar öryggisaðferðir).

5.

HÖNNUN OG SAMSKIPTAREGLUR FYRIR FJARSKIPTI

5.1. Hönnun
Hönnun fjarskiptaaðgerðarinnar í snjallökuritanum er sýnd eins og lýst er á mynd 14.3.

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1483

Mynd 14.3.
Hönnun fjarskiptaaðgerðarinnar

DSC_19 Eftirfarandi aðgerðir eru staðsettar í skráningarhluta ökuritans:
— Öryggiseining (VUSM). Þessi aðgerð, sem er til staðar í skráningarhluta ökuritans, hefur það hlutverk að
tryggja öryggi gagnanna sem á að senda frá DSRC-VU-búnaðinum til fulltrúa lögbæru
eftirlitsyfirvaldanna gegnum fjarskipti.
— Öruggu gögnin eru geymd í VUSM-minninu. Með millibilum sem eru ákvörðuð í lið 4.1.1.1 (DSC_12)
dulkóðar skráningarhluti ökuritans og endurnýjar RTMdata-hugtakið (sem samanstendur af gögnum um
farmþunga og öryggisgagnahugtaksgildum sem eru ákvörðuð hér á eftir í þessum viðbæti) sem er geymt
í DSRC-VU minninu. Virkni öryggiseiningarinnar er skilgreind í 11. viðbæti, um sameiginlegar
öryggisaðferðir, og liggur utan gildissviðs þessa viðbætis að öðru leyti en því að þess skal krafist að það
sendi uppfærslur til fjarskiptaaðgerðar skráningarhluta ökuritans í hvert skipti sem VUSM-gögnin
breytast.
— Fjarskiptin milli VU-búnaðarins og DSRC-VU-búnaðarins geta farið fram um kapal eða gegnum
Bluetooth Low Energy (BLE) fjarskipti og efnisleg staðsetning DSRC-VU-búnaðarins getur verið
samofin loftnetinu á framrúðu ökutækisins, verið innbyggð í VU-búnaðinn, eða staðsett einhvers staðar
þar á milli.
— DSRC-VU-búnaðurinn skal ávallt hafa tiltækan áreiðanlegan orkugjafa. Það veltur á hönnuninni hvernig
hann fær orku.
— Minni DSRC-VU-búnaðarins skal vera fastheldið til að viðhalda gögnunum í DSRC-VU-búnaðinum
jafnvel þegar slökkt er á kveikju ökutækisins.
— Ef fjarskiptin milli VU-búnaðarins og DSRC-VU-búnaðarins fara fram gegnum BLE-fjarskipti og
orkugjafinn er rafhlaða sem ekki er endurhlaðanleg skal skipta um orkugjafa DSRC-VU-búnaðarins við
hverja reglubundna skoðun og framleiðandi DSRC-VU-búnaðarins skal bera á því ábyrgð að tryggja að
orkugjafinn endist frá einni reglubundinni skoðun fram að þeirri næstu og viðhaldi eðlilegum aðgangi
REDCR-búnaðar að gögnunum yfir allan þann tíma án bilunar eða truflunar.
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— Farmþungaminnisbúnaður fyrir VU RTM (VUPM) Þessi aðgerð í VU-búnaðinum sér um að miðla
gögnunum og uppfæra þau. Innihald gagnanna. (‗TachographPayload‘) eru skilgreind í lið 5.4.4/5.4.5
hér á eftir og eru uppfærð með því millibili sem er ákvarðað í lið 4.1.1.1 (DSC_12).

— DSRC-VU. Þetta er sú aðgerð, innan loftnetsins eða tengd við það, og sem á fjarskipti við VU-búnaðinn
gegnum kapal eða þráðlausa (BLE) tengingu, sem geymir nýjustu gögn (VUPM-data) og stýrir
svöruninni við spurn gegnum 5,8 GHz miðilinn. Aftenging DSRC-búnaðarins eða truflun á virkni hans
meðan á eðlilegri notkun ökutækisins stendur skal túlkast sem brot á reglugerð (ESB) nr. 165/2014.

— Öryggiseining (REDCR) (SM-REDCR) er sú aðgerð sem er notuð til að dulráða og prófa heilleika
gagnanna sem koma frá VU-búnaðinum. Aðferðin sem til þess er notuð er ákvörðuð í 11. viðbæti, um
sameiginlegar öryggisaðferðir, og er ekki skilgreind í þessum viðbæti.

— Aðgerð DSRC-búnaðarins (REDCR) (DSRC-REDCR) samanstendur af 5,8 GHz sendiviðtæki og
tengdum fastbúnaði og hugbúnaði sem sér um fjarskiptin við DSRC-VU-búnaðinn samkvæmt þessum
viðbæti.

— DSRC-REDCR búnaðurinn sendir spurn til DSRC-VU-búnaðarins í ökutækinu sem sætir eftirliti og aflar
gagnanna (nýjustu VUPM-gagna ökutækisins sem sætir eftirlitinu) gegnum DSRC-tenginguna og vinnur
og vistar viðtekin gögn í SM-REDCR.

— DSRC-VU loftnetið skal staðsett þannig að það skili bestu mögulegum DSRC-fjarskiptum milli
ökutækisins og loftnetsins við veginn (almennt á eða nærri miðri framrúðu ökutækisins…). Á léttum
ökutækjum hentar uppsetning sem samsvarar efri hluta framrúðunnar.

— Hlutir úr málmi (t.d. nafnmerki, límmiðar, glampavarnarræmur úr þynnum (litaðar), sólskyggni,
rúðuþurrka í hvíldarstöðu) sem geta truflað fjarskipti skulu ekki vera staðsettir framan við eða nærri
loftnetinu.

— Loftnetið skal sett upp þannig að miðunarpunktur þess liggi því sem næst samhliða yfirborði vegarins.

DSC_20 Loftnetið og fjarskiptin skulu vinna innan marka ERC 70-03 og vera prófuð samkvæmt viðeigandi breytum í
EN 300 674-1 eins og er lýst í 5. lið. Loftnetið og fjarskiptin geta beitt mildunartækni gegn hættunni á
truflunum á þráðlausum fjarskiptum eins og er lýst í ECC-skýrslu 228, t.d. með því að nota síur við CEN
DSRC 5,8 GHz samskipti.

DSC_21 DSRC-loftnetið skal vera tengt við DSRC-VU-búnaðinn annað hvort beint innan einingarinnar sem er fest á
eða nærri framrúðunni, eða gegnum sérstakan kapal sem er þannig uppbyggður að erfitt sé að aftengja hann á
ólöglegan hátt. Aftenging loftnetsins eða önnur truflun á virkni þess skal teljast brot gegn reglugerð (ESB) nr.
165/2014. Ef loftnetið er viljandi hulið eða önnur skaðleg áhrif framkölluð sem hafa áhrif á nothæfi
loftnetsins skal það túlkað sem brot gegn reglugerð (ESB) nr. 165/2014.

DSC_22 Lögun loftnetsins er ekki skilgreind og skal velta á ákvörðun framleiðandans, svo fremi að uppsettur DSRCVU-búnaður uppfylli kröfurnar sem eru skilgreindar í 5. lið hér á eftir. Loftnetið skal staðsett á þann hátt sem
er ákveðinn í DSC_19 og sýndur á mynd 14.4 (sporöskjulaga lína) og sem styður, á skilvirkan hátt,
notkunartilvikin sem er lýst í liðum 4.1.2 og 4.1.3.
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Mynd 14.4.
Dæmi um staðsetningu á 5,8 GHz DSRC-loftnetinu á framrúðu ökutækja sem reglur gilda um

Lögun REDCR-búnaðarins og loftnets hans getur verið breytileg út frá gerð aflestrartækisins (á þrífæti, haldið á,
uppsett á ökutæki, o.s.frv.) og vinnuaðferðinni sem fulltrúi lögbæru eftirlitsyfirvaldanna notar.
Birtingar- og/eða tilkynningaraðgerð er notuð til að miðla útkomunni úr fjarskiptaaðgerðinni til fulltrúa lögbæru
eftirlitsyfirvaldanna. Birting getur verið á skjá, sem prentað frálag, sem hljóðmerki, eða samsetning slíkra tilkynninga.
Form slíkrar birtingar og/eða tilkynningar veltur á þörfum fulltrúa lögbæru eftirlitsyfirvaldanna og hönnun búnaðarins
og er ekki tilgreint innan þessa viðbætis.
DSC_23 Hönnun og lögun REDCR-búnaðarins skal velta á iðnaðarhönnun og vera innan marka ERC 70-03 og
forskrifta varðandi hönnun og nothæfi sem eru skilgreindar í þessum viðbæti (lið 5.3.2) þannig að
markaðurinn fái hámarkssvigrúm til að hanna og bjóða fram búnað sem nær til tiltekinna spurnaratburðarásir
einhverra tiltekinna lögbærra yfirvalda.
DSC_24 Hönnun og lögun DSRC-VU-búnaðarins og staðsetning hans innan eða utan VU-búnaðarins skal velta á
iðnaðarhönnun hans og vera innan marka ERC 70-03 og forskrifta varðandi hönnun og nothæfi sem eru
skilgreindar í þessum viðbæti (lið 5.3.2) og í þessu ákvæði.
DSC_25 Þó skal DSRC-VU-búnaðurinn geta nokkuð vel tekið við gagnahugtaksgildum frá öðrum snjallbúnaði í
ökutækjum með tengingum og samskiptareglum sem samræmast opnum iðnstöðlum. (T.d. frá innbyggðum
vigtunarbúnaði), svo fremi sem slík gagnahugtök eru auðkennd með einkvæmum og þekktum kennimerkjum
verkbúnaðar/skráarheitum og skulu notkunarleiðbeiningar með slíkum samskiptareglum sendar til
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og standa framleiðendum viðkomandi búnaðar til boða án gjalds.
5.2

Verkflæði

5.2.1 Aðgerðir
Verkflæði aðgerða er sýnt á mynd 14.5.
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Mynd 14.5.

Verkflæði fjarskiptaaðgerðarinnar

Þrepunum er lýst hér á eftir:

a. Ávallt þegar ökutækið er í notkun (kveikja í „Á―stöðu) miðlar ökuritinn gögnum til VU-aðgerðarinnar VU-aðgerðin
undirbýr gögnin fyrir fjarskiptaaðgerðina (dulkóðar þau) og uppfærir VUPM-minnið sem er geymt í DSRC-VUbúnaðinum (eins og er skilgreint í liðum 4.1.1.1–4.1.1.2). Gögnin sem er safnað skulu vera forsniðin á þann hátt sem
er ákveðið í liðum 5.4.4–5.4.5 hér á eftir.
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b. Í hvert skipti sem gögnin eru uppfærð skal uppfæra tímastimpilinn sem er skilgreindur í öryggisgagnahugtakinu.

c. VUSM-aðgerðin gerir gögnin örugg í samræmi við verklagsreglurnar sem eru ákvarðaðar í 11. viðbæti.

d. Í hvert skipti sem gögnin eru uppfærð (sjá lið 4.1.1.1–4.1.1.2) skulu gögnin flutt í DSRC-VU-búnaðinn þar sem þau
koma í staðinn fyrir öll eldri gögn, þannig að uppfærð nýjustu gögn (gögnin) séu ávallt tiltæk til framlagningar ef
spurn kemur frá REDCR-búnaði. Þegar þau eru send frá VU-búnaðinum til DSRC-VU-búnaðarins skulu gögnin vera
auðkennanleg út frá skráarheitinu RTMData eða út frá kennimerkjunum ApplicationID og Attribute.

e. Ef fulltrúi lögbæru eftirlitsyfirvaldanna vill velja ökutæki til eftirlits og safna gögnunum frá því ökutæki skal fulltrúi
lögbæru eftirlitsyfirvaldanna fyrst setja snjallkort sitt inn í REDCR-búnaðinn til að virkja fjarskiptin og til að SMREDCR búnaðurinn geti sannvottað uppruna sinn og dulráðið gögnin.

f. Fulltrúi lögbæru eftirlitsyfirvaldanna velur síðan ökutæki til eftirlits og sendir beiðni um gögnin með fjarskiptum.
REDCR-búnaðurinn opnar 5,8 GHz DSRC-vinnulotu, gegnum skilflötinn, með DSRC-VU búnaði ökutækisins sem
sætir eftirliti og sendir beiðni um gögnin. Gögnin eru flutt í REDCR-búnaðinn yfir þráðlausa fjarskiptakerfið sem
DSRC-eigind sem notar verkbúnaðarþjónustuna GET eins og er skilgreint í lið 5.4. Eigindin inniheldur dulkóðuðu
farmþungagagnagildin og DSRC-öryggisgögnin.

g. Gögnin eru greind í REDCR-búnaðinum og lögð fyrir fulltrúa lögbæru eftirlitsyfirvaldanna.

h. Fulltrúi lögbæru eftirlitsyfirvaldanna notar gögnin til að aðstoða við að ákveða hvort stöðva eigi ökutækið til
nákvæmrar skoðunar eða hvort eigi að biðja annan fulltrúa lögbæru eftirlitsyfirvaldanna um að stöðva ökutækið.

5.2.2 Túlkun gagna sem berast gegnum fjarskipti við DSRC-búnað

DSC_26 Gögn sem berast gegnum 5,8 GHz skilflötinn skulu hafa þá merkingu og það mikilvægi sem eru skilgreind í
liðum 5.4.4 og 5.4.5 hér á eftir, og einungis þá merkingu og það mikilvægi, og skulu túlkuð innan þeirra
markmiða sem þar eru skilgreind. Í samræmi við ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 skulu gögnin
einungis notuð til að veita viðeigandi upplýsingar til lögbærs eftirlitsyfirvalds til að hjálpa því við að ákveða
hvaða ökutæki skuli stöðva til efnislegrar skoðunar, og þeim skal því næst eytt í samræmi við 9. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 165/2014.

5.3

Efnislegar breytur skilflata fyrir fjarskipti með DSRC-búnaði

5.3.1 Takmarkanir sem varða staðsetningu

DSC_27 Ekki skal beita fjartengdri spurn til ökutækja gegnum 5,8 GHz DSRC-skilflöt í innan við 200 m fjarlægð frá
5,8 GHz DSRC-turni sem er í notkun.

5.3.2 Breytur sem varða aðgreinar og útgreinar

DSC_28 Búnaður sem er notaður við fjareftirlit með ökuritum skal samræmast og vinna innan marka ERC70-03 og
þeirra breyta sem eru skilgreindar í töflum 14.1 og 14.2 hér á eftir.
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DSC_29 Til að tryggja samrýmanleika við starfrækslubreytur annarra staðlaðra 5,8 GHz DSRC-kerfa skal búnaðurinn,
sem er notaður til fjareftirlits með ökuritum, enn fremur samræmast breytum úr EN 12253 og EN 13372.
Nefnilega:
Tafla 14.1.
Aðgreinabreytur
Liður nr.

Breyta

Gildi

Athugasemd

D1

Tíðni burðarbylgna
aðgreinar

Til eru fjórir möguleikar fyrir REDCR- Innan marka ERC 70-03.
búnað:
Notandi kerfisins við veginn getur
5,7975 GHz
valið tíðnir burðarbylgnanna og
DSRC-VU-búnaðurinn þarf ekki að
5,8025 GHz
þekkja til þeirra.
5,8075 GHz
(Samræmist EN 12253, EN 13372)
5,8125 GHz

D1a(*)

Vikmörk fyrir tíðni
burðarbylgna

innan við ± 5 ppm

D2(*)

Tíðnirófssía fyrir RSU
(REDCR) sendi

Innan marka ERC 70-03.

D3

Lágmarkstíðnisvið
OBU(DSRC-VU)

5,795 — 5,815 GHz

D4(*)

Hæsta skilvirk, einsátta
útgeislun (E.I.R.P.)

Innan marka ERC 70-03 (án leyfis) og innan (Samræmist EN 12253)
landsbundinna reglugerða

(Samræmist EN 12253)

Breyta sem er notuð til að hafa
með
truflunum
milli
REDCR-búnaður skal samræmast flokki B, eftirlit
spurnarbúnaðar
þegar
tvö
eða
fleiri
C eins og er skilgreint í EN 12253.
tæki eru nálægt hvoru öðru (eins og
Engin önnur sértæk krafa innan þessa er skilgreint í EN 12253 og EN
viðbætis
13372).
(Samræmist EN 12253)

Hámark + 33 dBm
D4a

Hornsía fyrir skilvirka,
einsátta útgeislun

Samkvæmt yfirlýstri og útgefinni forskrift (Samræmist EN 12253)
hönnuðar spurnarbúnaðarins

D5

Skautun

Vinstri hringskautun

(Samræmist EN 12253)

D5a

Víxlskautun

XPD:

(Samræmist EN 12253)

Í miðunarpunktinum: (REDCR) RSU
t ≥ 15 dB
(DSRC-VU) OBU r ≥ 10 dB
Á -3 dB svæðinu: (REDCR) RSU t ≥ 10 dB
(DSRC-VU) OBU r ≥ 6 dB
D6(*)

Mótun

Tveggja stiga styrkleikamótun.

(Samræmist EN 12253)

D6a(*)

Mótunarstuðull

0,5 ... 0,9

(Samræmist EN 12253)
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Liður nr.

Breyta

Gildi

D6b

Augarit

≥ 90 % (tími) / ≥ 85 % (sveifluvídd)

D7(*)

Kóðun gagna

FM0

Nr. 31/1489

Athugasemd

(Samræmist EN 12253)

„1―bitinn er einungis með umbreytingar í
byrjun og lok bitabilsins. Ólíkt „1―bitanum
er „0― bitinn með viðbótarumbreytingu í
miðju bitabilsins.
D8(*)

Bitahraði

500 kBitar/s

(Samræmist EN 12253)

D8a

Vikmörk bitaklukku

betri en ± 100 ppm

(Samræmist EN 12253)

D9(*)

Skekkjuhlutfall bita
(B.E.R.) fyrir fjarskipti

≤ 10– 6 þegar afl tilviks við OBU (DSRC- (Samræmist EN 12253)
VU) er á sviðinu sem er gefið upp í [D11a til
D11b].

D10

Kveikjumerki OBU
Kvikna skal á OBU (DSRC-VU) þegar því Ekkert sérstakt kveikimynstur er
(DSRC-VU) úr biðástandi berst einhver rammi með 11 eða fleiri nauðsynlegt.
áttundum (þ.m.t. forstillimerki)
Kviknað getur á DSRC-VU úr
biðástandi þegar því berst rammi
með færri en 11 áttundir
(Samræmist EN 12253)

D10a

Hámarksbyrjunartími

≤ 5 ms

D11

Fjarskiptasvæði

Svæði þar sem skekkjuhlutfall bita sem (Samræmist EN 12253)
samræmist D9a næst

D11a(*)

Aflviðmiðunarmörk fyrir
fjarskipti (efri).

– 24dBm

(Samræmist EN 12253)

D11b(*)

Aflviðmiðunarmörk fyrir
fjarskipti (neðri).

Afl tilviks:

(Samræmist EN 12253)

D12(*)

Afltíðni þegar slökknar á
(DSRC-VU)

– 60 dBm

(Samræmist EN 12253)

D13

Forstillimerki

Forstillimerki er lögboðið.

(Samræmist EN 12253)

D13a

Lengd og mynstur
forstillimerkis

16 bitar ± 1 biti af FM0 kóðuðum „1―bitum (Samræmist EN 12253)

(Samræmist EN 12253)

– 43 dBm (miðunarpunktur)

Útvíkkuð krafa um lárétt horn allt að
– 41 dBm (innan –45° ±45° samsvarandi ±45° vegna þeirra notkunartilvika
plani sem er samsíða vegaryfirborðinu þegar sem eru skilgreind í þessum viðauka.
DSRC-VU-búnaðurinn er seinna settur upp í
ökutækinu (réttvísandi stefna))
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Liður nr.
D13b

Breyta

Gildi

Bylgjulögun
forstillimerkis

18.5.2017

Athugasemd

Runa þar sem skiptast á lágstig og hástig og (Samræmist EN 12253)
hver púls stendur í 2 μs.
Vikmörkin eru gefin í D8a

D13c

Eltibitar

RSU (REDCR) má senda að hámarki 8 bita (Samræmist EN 12253)
á eftir endapunktsstöðuvísinum. OBU
(DSRC-VU) þarf ekki að taka tillit til
þessara viðbótarbita.

(*) – Aðgreinarbreytur með fyrirvara um prófun á samræmi í samræmi við viðeigandi breytuprófanir í EN 300 674-1.

Tafla 14.2.
Útgreinarbreytur
Liður nr.

Breyta

Gildi

U1(*)

Tíðni undirburðarbylgna

U1a(*)

Vikmörk
undirburðarbylgju

U1b

Notkun á hliðarböndum

U2(*)

Tíðnirófssía fyrir OBU Samkvæmt EN12253
(DSRC-VU) sendi
1) Afl útsviðs:

Athugasemd

OBU (DSRC-VU) skal styðja 1,5 MHz og Val á tíðni undirburðarbylgju
2,0 MHz
(1,5 MHz eða 2,0 MHz) veltur á því
RSU (REDCR) skal styðja 1,5 MHz eða 2,0 sniði í EN 13372 sem er valið.
MHz eða bæði. U1-0: 1,5 MHz U1-1: 2,0
MHz

tíðni innan við ±0,1%

Sömu gögn báðum megin

(Samræmist EN 12253)

(Samræmist EN 12253)
(Samræmist EN 12253)

sjá ETSI EN 300674-1
2) Afl innsviðs:
[U4a] dBm í 500 kHz
3) Útgeislun á öllum öðrum
útgreinarrásum:
U2(3)-1 = – 35 dBm í 500 kHz
U4a(*)

Hæsta skilvirk, einsátta Tveir valkostir:
útgeislun einhliðarbands U4a-0: – 14 dBm
(miðunarpunktur)
U4a-1: – 21 dBm

Samkvæmt yfirlýstri og útgefinni
forskrift hönnuðar búnaðarins

U4b(*)

Hæsta skilvirk, einsátta Tveir valkostir:
útgeislun einhliðarbands — Á ekki við
(35°)
— – 17dBm

Samkvæmt yfirlýstri og útgefinni
forskrift hönnuðar búnaðarins

U5

Skautun

(Samræmist EN 12253)

Vinstri hringskautun
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Liður nr.
U5a

Breyta
Víxlskautun

Gildi

Nr. 31/1491

Athugasemd

XPD:

(Samræmist EN 12253)

Í miðunarpunktinum: (REDCR) RSU r ≥ 15
dB
(DSRC-VU) OBU t ≥ 10 dB
Við – 3 dB: (REDCR) RSU r ≥ 10 dB
(DSRC-VU) OBU t ≥ 6 dB
U6

Mótun undirburðarbylgna 2-PSK

(Samræmist EN 12253)

Dulkóðuð
gögn
samstillt
við
undirburðarbylgju: Umbreyting dulkóðaðra
gagna fer saman við umbreytingu
undirburðarbylgju.
U6b

Vinnuferli

Vinnuferli:

(Samræmist EN 12253)

50% ± α, α ≤ 5%
U6c

Mótun á burðarbylgju

Margföldun mótaðrar
með burðarbylgju.

U7(*)

Kóðun gagna

NRZI (Engin umbreyting í byrjun „1―bita, (Samræmist EN 12253)
umbreyting í byrjun „0― bita, engin
umbreyting innan bita)

U8(*)

Bitahraði

250 kBitar/s

(Samræmist EN 12253)

U8a

Vikmörk bitaklukku

Innan við ± 1000 ppm

(Samræmist EN 12253)

U9

Skekkjuhlutfall bita
(B.E.R.) fyrir fjarskipti

≤10– 6

(Samræmist EN 12253)

U11

Fjarskiptasvæði

Það svæði þar sem DSRC-VU-búnaðurinn er (Samræmist EN 12253)
staðsettur þannig að REDCR-búnaðurinn
nemur útsendingar hans með B.E.R. undir
því sem er gefið upp í U9a.

U12a(*)

Mögnun við umbreytingu 1 dB fyrir hvort horndreifisvið hliðarbands:
(neðri mörk)
Samhverfur hringur milli miðunarpunkts og
±35°

undirburðarbylgju (Samræmist EN 12253)

og
innan –45° ±45° samsvarandi plani sem er
samsíða vegaryfirborðinu þegar DSRC-VUbúnaðurinn er seinna settur upp í ökutækinu
(réttvísandi stefna)

Meiri en tilgreint svið gilda fyrir
lárétt horn allt að ±45° vegna þeirra
notkunartilvika sem eru skilgreind í
þessum viðauka.

U12b(*)

Mögnun við umbreytingu 10 dB fyrir hvort hliðarband
(efri mörk)

Minni en tilgreint svið gilda fyrir
hvort hliðarband innan hringlaga
keilu umhverfis miðunarpunktinn
með ±45° opnunarhorn.

U13

Forstillimerki

(Samræmist EN 12253)

Forstillimerki er lögboðið.
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Forstillimerki
Lengd og mynstur

U13b

Eltibitar
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Athugasemd

32 til 36 μs mótað einungis með (Samræmist EN 12253)
undirburðarbylgjunni, síðan 8 bitar af NRZIkóðuðum „0―bitum.

DSRC-VU-búnaðurinn má senda að hámarki (Samræmist EN 12253)
8 bita á eftir endapunktsstöðuvísinum. RSU
(REDCR) þarf ekki að taka tillit til þessara
viðbótarbita.

(*) – Aðgreinarbreytur með fyrirvara um prófun á samræmi í samræmi við viðeigandi breytuprófanir í EN 300 674-1.

5.3.3

Hönnun loftnets

5.3.3.1 R E DC R-lo ftn et
DSC_30 Hönnun REDCR-loftnetsins skal velta á iðnaðarhönnun sem fellur undir þau mörk sem eru skilgreind í lið
5.3.2 og er aðlöguð til að hámarka aflestrarhæfni DSRC-REDCR búnaðarins fyrir þann sérstaka tilgang og
þær aflestraraðstæður sem REDCR-búnaðurinn var hannaður fyrir.
5.3.3.2 Lo ftn et fyr ir s kr ánin garhlut a ö ku ri ta
DSC_31 Hönnun DSRC-VU loftnetsins skal velta á iðnaðarhönnun sem fellur undir þau mörk sem eru skilgreind í lið
5.3.2 og er aðlöguð til að hámarka aflestrarhæfni DSRC-REDCR búnaðarins fyrir þann sérstaka tilgang og
þær aflestraraðstæður sem REDCR-búnaðurinn var hannaður fyrir.
DSC_32 VU-loftnetið skal vera fest á, eða nærri, framrúðu ökutækisins eins og er tilgreint í lið 5.1 hér á undan.
DSC_33 Í prófunarumhverfi á verkstæði (sjá lið 6.3) skal DSRC-VU loftnet, sem er fest samkvæmt lið 5.1 hér á
undan, ná að tengjast með stöðluðum prófunarfjarskiptum og takast að miðla RTM-hreyfingu á þann hátt
sem er skilgreindur í þessum viðbæti, í fjarlægð á bilinu frá 2 og upp í 10 metra, oftar en í 99% tilrauna,
dreift yfir 1000 aflestrarspurnir.
5.4

Kröfur um DSRC-samskiptareglur að því er varðar fjarvöktun ökurita (RTM)

5.4.1

Yfirlit
DSC_34 Samskiptareglur um hreyfingar til að hala niður gögnunum gegnum 5,8 GHz tenginguna við DSRCskilflötinn skulu fylgja eftirfarandi þrepum. Í þessum lið er fjallað um flæði hreyfinga við kjöraðstæður án
endursendinga eða truflana á fjarskiptum.
ATH. Tilgangurinn með frumstillingarfasanum (1. þrep) er að koma á fjarskiptunum milli REDCRbúnaðarins og DSRC-VU-búnaðar sem kann að hafa komið inn á 5,8 GHz DSRC (húsbóndi-þræll)
hreyfingasvæðið en hefur enn ekki náð sambandi við REDCR-búnaðinn, og til að tilkynna um
verkbúnaðarferlin.
—

Þrep 1 Frumstilling. REDCR-búnaðurinn sendir ramma með þjónustutöflu fyrir radíóvita (BST-töflu)
sem inniheldur m.a. kennimerki verkbúnaðarins (AID) í þjónustuskránni sem hún styður. Í RTMverkbúnaðinum mun þetta einfaldlega verða þjónustan með AID-gildi=2 (Freight&Fleet). DSRC-VUbúnaðurinn metur mótteknu BST-töfluna og skal svörunin við henni (sjá hér á eftir) vera skráin yfir
studdan verkbúnað innan Freight&Fleet lénsins, eða hann skal ekki svara ef enginn slíkur er studdur. Ef
REDCR-búnaðurinn býður ekki upp á AID=2 skal DSRC-VU-búnaðurinn ekki svara REDCRbúnaðinum.
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— Þrep 2 DSRC-VU-búnaðurinn sendir ramma með beiðni um úthlutun á einkaglugga.
— Þrep 3 REDCR-búnaðurinn sendir ramma með úthlutun á einkaglugga.
— Þrep 4 DSRC-VU-búnaðurinn notar úthlutaða einkagluggann til að senda ramma með þjónustutöflu fyrir
ökutækið (VST-töflu). Þessi VST-tafla inniheldur m.a. skrá yfir allar þær mismunandi
verkbúnaðareintekningar sem þessi ákveðni DSRC-VU-búnaður styður innan ramma AID=2. Hinar
mismunandi eintekningar skulu auðkenndar með einkvæmt mynduðum auðkennum eininga (EID) sem
hver um sig er tengd breytugildi samhengismerkis verkbúnaðar sem gefur til kynna hvaða verkbúnaður
og staðall eru studdir.
— Þrep 5 Því næst greinir REDCR-búnaðurinn VST-töfluna sem honum er boðin og annað hvort slítur
tengingunni (RELEASE) þar eð hann hefur ekki áhuga á neinu sem VST-taflan hefur að bjóða (þ.e. hann
fær VST-töflu frá DSRC-VU-búnaði sem styður ekki RTM-hreyfinguna), eða, ef hann fær viðeigandi
VST-töflu, setur hann af stað verkbúnaðareintekningu.
— Þrep 6 Til að þetta megi verða skal REDCR-búnaðurinn senda ramma með skipun um að sækja RTMgögnin sem bera kennsl á eintekningu RTM-verkbúnaðarins með því að tilgreina auðkennið sem
samsvarar eintekningu RTM-verkbúnaðarins (eins og DSRC-VU-búnaðurinn tilgreinir í VST-töflunni),
og skal úthluta einkaglugga.
— Þrep 7 DSRC-VU-búnaðurinn notar nýúthlutaða einkagluggann til að senda ramma með hinu vistfengda
auðkenni sem samsvarar eintekningu RTM-verkbúnaðarins sem er í VST-töflunni og því næst eigindina
RtmData (farmþungastak + öryggisþáttur).
— Þrep 8 Ef óskað er eftir fleiri en einni þjónustu er gildinu „n―breytt í næsta tilvísunarnúmer þjónustu og
ferlið er endurtekið.
— Þrep 9 REDCR-búnaðurinn staðfestir móttöku gagnanna með því að senda ramma með skipuninni
RELEASE til DSRC-VU-búnaðarins til að enda lotuna EÐA hann fer til baka í 6. skref ef ekki hefur tekist
að fullgilda vel heppnaða móttöku á gagnaeiningu í samskiptareglum tengilagsins (LDPU).
Sjá mynd 14.6 til að skoða myndræna lýsingu á samskiptareglum um hreyfingar.
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5.4.2 Skipanir
DSC_35 Eftirfarandi skipanir eru einu aðgerðirnar sem eru notaðar í RTM-hreyfingafasanum
— INITIALISATION.request: Skipun, gerð frá REDCR-búnaðinum í formi víðvarps með skilgreiningum
á verkbúnaði sem REDCR-búnaðurinn styður.
— INITIALISATION.response: Svörun frá DSRC-VU-búnaðinum sem staðfestir tenginguna og inniheldur
lista yfir studd verkbúnaðartilvik með einkennum og upplýsingum um hvernig eigi að vistfengja þau
(auðkenni einingar).
— GET.request: Skipun, send frá REDCR-búnaðinum til DSRC-VU-búnaðarins, sem tilgreinir þá
verkbúnaðareintekningu sem skal vistfengja með skilgreindu auðkenni einingar (EID), eins og það berst
til þjónustutöflunnar fyrir ökutækið (VST), sem segir DSRC-VU-búnaðinum að senda valda eigind eða
eigindir með gögnunum. Takmarkið með GET-skipuninni er að REDCR-búnaðurinn sæki gögnin til
DSRC-VU-búnaðarins.
— GET.response: Svörun frá DSRC-VU-búnaðinum sem inniheldur gögnin sem beðið var um.
— ACTION.request ECHO: Skipun til DSRC-VU-búnaðarins um að senda gögn til baka frá DSRC-VUbúnaðinum til REDCR-búnaðarins. Takmarkið með ECHO-skipuninni er að gera verkstæðum eða
prófunarstöðvum fyrir gerðarviðurkenningar kleift að prófa hvort DSRC-tengingin virki án þess að þurfa
aðgang að öryggisskilríkjum.
— ACTION.response ECHO: Svörun frá DSRC-VU búnaðinum við ECHO-skipuninni.
— EVENT_REPORT.request RELEASE: Skipun til DSRC-VU-búnaðarins um að hreyfingunni sé lokið.
Takmarkið með RELEASE-skipuninni er að ljúka lotunni með DSRC-VU-búnaðinum. Þegar RELEASEskipunin berst skal DSRC-VU-búnaðurinn ekki svara neinum frekari spurnum í gegnum yfirstandandi
tengingu. Athugið að samkvæmt EN 12834 staðlinum tengist DSRC-VU-búnaður ekki tvisvar við sama
spurnarbúnað nema hann hafi verið utan fjarskiptasvæðisins í 255 sekúndur eða ef radíóvitaauðkenni
spurnarbúnaðarins er breytt.
5.4.3 Röð spurnarskipana
DSC_36 Séð út frá skipana- og svörunarrununni er hreyfingunni lýst á eftirfarandi hátt:
Runa

Sendir

Viðtæki

1

REDCR

>

DSRC-VU

2

DSRC-VU

>

REDCR

3

REDCR

>

DSRC-VU

4

DSRC-VU

>

REDCR

5

REDCR

>

DSRC-VU

6

DSRC-VU

>

REDCR

Lýsing

Aðgerð

Ræsing fjarskiptatengingarinnar REDCR sendir út BST-töflu
— Beiðni
Ræsing fjarskiptatengingarinnar Ef BST-taflan styður AID=2 þá
— Svörun
biður DSRC-VU-búnaðurinn um
einkaglugga
Veitir einkaglugga

Sendir ramma sem
úthlutun á einkaglugga

inniheldur

Sendir VST-töflu

Sendir ramma sem samanstandur
af VST-töflu

Sendir GET.request um gögn í
eigind fyrir tiltekið auðkenni
staks
Sendir GET.response með þeirri Sendir
eigind
(RTMData,
eigind sem óskað var eftir fyrir OWSData….) með gögnum fyrir
hið tiltekna auðkenni einingar
hið tiltekna auðkenni einingar
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Runa

Sendir

Viðtæki

Lýsing

7

REDCR

>

DSRC-VU

Sendir GET.request um gögn
fyrir aðra eigind (ef við á)

8

DSRC-VU

>

REDCR

9

REDCR

>

DSRC-VU

10

DSRC-VU

18.5.2017

Aðgerð

Sendir GET.response með þeirri Sendir eigind með gögnum fyrir hið
eigind sem beðið var um
tiltekna auðkenni einingar
Gefur til kynna að móttaka Sendir RELEASE-skipun
gagna hafi tekist
lokar hreyfingunni

sem

Lokar hreyfingu

Dæmi um hreyfingarunu og innihald þeirra ramma sem skipst er á er skilgreint í liðum 5.4.7 og 5.4.8.
5.4.4 Gagnaskipan
DSC_37 Merkingarfræðileg uppbygging gagnanna þegar þau eru send í gegnum 5,8 GHz DSRC skilflötinn skal
samræmast því sem lýst er í þessum viðbæti. Uppbygging þessara gagna er tilgreind í þessu ákvæði.
DSC_38 Farmþunginn (TRM-gögnin) samanstendur af keðju
1. EncryptedTachographPayload gagna, sem eru dulkóðun á TachographPayload sem er skilgreindur í
ASN.1 í lið 5.4.5. Dulkóðunaraðferðinni er lýst í 11. viðbæti
2. DSRCSecurityData, sem eru skilgreind í 11. viðbæti.
DSC_39 RTM gögnin eru vistfengd sem RTM Attribute=1 og eru flutt í RTM container = 10.
DSC_40 RTM-samhengismerkið skal auðkenna hinn studda hluta staðla í TARV-staðlaröðinni (RTM samsvarar 9.
hluta)
Skilgreiningin á ASN.1 einingunni fyrir DSRC-gögnin í RTM-verkbúnaðinum er skilgreind sem hér segir:
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5.4.5 RtmData-stök, aðgerðir sem eru framkvæmdar, og skilgreiningar

DSC_41 Gagnagildin sem VU-búnaðurinn skal reikna út og nota til að uppfæra gögnin í DSRC_VU búnaðinum skulu
reiknuð samkvæmt reglunum sem eru skilgreindar í töflu 14.3:

Tafla 14.3.
RtmData-stök, aðgerðir sem eru framkvæmdar, og skilgreiningar

(1) RTMgagnastak
RTM1

(3) ASN.1 skilgreining á
gögnum

(2) Aðgerð sem VU-búnaðurinn framkvæmir

Skráningarhluti ökuritans skal festa gildi
tp15638RegistrationPlate gagnastaksins RTM1 út
Skráningarmerki frá skráðu gildi gagnatagsins
VehicleRegistrationIdentification eins og er
ökutækis
skilgreint í 1. viðbæti
VehicleRegistrationIdentification

Skráningarmerki
ökutækis tjáð sem
runa af rittáknum
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(3) ASN.1 skilgreining á
gögnum

(2) Aðgerð sem VU-búnaðurinn framkvæmir

RTM2
Hraðabrotstilvik

VU-búnaðurinn skal mynda boole-gildi fyrir
gagnastak RTM2 p15638SpeedingEvent.
VU-búnaðurinn
skal
reikna
gildi
tp15638SpeedingEvent út frá fjölda hraðabrotstilvika
sem eru skráð í VU-búnaðinum fyrir hvern af 10
síðustu dögum þegar tilvik komu upp, eins og er
skilgreint í 1. viðauka C.
Ef um er að ræða minnst eitt tp15638SpeedingEvent
fyrir hvern af 10 síðustu dögum þegar tilvik komu
upp skal stilla gildi tp15638SpeedingEvent á TRUE.
ANNARS, ef ekki er um er að ræða neitt
tp15638SpeedingEvent fyrir neinn af 10 síðustu
dögum þegar tilvik komu upp skal stilla gildi
tp15638SpeedingEvent á FALSE.

1 (TRUE) —
gefur til kynna
frávik á hraða
fyrir 10 síðustu
daga þegar tilvik
komu upp.

RTM3
Akstur án gilds
korts

Skráningarhluti ökuritans skal mynda boole-gildi
fyrir gagnastak RTM3
tp15638DrivingWithoutValidCard.
VU-búnaðurinn skal úthluta gildinu True til
tp15638DrivingWithoutValidCard breytunnar ef
gögnin í VU-búnaðinum hafa skráð minnst eitt tilvik
fyrir 10 síðustu daga þegar tilvik komu upp, af
gerðinni „akstur án gilds korts―eins og er skilgreint í
1. viðauka C.
ANNARS, ef ekki er um er að ræða neitt tilvik
síðustu 10 daga þegar tilvik komu upp skal stilla
gildi tp15638DrivingWithoutValidCard á FALSE.

1
(TRUE)
=
Gefur til kynna
notkun
ógilds
korts

RTM4
Gilt
ökumannskort

VU-búnaðurinn skal mynda boole-gildi fyrir 0 (FALSE) =
gagnastak RTM4 tp15638DriverCard á grunni gefur til kynna
gagnanna sem eru geymd í VU-búnaðinum og gilt ökumannskort
skilgreind í 1. viðbæti.
Ef gilt ökumannskort er ekki til staðar skal VUbúnaðurinn stilla breytuna á TRUE
ANNARS, ef gilt ökumannskort er til staðar skal
VU-búnaðurinn stilla breytuna á FALSE

RTM5
VU-búnaðurinn skal mynda boole-gildi fyrir
Ísetning korts við gagnastak RTM5.
akstur
VU-búnaðurinn skal úthluta gildinu TRUE til
tp15638CardInsertion breytunnar ef gögnin í VUbúnaðinum hafa skráð minnst eitt tilvik fyrir 10
síðustu daga þegar tilvik komu upp af gerðinni
„ísetning korts við akstur―eins og er skilgreint í 1.
viðauka C.
ANNARS, ef ekki er um er að ræða neitt slíkt tilvik
síðustu 10 daga þegar tilvik komu upp skal stilla
gildi tp15638CardInsertion á FALSE.

1 (TRUE) —
Gefur til kynna
ísetningu
korts
við akstur innan
10 síðustu daga
þegar tilvik komu
upp.

RTM6
Villa í
hreyfigögnum

1 (TRUE) —
Gefur til kynna
villu
í
hreyfigögnum
fyrir 10 síðustu
daga þegar tilvik
komu upp.

VU-búnaðurinn skal mynda boole-gildi fyrir
gagnastak RTM6.
VU-búnaðurinn skal úthluta gildinu TRUE til
tp15638MotionDataError breytunnar ef gögnin í
VU-búnaðinum hafa skráð minnst eitt tilvik fyrir 10
síðustu daga þegar tilvik komu upp af gerðinni „villa
í hreyfigögnum―eins og er skilgreint í 1. viðauka C.
ANNARS, ef ekki er um er að ræða neitt slíkt tilvik
síðustu 10 daga þegar tilvik komu upp skal stilla
gildi tp15638MotionDataError á FALSE.
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(3) ASN.1 skilgreining á
gögnum

(2) Aðgerð sem VU-búnaðurinn framkvæmir
VU-búnaðurinn skal
gagnastak RTM7.

mynda

boole-gildi

fyrir 1 (TRUE) —
Gefur til kynna
ósamræmi
í
VU-búnaðurinn skal úthluta gildinu TRUE til
hreyfigögnum
tp15638vehicleMotionConflict breytunnar ef gögnin
fyrir 10 síðustu
í VU-búnaðinum hafa skráð minnst eitt tilvik fyrir 10
daga þegar tilvik
síðustu daga, af gerðinni „ósamræmi í hreyfigögnum
komu upp.
ökutækis―(gildið ‗0A‘H ).
ANNARS, ef ekki er um er að ræða neitt tilvik
síðustu 10 daga þegar tilvik komu upp skal stilla
gildi tp15638vehicleMotionConflict á FALSE.

RTM8

VU-búnaðurinn skal mynda boole-gildi fyrir
gagnastak RTM8 á grunni 1. viðauka C („Gögn um
Aukaökumannsk
starfsathafnir
ökumanns―
ÁHÖFN
og
ort
AÐSTOÐARÖKUMAÐUR).

1 (FALSE) =
gefur til kynna að
aukaökumannskor
t hafi verið sett í

Ef ekkert gilt aukaökumannskort er til staðar skal
VU-búnaðurinn stilla breytuna á TRUE
ANNARS, ef gilt aukaökumannskort er ekki til
staðar skal VU-búnaðurinn stilla breytuna á FALSE
RTM9
Yfirstandandi
starfsathöfn

VU-búnaðurinn skal
gagnastak RTM9.

mynda

boole-gildi

fyrir 1
(TRUE)
=
önnur starfsathöfn
valin,
Ef yfirstandandi starfsathöfn er skráð í VUbúnaðinum sem önnur aðgerð en „AKSTUR―
, eins 0 (FALSE) =
og er skilgreint í 1. viðauka C, skal VU-búnaðurinn akstur valinn
stilla breytuna á TRUE
ANNARS, ef yfirstandandi starfsathöfn er skráð í
VU-búnaðinn sem„AKSTUR―skal VU-búnaðurinn
stilla breytuna á FALSE

RTM10
Síðustu lotu lokað

VU-búnaðurinn skal
gagnastak RTM10.

mynda

boole-gildi

fyrir 1 (TRUE) = ekki
lokað rétt

Ef síðustu kortalotu var ekki lokað rétt eins og er 0 (FALSE)
skilgreint í 1. viðauka C skal VU-búnaðurinn stilla lokað rétt
breytuna á TRUE.

=

ANNARS, ef síðustu kortalotu var lokað rétt, skal
VU-búnaðurinn stilla breytuna á FALSE
RTM11
Rof á straumi

VU-búnaðurinn skal
gagnastak RTM11.

mynda

boole-gildi

fyrir — Fjöldi
straumsrofstil
vika síðustu
VU-búnaðurinn
skal
úthluta
gildi
fyrir
10 daga þegar
tp15638PowerSupplyInterruption breytuna sem
tilvik komu
samsvarar lengsta straumrofinu, skv. 9. gr.
upp
reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, af gerðinni „Rof á
straumi― ein
s og er skilgreint í 1. viðauka C.
ANNARS, ef síðustu 10 daga þegar tilvik komu upp
hefur ekki komið upp straumrofstilvik, skal gildi
heilu tölunnar stillt á 0.
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(1) RTMgagnastak
RTM12
Bilun í nema

RTM13
Tímastilling

RTM14
Tilraun til
öryggisbrots

RTM15
Síðasta kvörðun
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(3) ASN.1 skilgreining á
gögnum

(2) Aðgerð sem VU-búnaðurinn framkvæmir
VU-búnaðurinn skal mynda boole-gildi fyrir
gagnastak RTM12.
VU-búnaðurinn skal úthluta breytunni sensorFault
gildið:
— 1 ef tilvik af tegundinni ‗35‘H bilun í nema
hefur verið skráð á síðustu 10 dögum,
— 2 ef tilvik af tegundinni bilun í GNSS-nema
(annað
hvort
innri
eða
ytri
með
upptalningartagsgildin ‗51‘H eða ‗52‘H) hefur
verið skráð á síðustu 10 dögum.
— 3 ef tilvik af tegundinni ‗53‘H bilun í
fjarskiptum ytri GNSS-búnaðar hefur verið
skráð á síðustu 10 dögum þegar tilvik komu upp.
— 4 ef bæði bilun í nema og bilun í GNSS-nema
hafa verið skráðar á síðustu 10 dögum þegar
tilvik komu upp
— 5 ef bæði bilun í nema og bilun í fjarskiptum ytri
GNSS-búnaðar hafa verið skráðar á síðustu 10
dögum þegar tilvik komu upp
— 6 ef bæði bilun í GNSS-nema og bilun í fjarskiptum ytri GNSS-búnaðar hafa verið skráðar á
síðustu 10 dögum þegar tilvik komu upp
— 7 ef allar þrjár bilanir í nemum hafa verið
skráðar á síðustu 10 dögum þegar tilvik komu
upp
ANNARS skal hann úthluta gildinu 0 ef engin tilvik
hafa verið skráð á síðustu 10 dögum þegar tilvik
komu upp
VU-búnaðurinn skal mynda heiltölugildi (timeReal
úr 1. viðbæti) fyrir gagnastakið RTM13 á grunni
þess að til staðar séu tímastillingargögn eins og er
skilgreint í 1. viðauka C.
VU-búnaðurinn skal úthluta gildi þess tíma þegar
nýjasta tímastillingargagnatilvikið átti sér stað.
ANNARS, ef ekkert tímastillingartilvik, eins og er
skilgreint í 1. viðauka C, er til staðar í gögnunum í
VU-búnaðinum skal hann stilla gildið á 0
VU-búnaðurinn skal mynda heiltölugildi (timeReal
úr 1. viðbæti) fyrir gagnastakið RTM14 á grunni
tilvistar tilraunar til öryggisbrots eins og er skilgreint
í 1. viðauka C.
VU-búnaðurinn skal stilla gildi tímasetningar nýjustu
tilraunar til öryggisbrota sem hann hefur skráð.
ANNARS, ef engin tilraun til öryggisbrots, eins og
er skilgreint í 1. viðauka C, er til staðar í gögnunum í
VU-búnaðinum skal hann stilla gildið á 0x00FF.
VU-búnaðurinn skal mynda heiltölugildi (timeReal
úr 1. viðbæti) fyrir gagnastakið RTM15 á grunni
þess að til staðar eru gögn sem varða síðustu
kvörðun eins og er skilgreint í 1. viðauka C.
VU-búnaðurinn skal stilla gildi tímasetningar síðustu
tveggja kvarðana (RTM15 og RTM16), sem eru
stilltar í VuCalibrationData eins og er skilgreint í 1.
viðbæti.
VU-búnaðurinn skal stilla gildið fyrir RTM15 á
timeReal í síðustu skráningu á kvörðun.

Nr. 31/1501

—

bilun í nema
ein áttund
eins og
kemur fram
í
gagnalýsing
asafni

Tímasetning
síðustu
tímastillingar

Tímasetning
síðustu tilraunar
til öryggisbrots
— Sjálfgefið
gildi
=0x00FF

Tímasetning
síðustu kvörðunar
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(2) Aðgerð sem VU-búnaðurinn framkvæmir
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(3) ASN.1 skilgreining á
gögnum

VU-búnaðurinn skal mynda heiltölugildi (timeReal Tímasetning fyrri
úr 1. viðbæti) fyrir gagnastakið RTM16 í kvörðunar
kvörðunarskránni næst á undan síðustu kvörðun
ANNARS, ef engin fyrri kvörðun hefur verið gerð
skal VU-búnaðurinn stilla gildi RTM16 á 0.

RTM17

VU-búnaðurinn skal mynda heiltölugildi (timeReal Dagsetning
úr 1. viðbæti) fyrir gagnastakið RTM17.
tengingar ökurita

Dagsetning
tengingar ökurita VU-búnaðurinn skal stilla gildi tímasetningar
upphaflegrar uppsetningar skráningarhluta ökuritans.

VU-búnaðurinn skal sækja þessi gögn í
VuCalibrationData
(1.
viðbætir)
í
vuCalibrationRecords þar sem CalibrationPurpose er
jafn og: ‗03‘H

RTM18
Núverandi hraði

RTM19
Tímastimpill

VU-búnaðurinn skal
gagnastak RTM18.

mynda

heiltölugildi

fyrir Nýjasti skráður
hraði

VU-búnaðurinn skal stilla gildið fyrir RTM16 á
síðasta skráða hraða þegar nýjasta uppfærsla á
RtmData fer fram.

VU-búnaðurinn skal mynda heiltölugildi (timeReal Tímasetning
úr 1. viðbæti) fyrir gagnastakið RTM19.
nýjustu
VU-búnaðurinn skal stilla gildið fyrir RTM19 á skráningar á
tímasetningu nýjustu uppfærslu á RtmData.
TachographPayload

5.4.6 Tilhögun gagnaflutnings
DSC_42 Að frumstillingarfasanum loknum óskar REDCR-búnaðurinn eftir áður skilgreindum gögnum um farmþunga
og síðan sendir DSRC-VU-búnaðurinn þau í úthlutuðum glugga. REDCR-búnaðurinn notar skipunina GET til
að sækja gögn.
DSC_43 Öll gögn sem er miðlað gegnum DSRC-gagnaskipti skulu dulkóðuð með reglum um þjappaða kóðun (PER).
5.4.7 Nákvæm lýsing á hreyfingum í DSRC-búnaði
DSC_44 Frumstilling er framkvæmd samkvæmt DSC_44 — DSC_48 og töflum 14.4 — 14.9. Í frumstillingarfasanum
byrjar REDCR-búnaðurinn að senda ramma sem inniheldur BST-töflu (þjónustutöflu fyrir radíóvita)
samkvæmt EN 12834 og liðum 6.2, 6.3, 6.4 og 7.1 EN 13372, með stillingum sem eru tilgreindar í eftirfarandi
töflu 14.4.
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Nr. 31/1503

Tafla 14.4.
Frumstilling — rammastillingar fyrir BST-töflu
Reitur

Stillingar

Link Identifier

Víðvarpsvistfang

BeaconId

Samkvæmt EN 12834

Time

Samkvæmt EN 12834

Profile

Engin framlenging, nota skal 0 eða 1

MandApplications

Engin framlenging, EID ekki til staðar, breyta ekki til staðar, AID= 2
Freight&Fleet

NonMandApplications

Ekki til staðar

ProfileList

Engin framlenging, fjöldi sniða í skrá = 1

Fragmentation header

Engin tvístrun

Layer 2 settings

Skipun PDU, UI skipun

Hagnýtt dæmi um þær stillingar sem eru skilgreindar í töflu 14.4 með ábendingu um kóðun bita er gefið í
eftirfarandi töflu 14.5.
Tafla 14.5.

Áttund #

Frumstilling — dæmi um innihald ramma fyrir þjónustutöflu fyrir radíóvita

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Broadcast ID

Víðvarpsvistfang

3

MAC Control Field

Skipun PDU

4

LLC Control field

UI skipun

5

Fragmentation header

Engin tvístrun
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Áttund #

Nr. 31/1504

6

Bitar í
áttund

Eigind/Gagnareitur

BST

18.5.2017

Lýsing

Frumstillingarbeiðni

SEQUENCE {}{
OPTION indicator
BeaconID SEQUENCE {}{
ManufacturerId INTEGER
(0..65535)

NonMand verkbúnaður ekki til staðar

Kennimerki framleiðanda
7
8
IndividualID INTEGER
(0..134217727)

27 bita kennimerki
framleiðanda

í

boði

fyrir

9
10
11
12

}
TimeINTEGER

(0..4294967295)

32 bita UNIX rauntími

13
14
15
16

Profile INTEGER (0..127,...)

Engin framlenging. Sýnishornsnið 0

17

MandApplications SEQUENCE
(SIZE
(0..127,...))
OF {}{

Engin
framlenging,
mandApplications = 1

18

SEQUENCE {}{

fjöldi

OPTION vísir

EID ekki til staðar

OPTION vísir

Breyta ekki til staðar

AID

Engin framlenging. AID= 2 Freight&Fleet

DSRCApplicationEntityID
}} }}
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Áttund #

18.5.2017

19

20

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

ProfileList SEQUENCE (0..127,...))
OF Profile }}

Nr. 31/1505

Lýsing

Engin framlenging, fjöldi sniða í skrá = 1

FCS

Vartala fyrir ramma

Flag

Stöðuvísir á enda

21

22

DSC_45 Þegar DSRC-VU-búnaður tekur við BST-töflu þarf að úthluta honum einkaglugga eins og er tilgreint í EN
12795 og lið 7.1.1 í EN 13372, án sérstakrar RTM-stillingar Í töflu 14.6 eru gefin dæmi um slíka kóðun bita.

Tafla 14.6.

Áttund #

Frumstilling — Innihald ramma með beiðni um úthlutun á einkaglugga

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir tiltekinn DSRC-VUbúnað

6

MAC Control field

Beiðni um einkaglugga

7

FCS

Vartala fyrir ramma

Flag

Stöðuvísir á enda

3
4
5

8
9

DSC_46 REDCR-búnaðurinn svarar síðan með því að úthluta einkaglugga eins og er tilgreint í EN 12795 og lið 7.1.1 í
EN 13372, án sérstakrar RTM-stillingar.
Í töflu 14.7 eru gefin dæmi um slíka kóðun bita.
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Tafla 14.7.

Áttund #

Frumstilling — Innihald ramma með úthlutun á einkaglugga

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir hinn tiltekna DSRCVU-búnað

6

MAC Control field

Úthlutun á einkaglugga

7

FCS

Vartala fyrir ramma

Flag

Stöðuvísir á enda

3
4
5

8
9

DSC_47 Þegar DSRC-VU-búnaðurinn tekur við úthlutun á einkaglugga sendir hann VST-töfluna, eins og er skilgreint í
EN 12834 og liðum 6.2, 6.3, 6.4 og 7.1 í EN 13372, með stillingum sem eru tilgreindar í töflu 14.8, og notar til
þess úthlutaða sendingargluggann.
Tafla 14.8.
Frumstilling — rammastillingar fyrir þjónustutöflu fyrir ökutæki
Reitur

Stillingar

Private LID

Samkvæmt EN 12834

VST parameters

Fill=0, síðan fyrir hvern studdan verkbúnað: EID til staðar, breyta til staðar,
AID=2, EID eins og OBU myndar það

Breyta

Engin framlenging, inniheldur RTM-samhengismerkið

ObeConfiguration

Valkvæði ObeStatus-reiturinn getur verið til staðar en REDCR-búnaðurinn
skal ekki nota hann

Fragmentation header

Engin tvístrun

Layer 2 settings

Skipun PDU, UI skipun

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1507

DSC_48 DSRC-VU-búnaðurinn skal styðja „Freight and Fleet―verkbúnaðinn, sem er auðkenndur með kennimerki
verkbúnaðar „2―
. Önnur kennimerki verkbúnaðar geta verið studd en skulu ekki vera til staðar í þessari VSTtöflu, þar eð BST-taflan krefst einungis AID=2. „Applications― reiturinn inniheldur skrá yfir studd
verkbúnaðartilvik í DSRC-VU-búnaðinum. Fyrir hverja studda verkbúnaðareintekningu er gefin upp tilvísun í
viðeigandi staðal, sem er gert úr Rtm-samhengismerki, sem er samsett úr KENNIMARKI VIÐFANGS sem
stendur fyrir hinn tengda staðal, hluta hans (9 fyrir RTM) og hugsanlega útgáfu hans, og EID-auðkenni sem
DSRC-VU-búnaðurinn myndar, og er tengt við það verkbúnaðartilvik.
Hagnýtt dæmi um þær stillingar sem eru tilgreindar í töflu 14.8, með ábendingu um kóðun bita, er sýnt í
eftirfarandi töflu, 14.9.
Tafla 14.9.

Áttund #

Frumstilling — dæmi um innihald ramma fyrir þjónustutöflu fyrir ökutæki

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir
DSRC-VU-búnað

6

MAC Control field

Skipun PDU

7

LLC Control field

UI skipun

8

Fragmentation header

Engin tvístrun

9

VST

Frumstillingarsvörun

hinn

tiltekna

3
4
5

SEQUENCE {}{
Fill BIT STRING (SIZE(4))
10

Profile INTEGER (0..127,...)
Verkbúnaður
SEQUENCE OF {}{

11
12

13

Ónotað og stillt á 0
Engin framlenging. Sýnishornsnið 0
Engin framlenging, 1 verkbúnaður

SEQUENCE {}{
OPTION vísir

EID til staðar

OPTION vísir

Breyta til staðar

AID DSRCApplicationEntityID

Engin
framlenging.
Freight&Fleet

EID Dsrc-EID

AID=

2

Skilgreint innan OBU og auðkennir
verkbúnaðartilvikið.
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Áttund #

Nr. 31/1508

14

Bitar í
áttund

Eigind/Gagnareitur

Parameter Container {}{

18.5.2017

Lýsing

Engin framlenging, Val á container = 2,
áttundarstrengur

15

Engin framlenging,
samhengismerkis = 8

16

Rtm-ContextMark::= SEQUENCE {}
{
StandardIdentifier
standardIdentifier

17
18

lengd

RTM-

Kennimark viðfangs fyrir hinn studda
staðal, hluta, og útgáfu. Dæmi: ISO (1)
Standard (0) TARV (15638) part9(9)
Version1 (1).
Fyrsta áttund er 06H, sem er kennimark
viðfangsins Önnur áttund er 06H, sem er
lengd þess. Næstu 6 áttundir dulkóða
dæmið um kennimark viðfangs

19
20
21

Athugið að einungis eitt stak úr rununni
er til staðar (hinu valkvæða staki
RtmCommProfile er sleppt)

22
23
24

ObeConfiguration Sequence {}{
OPTION vísir

25
26
27
28

ObeStatus ekki til staðar

EquipmentClass INTEGER
(0..32767)
ManufacturerId INTEGER
(0..65535)

Kennimerki framleiðanda fyrir DSRVU
búnaðinn eins og lýst er í ISO 14816
skránni

FCS

Vartala fyrir ramma

Stöðuvísir

Stöðuvísir á enda

29
30

DCS_49 REDCR-búnaðurinn les því næst gögnin með því að gefa GET-skipun sem samræmist GET-skipunina sem er
skilgreind í liðum 6.2, 6.3 og 6.4 í EN 13372 og í EN 12834, með stillingum sem eru tilgreindar í töflu 14.10.
Tafla 14.10.
Framsetning — Rammastillingar GET-beiðni
Reitur

Stillingar

Invoker Identifier (IID)

Ekki til staðar

Link Identifier (LID)

Vistfang tengils fyrir hinn tiltekna DSRC-VU-búnað

Chaining

Nei
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Reitur

Nr. 31/1509

Stillingar

Element Identifier (EID)

Eins og er tilgreint í þjónustutöflunni fyrir ökutækið. Engin framlenging

Access Credentials

Nei

AttributeIdList

Engin framlenging, 1 eigind, AttributeID = 1 (RtmData)

Fragmentation

Nei

Layer2 settings

Skipunin PDU, raðfyrirspurn um ACn-skipun

Í töflu 14.11 er að finna dæmi um aflestur á RTM-gögnunum.
Tafla 14.11.

Áttund #

Framsetning — Dæmi um ramma fyrir GET beiðni

Bitar í
áttund

Eigind/Gagnareitur

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir
DSRC-VU-búnað

6

MAC Control field

Skipun PDU

7

LLC Control field

Umbeðin ACn command, n biti

8

Tvístrunarhaus

Engin tvístrun

9

Get.request

Get-skipun

3

hinn

tiltekna

4
5

SEQUENCE {}{

10

11
12

OPTION vísir

Aðgangsskilríki ekki til staðar

OPTION vísir

IID ekki til staðar

OPTION vísir

AttributeIdList til staðar

Fill

Stillið á 0.

BIT STRING(SIZE(1))

EID INTEGER(0..127,…)

AttributeIdList
{AttributeId }}

SEQUENCE

Auðkenni staksins (EID) fyrir RTMverkbúnaðartilvikið, eins og er tilgreint í
þjónustutöflunni fyrir ökutækið. Engin
framlenging
OF

Engin framlenging, fjöldi eiginda = 1
AttributeId=1,
framlenging

RtmData.

Engin
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Áttund #

Nr. 31/1510

13

Bitar í
áttund

Eigind/Gagnareitur

18.5.2017

Lýsing

FCS

Vartala fyrir ramma

Flag

Stöðuvísir á enda

14
15

Þegar DSCR-VU búnaðurinn tekur við GET-beiðninni sendir hann GET-svörun með þeim gögnum sem
beðið er um, sem samræmast GET-svöruninni sem er skilgreind í liðum 6.2, 6.3 og 6.4 í EN 13372 og í EN
12834, með stillingum sem eru tilgreindar í töflu 14.12.
Tafla 14.12.
Framsetning — Rammastillingar GET svörunar
Reitur

Stillingar

Invoker Identifier (IID)

Ekki til staðar

Link Identifier (LID)

Samkvæmt EN 12834

Chaining

Nei

Element Identifier (EID)

Eins og er tilgreint í þjónustutöflunni fyrir ökutækið.

Access Credentials

Nei

Fragmentation

Nei

Layer2 settings

PDU svörun, Svörun tiltæk og skipun meðtekin, skipun ACn

Í töflu 14.13 er að finna dæmi um aflestur á RTM-gögnunum.
Tafla 14.13.
Framsetning — dæmi um innihald ramma fyrir svörun

Áttund #

DSC_50

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir
DSRC-VU-búnað

3
4
5

hinn

tiltekna
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Áttund #
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Bitar í
áttund

Eigind/Gagnareitur

Nr. 31/1511

Lýsing

6

MAC Control field

PDU svörun

7

LLC Control field

Svörun tiltæk, ACn skipun n biti

8

LLC Status field

Svörun tiltæk og skipun samþykkt

9

Tvístrunarhaus

Engin tvístrun

10

Get.response

Get svörun

SEQUENCE {}{
OPTION vísir

IID ekki til staðar

OPTION vísir

Listi yfir eigindir til staðar

OPTION vísir

Afturhvarfsstaða ekki til staðar

Fill

BIT STRING(SIZE(1))

Ekki notað

11

EID

INTEGER(0..127,…)

Svarar frá RTM-verkbúnaðartilvikinu.
Instance. Engin framlenging,

12

AttributeList

13

14

SEQUENCE OF {}{

Engin framlenging, fjöldi eiginda = 1

Attributes
SEQUENCE {}{
AttributeId

Engin framlenging,
(RtmData)

AttributeValue
CONTAINER {}{

Engin framlenging, val á container
= 1010.

15

RtmData

16
17
…
n
n+1 FCS

…
}}}}}}}}
Vartala fyrir ramma

n+2
n+3 Flag

AttributeId=1

Stöðuvísir á enda
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DSC_51 REDCR-búnaðurinn lokar því næst tengingunni með því að gefa frá sér EVENT_REPORT, RELEASEskipun sem samræmist liðum 6.2, 6.3 og 6.4 í EN 13372 og lið 7.3.8 í EN 12834, með engum tilteknum
RTM-stillingum. Í töflu 14.14 er sýnt dæmi um bitakóðun RELEASE skipunarinnar.
Tafla 14.14.

Áttund #

Lúkning. Innihald EVENT_REPORT losunarramma

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir
DSRC-VU-búnað

6

MAC Control field

Ramminn inniheldur skipunina LPDU

7

LLC Control field

UI skipun

8

Tvístrunarhaus

Engin tvístrun

9

EVENT_REPORT.request
SEQUENCE {}{

EVENT_REPORT (Release)

hinn

tiltekna

3
4
5

OPTION vísir

Aðgangsskilríki ekki til staðar

OPTION vísir

Tilviksbreyta ekki til staðar

OPTION vísir

IID ekki til staðar

Mode BOOLEAN

Ekki búist við svari

10

EID INTEGER (0..127,…)

Engin framlenging, EID = 0 (System)

11

EventType INTEGER (0..127,…) }}

Tegund viðburðar 0 = Release

12

FCS

Vartala fyrir ramma

Flag

Stöðuvísir á enda

13
14
DSC_52

Ekki er ætlast til að DSRC-VU-búnaðurinn svari Release-skipuninni. Fjarskiptunum er síðan lokað.

5.4.8 Lýsing á hreyfingum í prófun á fjarskiptum með DSCR-búnaði
DSC_53

Starfsmenn með aðgangsheimild að öryggisverklagi þarf til að gera heildarprófanir þar sem gögnin eru m.a.
gerð örugg, eins og er skilgreint í 11. viðbæti um sameiginlegar öryggisaðferðir, og skulu nota hina venjulegu
GET-skipun eins og er skilgreint hér á undan.
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DSC_54 Gangsetning og reglubundnar skoðunarprófanir sem krefjast dulráðningar og skilnings á innihaldi hinna
dulráðnu gagna skulu framkvæmdar eins og er tilgreint í 11. viðbæti, um sameiginlegar öryggisaðferðir, og í
9. viðbæti, gerðarviðurkenningarskrá yfir lágmarkskröfur um prófanir.
Hins vegar er hægt að prófa grunnfjarskipti í DSRC-búnaðinum með skipuninni ECHO. Slíkra prófanna kann
að verða krafist við gangsetningu, við reglubundnar skoðanir eða önnur tilefni að kröfu lögbærs
eftirlitsyfirvalds eða samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 165/2014 (sjá 6. lið hér á eftir).
DSC_55 Til að gera þessa einföldu fjarskiptaprófun gefur REDCR-búnaðurinn frá sér ECHO-skipunina á meðan á
vinnulotu stendur, þ.e. að loknum árangursríkum frumstillingarfasa. Fjarskiptarununni svipar þannig til
spurnar:
— 1. þrep REDCR-búnaðurinn sendir þjónustutöflu fyrir radíóvita (BST) sem inniheldur m.a. kennimerki
verkbúnaðarins (AID) í þjónustuskránni sem hún styður. Í RTM-verkbúnaðinum mun þetta einfaldlega
verða þjónustan með AID-gildi=2.
DSRC-VU-búnaðurinn metur BST-töfluna sem henni berst og þegar hann ber kennsl á að BST-taflan óski
eftir Freight&Fleet (AID = 2) skal DSRC-VU-búnaðurinn svara. Ef REDCR-búnaðurinn býður ekki upp á
AID=2 skal DSRC-VU-búnaðurinn loka fjarskiptum sínum við REDCR-búnaðinn.
— 2. þrep DSRC-VU-búnaðurinn sendir beiðni um úthlutun á einkaglugga.
— 3. þrep REDCR-búnaðurinn sendir úthlutun á einkaglugga.
— 4. þrep DSRC-VU-búnaðurinn notar hinn úthlutaða einkaglugga til að senda VST-töflu ökutækisins sem
hann er í. Þessi VST-tafla inniheldur m.a. skrá yfir allar þær mismunandi verkbúnaðareintekningar sem
þessi ákveðni DSRC-VU-búnaður styður innan ramma AID=2. Hinar mismunandi eintekningar skulu
auðkenndar með einkvæmt mynduðum auðkennum eininga (EID) sem hver um sig er tengd breytugildi
sem gefur til kynna það tilvik verkbúnaðarins sem er stutt.
— Þrep 5 Því næst greinir REDCR-búnaðurinn VST-töfluna sem honum er boðin og annað hvort slítur
tengingunni (RELEASE) þar eð hann hefur ekki áhuga á neinu sem VST-taflan hefur að bjóða (þ.e. hann
fær VST-töflu frá DSRC-VU-búnaði sem er ekki RTM VU) eða, ef hann fær viðeigandi VST-töflu, hann
setur af stað verkbúnaðareintekningu.
— 6. þrep REDCR-búnaðurinn skal senda skipun (ECHO) til þessa tiltekna DSCR-VU búnaðar og úthluta
einkaglugga.
— 7. þrep DSRC-VU-búnaðurinn notar hinn nýúthlutaða einkaglugga til að senda ECHO svörunarramma.
Eftirfarandi töflur innihalda hagnýt dæmi um ECHO-fjarskiptalotu.
DSC_56 Frumstilling er framkvæmd samkvæmt lið 5.4.7 (DSC_44 — DSC_48) og töflum 14.4 — 14.9.
DSC_57 Því næst gefur REDCR-búnaðurinn ACTION, ECHO skipun sem samræmist ISO 14906 og inniheldur 100
áttundir af gögnum og engar tilteknar RTM-stillingar. Í töflu 14.15 er sýnt innihald rammans sem REDCRbúnaðurinn sendir.
Tafla 14.15.

Áttund #

Dæmi um ramma með ACTION, ECHO beiðni

Eigind/Gagnareitur

Bitar í
áttund

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir
DSRC-VU-búnað

3

hinn

tiltekna
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Lýsing

4
5
6

MAC Control field

Skipun PDU

7

LLC Control field

Umbeðin ACn skipun, n biti

8

Tvístrunarhaus

Engin tvístrun

9

ACTION.request
SEQUENCE {}{

Beiðni um aðgerð (ECHO)

OPTION vísir

Aðgangsskilríki ekki til staðar

OPTION vísir

Aðgerðarbreyta til staðar

OPTION vísir

IID ekki til staðar

Mode BOOLEAN

Búist við svari

10

EID INTEGER (0..127,…)

Engin framlenging, EID = 0 (System)

11

ActionType INTEGER (0..127,…)

Engin framlenging, beiðni um aðgerð af
tegundinni ECHO

12

ActionParameter

CONTAINER {}{

Engin framlenging, val á container = 2

13

Engin framlenging. Lengd strengs = 100
áttundir

14

Gögn sem skal bergmála

…
113
114 FCS

…
}}
Vartala fyrir ramma

115
116 Flag

Stöðuvísir á enda

DSC_58 Þegar DSRC-VU-búnaðurinn tekur við ECHO-beiðni sendir hann ECHO-svar sem inniheldur 100 áttundir af
gögnum með því að endurvarpa viðteknu skipuninni í samræmi við ISO 14906, án sérstakra RTM-stillinga. Í
töflu 14.16 er sýnt dæmi um kóðun á bitastigi.
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Tafla 14.16.

Áttund #

Dæmi um ACTION, ECHO svörunarramma

Bitar í
áttund

Eigind/Gagnareitur

Lýsing

1

FLAG

Ræsa stöðuvísi

2

Private LID

Vistfang tengils fyrir hinn
skráningarhluta ökuritans

6

MAC Control field

PDU-svörun

7

LLC Control field

ACn skipun, n biti

8

LLC Status field

Svörun tiltæk

9

Tvístrunarhaus

Engin tvístrun

10

ACTION.response
SEQUENCE {}{

ACTION-svörun (ECHO)

tiltekna

3
4
5

OPTION vísir

IID ekki til staðar

OPTION vísir

Svörunarbreyta til staðar

OPTION vísir

Afturhvarfsstaða ekki til staðar

Uppfylling
11
12

BIT STRING (SIZE(1))

Ekki notað

EID INTEGER (0..127,…)
ResponseParameter

Engin framlenging, EID = 0 (System)

CONTAINER {}{

Engin framlenging, val á container = 2

13

Engin framlenging. Lengd strengs = 100
áttundir

14

Bergmáluð gögn

…
113
114 FCS

…
}}
Vartala fyrir ramma

115
116 Flag

Stöðuvísir á enda
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Stuðningur við tilskipun 2015/71/ESB

5.5.1 Yfirlit
DSC_59 Til að styðja við tilskipun 2015/719/ESB um hámarksþyngdir og mál þungaflutningabifreiða verða
samskiptareglur um hreyfingar vegna niðurhals OWS-gagna yfir 5,8 GHz tengingu við DSRC-skilflöt þær
sömu og eru notaðar fyrir RTM-gögnin (sjá lið 5.4.1) og eini munurinn er sá að kennimark viðfangsins sem
vísar til TARV-staðalsins mun skírskota til 20. hluta ISO 15638 staðalsins (TARV) sem tengist WOB/OWS.
5.5.2. Skipanir
DSC_60 Skipanirnar sem eru notaðar fyrir OWS-hreyfingu verða þær sömu og eru notaðar fyrir RTM-hreyfingu.
5.5.3 Röð spurnarskipana
DSC_61 Röð spurnarskipana fyrir OWS-gögn verður sú sama og fyrir RTM-gögn.
5.5.4 Gagnaskipan
DSC_62 Farmþunginn (OWS-gögnin) samanstendur af keðju
1. EncryptedOwsPayload gagna, sem eru dulkóðun á OwsPayload sem er skilgreindur í ASN.1 lið 5.5.5.
Aðferðin við dulkóðunina skal vera sú sama og tekin er upp fyrir RtmData, sem er tilgreind í 11. viðbæti
2. DSRCSecurityData, sem eru reiknuð út með sömu algrímum og voru teknir upp fyrir RtmData, sem er
tilgreind í 11. viðbæti.
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5.5.5 ASN.1-eining fyrir OWS DSRC-hreyfinguna
DSC_63. Skilgreiningin á ASN.1 einingunni fyrir DSRC-gögnin í RTM-verkbúnaðinum er skilgreind sem hér segir:
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5.5.6 OwsData-stök, aðgerðir sem eru framkvæmdar og skilgreiningar
OwsData-stök eru skilgreind til að styðja við
þungaflutningabifreiða. Merking þeirra er sem hér segir:

tilskipun

2015/719/ESB

um

hámarksþyngdir

og

mál

— recordedWeight stendur fyrir mælda heildarþyngd þungaflutningabifreiðarinnar með 10 Kg nákvæmni, eins og er
skilgreint í EN ISO 14906. Til dæmis stendur gildið 2500 fyrir 25 tonna þyngd.
— axlesConfiguration stendur fyrir tilhögun þungaflutningabifreiðarinnar að því er varðar fjölda ása. Tilhögunin er
skilgreind með 20 bita bitasíunni (framlengd út frá EN ISO 14906)
2 bita bitasía táknar tilhögun á ás með eftirfarandi sniði:
— Gildið 00B merkir að gildið er „ekki tiltækt― faþví að ökutækið hefur ekki búnað til að safna ásþunganum.
— Gildið 01B merkir að ásinn er ekki til staðar.
— Gildið 10B merkir að ásinn er til staðar og þyngdin hefur verið reiknuð og henni safnað og hún er sett fram í
reitnum axlesRecordedWeight.
— Gildið 11B er frátekið til seinni tíma notkunar.
Síðustu fjórir bitarnir eru fráteknir til seinni tíma notkunar.
Fjöldi ása
Fjöldi ása á dráttareiningu
00/01/
10/11

00/01/
10/11

00/01/
10/11

Fjöldi ása á eftirvagni
00/01/
10/11

00/01/
10/11

00/01/
10/11

00/01/
10/11

00/01/
10/11

00/01/
10/11

00/01/
10/11

Geymist til
síðari nota
(4 bitar)

— axlesRecordedWeight táknar þá tilteknu þyngd sem var skráð fyrir hvern ás, með 10 kg nákvæmni. Tvær áttundir
eru notaðar fyrir hvern ás. Til dæmis stendur gildið 150 fyrir 1500 kílóa þyngd.
Hin gagnatögin eru skilgreind í lið 5.4.5.
5.5.7 Tilhögun gagnaflutnings
DSC_64 Tilhögun gagnaflutnings fyrir OWS-gögn milli spurnarbúnaðarins og DSRC-búnaðarins í ökutækinu skal vera
sú sama og fyrir RTM-gögn (sjá lið 5.4.6).
DSC_65 Gagnaflutningur milli verkvangsins, sem safnar gögnunum um hámarksþyngdir, og DSRC-búnaðarins í
ökutækinu skal byggjast á efnislegu tengingunni og skilflötunum og samskiptaregluunum sem er lýst í lið 5.6.
5.6

Gagnaflutningur milli DSRC-VU-búnaðarins og VU-búnaðarins

5.6.1 Efnisleg tenging og skilfletir
DSC_66 Tengingin milli VU-búnaðarins og DSRC-VU-búnaðarins getur annað hvort verið um efnislegan kapal eða
skammdræg þráðlaus fjarskipti byggð á Bluetooth v4.0 BLE.
DSC_67 Fullnægja skal eftirfarandi kröfum óháð vali á efnislegri tengingu og skilfleti:
DSC_68

a)

Til að hægt sé að semja við mismunandi birgja um að útvega VU-búnað og DSRC-VU-búnað, og einnig
mismunandi lotur af DSRC-VU-búnaði, skal tengingin á milli VU-búnaðarins og DSRC-VU-búnaðarins
vera opin og stöðluð. VU-búnaðurinn skal tengjast DSRC-VU-búnaðinum annað hvort
i.

með föstum köplum, sem eru minnst 2 metrar á lengd, með beinum DIN 41612 H11 tengli — 11
pinna samþykktum karltengli úr DSRC-VU-búnaðinum sem fellur að svipuðum kventengli, sem
hefur fengið DIN/ISO samþykki, úr VU-búnaðinum,
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með Bluetooth Low Energy (BLE)

iii. með staðlaðri ISO 11898 eða SAE J1939 tengingu
DSC_69

b) skilgreiningin á skilflötunum og tengingunni milli VU-búnaðarins og DSRC-VU-búnaðarins verður að
styðja skipanirnar í samskiptareglum verkbúnaðarins sem eru skilgreindar í lið 5.6.2 og

DSC_70

c) VU-búnaðurinn og DSRC-VU-búnaðurinn verða að styðja framkvæmd gagnaflutnings gegnum
tenginguna að því er varðar afköst og aflgjafa.

5.6.2 Samskiptareglur verkbúnaðar
DSC_71 Samskiptareglurnar fyrir verkbúnaðinn milli fjarskiptabúnaðar VU-búnaðarins og DSRC-VU-búnaðarins
skulu með reglulegu millibili færa gögnin um fjarskiptin frá VU-búnaðinum yfir í DSRC-VU-búnaðinn.
DSC_72 Eftirfarandi meginskipanir eru auðkenndar:
1. Ræsing fjarskiptatengingarinnar — Beiðni
2. Ræsing fjarskiptatengingarinnar — Svörun
3. Senda gögn með kennimerki RTM-verkbúnaðarins og farmþunga sem er skilgreindur út frá RTM-gögnum
4. Staðfesting gagnanna
5. Ræsing fjarskiptatengingarinnar — Beiðni
6. Lokun fjarskiptatengingarinnar — Svörun
DSC_73 Í ASN1.0 má skilgreina framangreindar skipanir sem:
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DSC_74 Lýsing skipananna og breytanna er sem hér segir:
—

er notuð til að frumstilla fjarskiptatenginguna.
VU-búnaðurinn sendir hana til DSRC-VU-búnaðarins. VU-búnaðurinn stillir LinkIdentifier-skipunina og
sendir hana til DSRC-VU-búnaðarins til að rekja tiltekna fjarskiptatengingu.
(Aths.: þetta er til að styðja tengingar sem gætu komið seinna, og annan verkbúnað/einingar eins og t.d.
vigtun um borð).

—

er notuð af DSRC-VU-búnaðinum til að gefa
svar við beiðninni um að frumstilla fjarskiptatenginguna. DSRC-VU-búnaðurinn sendir hana til VUbúnaðarins. Skipunin skilar niðurstöðu úr frumstillingunni sem svari = 1 (tókst) eða 0 = (mistókst).

DSC_75 Einungis skal frumstilla fjarskiptatenginguna að lokinni uppsetningu, kvörðun og ræsingu hreyfils/VUbúnaðar.
—

er notuð af VU-búnaðinum til að senda undirrituðu RCDTData (þ.e.
fjarskiptagögnin) til DSRC-VU-búnaðarins. Gögnin eru send stöðugt með 60 sekúndna millibili.
DataTransactionId-breytan auðkennir hina tilteknu sendingu gagna. LinkIdentifier er einnig notuð til að
tryggja að viðeigandi tenging sé rétt.

—

er send frá DSRC-VU-búnaðinum til að gefa endurgjöf til VUbúnaðarins um viðtöku gagnanna frá

—

skipun sem er auðkennd með DataTransactionId-breytunni. Svarbreytan er 1 (tókst) eða = 0 (tókst ekki).
Ef VU-búnaður tekur við fleiri en þremur svörunum sem samsvara 0 eða ef VU-búnaðurinn fær ekki
RCDT Data Acknowledgment-svörun fyrir áður senda RCDT- Send Data-skipun með tilteknu
DataTransactionId, myndar VU-búnaðurinn viðburð og skráir hann.

—

að loka tengingu fyrir tiltekinn LinkIdentifier.

er send frá VU-búnaðinum til DSRC-VU-búnaðarins til

DSC_76 Þegar DSRC-VU-búnaður eða VU-búnaður er endurræstur skal fjarlægja allar fyrirliggjandi
fjarskiptatengingar þar eð til staðar gætu verið „hangandi―engingar
t
vegna skyndilegrar lokunar VU-búnaðar.
—

5.7

er sent frá DSRC-VU-búnaðinum til VU-búnaðarins
til að staðfesta beiðni um lokun tengingarinnar frá VU-búnaðinum fyrir hinn tiltekna LinkIdentifier.

Meðhöndlun villna

5.7.1 Skráning og miðlun gagnanna í DSRC-VU-búnaðinum
DSC_77 VUSM-aðgerðin skal miðla gögnunum til DSRC-VU-búnaðarins og skulu þau þegar vera örugg. VUSMaðgerðin skal sannprófa að gögnin sem DSCR-VU búnaðurinn skráði hafi verið rétt skráð. Skráning og
tilkynning um villur við flutning gagna frá VU-búnaðinum yfir í minni DSRC-VU-búnaðarins skal skráð með
taginu EventFaultType og upptalningargildið stillt á ‗62‘H, bilun í fjarskiptabúnaði, ásamt tímastimplinum.
DSC_78 VU-búnaðurinn skal viðhalda skrá sem er auðkennd með einkvæmu heiti sem er skoðunarmönnum
auðgreinanlegt, til þess að skrá „bilun í innri samskiptum VU-búnaðar―
.
DSC_79 Ef VUPM-minnið reynir að sækja VU-gögn í öryggiseininguna (til að koma þeim áfram til DSRC-VUbúnaðarins) en tekst það ekki skal það skrá þá villu með taginu EventFaultType og upptalningargildið stillt á
62’H Remote Communication Facility‗ fjarskiptavillu, ásamt tímastimpli. Fjarskiptavillan finnst þegar
skilaboð berast ekki fyrir hið tengda (þ.e. með sömu DataTransactionId
skilaboðum)
oftar en þrisvar í röð.
5.7.2 Villur í þráðlausum fjarskiptum
DSC_80 Meðhöndlun á fjarskiptavillum skal samræmast hinum tengdu DSRC-stöðlum, nefnilega EN 300 674-1, EN
12253, EN 12795, EN 12834 og viðeigandi breytum í EN 13372.
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5.7.2.1 V illu r í dul kóðun og undi rsk r iftu m
DSC_81 Dulkóðunar- og undirskriftavillur skulu meðhöndlaðar eins og er skilgreint í 11. viðbæti, um sameiginlegar
öryggisaðferðir, og eru ekki til staðar í neinum villuboðum sem tengjast DSRC-gagnaflutningi.
5.7.2.2 S krán ing á vi llu m
DSRC-miðillinn er virk, þráðlaus fjarskipti í umhverfi þar sem óvissa er um loftskilyrði og truflanir eru til staðar,
einkum við þær aðstæður við þessa notkun þar sem saman koma færanlegur REDCR-búnaður og ökutæki á ferð. Því er
nauðsynlegt að ganga úr skugga um muninn á misheppnuðum aflestri og villuástandi. Í færslu yfir þráðlausan skilflöt
er misheppnaður aflestur algengur og afleiðingin er venjulega að reyna aftur, þ.e. að endurútvarpa BST-töflunni og
reyna að keyra rununa aftur og í flestum kringumstæðum tekst þá að ná fjarskiptasambandi og flytja gögnin, nema ef
ökutækið, sem hafa á samskipti við, fer úr færi á þeim tíma sem þarf til að endurtaka útsendinguna. (Nokkrar tilraunir
og endurtekningar á þeim geta verið á bak við aflestrartilvik sem heppnast).
Aflestur getur mistekist af því að loftnetin voru ekki tengd saman á réttan hátt (miðunarvilla); af því að það skyggir á
annað loftnetið — það getur verið með ásetningi, en getur líka orsakast af því að annað ökutæki skyggir á; vegna
rafsegultruflana, einkum út frá u.þ.b. 5,8 GHz WIFI-kerfi eða öðrum þráðlausum fjarskiptum sem almenningur hefur
aðgang að, eða getur stafað af ratsjártruflun eða erfiðum aðstæðum í andrúmsloftinu (t.d. í þrumuveðri); eða
einfaldlega af því að ökutækið fer úr færi við DSRC-fjarskiptin. Ekki er hægt að skrá einstök tilvik um misheppnaðan
aflestur vegna eðlis þeirra, einfaldlega vegna þess að fjarskiptin áttu sér ekki stað.
Ef fulltrúi lögbæra eftirlitsyfirvaldsins velur hins vegar ökutæki og reynir að senda spurn til DSRC-VU-búnaðar þess
en enginn gagnaflutningur á sér stað getur það stafað að því að vísvitandi hafi verið átt við búnaðinn og því þarf
fulltrúi lögbæra eftirlitsyfirvaldsins að hafa leið til að skrá atvikið og til að láta samstarfsmenn sína neðar við veginn
vita að um brot geti verið að ræða. Samstarfsmenn hans geta þá stöðvað ökutækið og framkvæmt efnislega skoðun.
Hins vegar getur DSRC-VU-búnaðurinn ekki miðlað gögnum um atvikið af því að engin fjarskipti áttu sér stað. Slíkar
tilkynningar skulu því vera aðgerð sem tengist hönnun REDCR-búnaðarins.
Misheppnaður aflestur er tæknilega ólíkur villu. Í þessu samhengi er það villa þegar rangt gildi berst.
Gögn sem eru flutt í DSRC-VU-búnaðinn eru þegar örugg þegar þau berast og því þarf sá sem sendir þau að staðfesta
þau (sjá 5.4)
Gögn sem seinna berast gegnum þráðlausa skilflötinn eru prófuð með lotubundnu eftirliti með umframmagni (CRCprófun) á fjarskiptastiginu. Ef CRC-prófun fullgildir gögnin, þá eru þau rétt. Ef CRC-prófun fullgildir gögnin ekki eru
þau endursend. Líkur á að gögn komist á rangan hátt í gegnum CRC-prófun eru svo mjög tölfræðilega ósennilegar að
það þarf ekki að taka það með í reikninginn.
Ef CRC-prófun fullgildir ekki gögnin og ekki finnst tími til að endursenda og taka við réttum gögnum þá verður
niðurstaðan ekki villuboð heldur eintekning með tiltekinni gerð misheppnaðs aflestrar.
Einu gögnin um misheppnaðan aflestur sem hægt er að skrá eru um þann fjölda færslna sem tekst að byrja og enda
ekki með því að það tekst að senda gögn til REDCR-búnaðarins.
DSC_82 Því skal REDCR-búnaðurinn skrá, með tímastimplun, þann fjölda tilvika þegar frumstillingarfasi DSRCspurnar heppnast en færslunni lauk áður en REDCR-búnaðinum tókst að sækja gögnin. Þessi gögn skulu
vera aðgengileg fyrir fulltrúa lögbæra eftirlitsyfirvaldsins og skulu geymd í minni REDCR-búnaðarins.
Aðferðin sem er notuð til þess skal vera hluti af hönnun búnaðarins eða velta á forskrift lögbærs
eftirlitsyfirvalds.
Einu villugögnin sem einhverja merkingu hafa og hægt er að skrá er sá fjölda tilvika þegar REDCRbúnaðinum tekst ekki að dulráða gögnin sem berast. Hins vegar skal taka fram að þetta tengist eingöngu
skilvirkni REDCR-hugbúnaðarins. Hægt er að dulráða gögn tæknilega en samt getur ekki verið hægt að
botna í merkingu þeirra.
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DSC_83 Því skal REDCR-búnaðurinn skrá, með tímastimplun, fjölda tilvika þegar hann hefur reynt en ekki tekist að
dulráða gögn sem honum berast yfir DSRC-skilflötinn.
6.

PRÓFUN Á STAFSHÆFNI OG REGLUBUNDNAR SKOÐANIR Á FJARSKIPTAAÐGERÐINN

6.1. Almennt
DSC_84 Gert er ráð fyrir tvenns konar prófunum á fjarskiptaaðgerðinni:
1)

ECHO-prófun til að sannprófa þráðlausu DSRC-REDCR >>-:-<DSRC-VU fjarskiptarásina.

2)

Öryggisprófun enda á milli til að tryggja að hægt sé að nota verkstæðiskortið til að skoða dulkóðuðu og
undirrituðu gögnin sem VU-búnaðurinn bjó til og sendi gegnum þráðlausu fjarskiptarásina.

6.2 ECHO
Þessi málsgrein inniheldur ákvæði sem eru sérstaklega til þess gerð að prófa einungis hvort DSRC-REDCR >>-:-<DSRCVU virki.
Takmarkið með ECHO-skipuninni er að gera verkstæðum eða prófunarstöðvum fyrir gerðarviðurkenningar kleift að prófa
hvort DSRC-tengingin virki án þess að þurfa aðgang að öryggisskilríkjum. Búnaður prófunaraðila þarf því eingöngu að
geta sett af stað DSRC-fjarskipti (sent BST-töflu með AID=2) og síðan sent ECHO-skipunina og, ef DSRC-búnaðurinn
virkar, tekið við ECHO-svöruninni. Sjá nánar í lið 5.4.8. Ef hún tekur rétt við þessari svörun er hægt að fullgilda að
DSRC-tengingin (DSRC-REDCR >>-:-<DSRC-VU) virki rétt.
6.3 Prófanir til að sannprófa örugga gagnainnihaldið
DSC_85 Þessi prófun er gerð til að sannprófa öryggi gagnaflæðis endanna á milli. Það þarf DSRC-prófunaraflestrartæki
til að gera slíka prófun. DSRC-prófunaraflestrartækið hefur sömu virkni og er notað samkvæmt sömu forskrift
og aflestrartæki eftirlistyfirvaldanna, að því undanskildu að nota skal verkstæðiskort til að staðfesta notanda
DSRC-prófunaraflestrartækisins í stað eftirlitskorts. Gera má prófunina að lokinni fyrstu virkjun snjallökurita
eða í lokin á kvörðunarferlinu. Að virkjun lokinni skal skráningarhluti ökuritans mynda öruggu
snemmgreiningargögnin og senda þau til DSRC-VU-búnaðarins.
DSC_86 Starfsfólk verkstæðisins verður að staðsetja DSRC-prófunaraflestrartækið í fjarlægð á bilinu 2 til 10 metrum
framan við ökutækið.
DSC_87 Síðan setur starfsfólk verkstæðisins verkstæðiskort í DSRC-prófunaraflestrartækið til að óska eftir spurn um
snemmgreiningargögnin frá skráningarhluta ökuritans. Þegar spurn hefur tekist opnar starfsfólk verkstæðisins
gögnin sem bárust til að tryggja að tekist hafi að sannprófa heilleika þeirra og að þau hafi verið dulráðin.
__________
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1.

SKILGREININGAR
Í þessum viðbæti eru notaðar eftirfarandi skilgreiningar.
snjallökuritakerfi eins og er skilgreint í þessum viðauka (skilgreining bbb í 1. kafla),
fyrstu kynslóðar ökuritakerfi eins og er skilgreint í þessari reglugerð (1. skilgreining 2. gr.),
annarrar kynslóðar ökuritakerfi eins og er skilgreint í þessari reglugerð (7. skilgreining 2. gr.),
innleiðingardagsetning eins og er skilgreint í þessum viðauka (skilgreining ccc í 1. kafla),
sérnota, tölvustýrður búnaður (IDE) búnaður sem er notaður til að framkvæma gagnaniðurhal eins og er skilgreint í 7.
viðbæti þessa viðauka.

2.

ALMENN ÁKVÆÐI

2.1.

Yfirlit yfir umbreytinguna
Í inngangsorðum þessa viðauka er yfirlit yfir umbreytinguna milli fyrstu og annarrar kynslóðar ökuritakerfa.
Auk ákvæða þessara inngangsorða:
— verða fyrstu kynslóðar hreyfinemar ekki rekstrarsamhæfðir við annarar kynslóðar skráningarhluta ökurita.
— verður byrjað að setja annarar kynslóðar hreyfinema í ökutæki á sama tíma og annarar kynslóðar skráningarhluta
ökurita.
— þarf búnaður til gagnaniðurhals og kvörðunar að þróast til að geta stutt notkun beggja kynslóða skráningarbúnaðar og
ökuritakorta.
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Rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita og korta
Litið er svo á að fyrstu kynslóðar ökuritakort séu rekstrarsamhæfð við fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita (í
samræmi við 1. viðauka B í þessari reglugerð) á meðan annarar kynslóðar ökuritakort eru rekstrarsamhæfð við annarrar
kynslóðar skráningarhluta ökurita (í samræmi við 1. viðauka C í þessari reglugerð). Að auki gilda kröfurnar hér á eftir.
MIG_001 Að öðru leyti en því sem kveðið er á um í kröfum MIG_004 og MIG_005 má halda áfram að nota fyrstu
kynslóðar ökuritakort í annarar kynslóðar skráningarhlutum ökurita þar til þau renna út. Handhafar þeirra
geta hins vegar óskað eftir að fá í staðinn annarar kynslóðar ökuritakort um leið og þau eru tiltæk.
MIG_002 Annarar kynslóðar skráningarhlutar ökurita skulu geta notað öll gild fyrstu kynslóðar ökumanns-, eftirlits- og
fyrirtækiskort.
MIG_003 Verkstæði geta gert þessa getu endanlega óvirka í slíkum skráningarhlutum ökurita, þannig að þeir geta ekki
lengur tekið við fyrstu kynslóðar ökuritakortum. Þetta má einungis gera eftir að framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins hefur sett af stað verkferli með þeim tilgangi að biðja verkstæði um að gera þetta, t.d. við
allar reglubundnar skoðanir á ökuritum.
MIG_004 Annarrar kynslóðar skráningarhlutar ökurita skulu einungis geta tekið við annarrar kynslóðar
verkstæðiskortum.
MIG_005 Til að ákvarða vinnuhaminn skulu annarar kynslóðar skráningarhlutar ökurita einungis líta til tegundar gildra
korta sem eru ísett, sama af hvaða kynslóð þau eru.
MIG_006 Hægt skal vera að nota öll gild annarar kynslóðar ökuritakort í fyrstu kynslóðar skráningarhlutum ökurita á
nákvæmlega sama hátt og fyrstu kynslóðar ökuritakort sömu tegundar.

2.3.

Rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita og hreyfinema
Litið er svo á að fyrstu kynslóðar hreyfinemar séu rekstrarsamhæfðir við fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita, á
meðan annarrar kynslóðar hreyfinemar séu rekstrarsamhæfðir við annarrar kynslóðar skráningarhluta ökurita. Að auki
gilda kröfurnar hér á eftir.
MIG_007 Ekki verður hægt að tengja saman annarrar kynslóðar skráningarhluta ökurita og fyrstu kynslóðar hreyfinema
og nota þá saman.
MIG_008 Tengja má saman annarrar kynslóðar hreyfinema við annarrar kynslóðar skráningarhluta ökurita og nota þá
saman, eða við báðar kynslóðir skráningarhluta ökurita.

2.4.

Rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita, ökuritakorta og búnaðar fyrir gagnaniðurhal
MIG_009 Nota má búnað fyrir gagnaniðurhal með einungis einni kynslóð skráningarhluta ökurita og ökuritakorta, eða
með báðum.

2.4.1 Beint niðurhal sérnota, tölvustýrðs búnaðar af korti
MIG_010 Sérnota, tölvustýrður búnaður skal hala niður gögnum af ökuritakortum af einni kynslóð, sem eru sett í
kortalesara þeirra, og skulu nota þær öryggisaðferðir og samskiptareglur fyrir gagnaniðurhal sem eiga við þá
kynslóð, og gögnin sem er halað niður skulu hafa það snið sem er skilgreint fyrir þá kynslóð.
MIG_011 Til að eftirlitsyfirvöld landa utan Evrópusambandsins geti haft eftirlit með ökumönnum skal einnig vera hægt
að hala niður annarrar kynslóðar ökumannskortum (og verkstæðiskortum) á nákvæmlega sama hátt og fyrstu
kynslóðar ökumannskortum (og verkstæðiskortum). Slíkt niðurhal skal ná til:
— óundirritaðara grunnskráa

og

,

— óundirritaðra grunnskráa (1. kynslóðar)

og

,
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— grunnskráa annars verkbúnaðar (innan
DF) sem krafist er samkvæmt samskiptareglum fyrstu
kynslóðar korta um niðurhal. Þessar upplýsingar skulu gerðar öruggar með stafrænni undirskrift í
samræmi við öryggisfyrirkomulag fyrstu kynslóðar korta.
Grunnskrár með verkbúnaðargögnum sem eru einungis til staðar í annarrar kynslóðar ökumannskortum (og
verkstæðiskortum) skulu ekki teknar með í slíku niðurhali (innan
DF).
2.4.2 Niðurhal korts gegnum skráningarhluta ökurita
MIG_012 Hala skal niður gögnum af annarrar kynslóðar korti, sem sett er í fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita, í
samræmi við fyrstu kynslóðar samskiptareglur um niðurhal gagna. Kortið skal bregðast við skipunum
skráningarhluta ökuritans á nákvæmlega sama hátt og fyrstu kynslóðar kort og gögn, sem er halað niður,
skulu vera á sama formi og gögn sem er halað niður af fyrstu kynslóðar korti.
MIG_013 Hala skal niður gögnum af fyrstu kynslóðar korti, sem sett er í annarrar kynslóðar skráningarhluta ökurita, í
samræmi við samskiptareglur um niðurhal gagna sem eru skilgreindar í 7. viðbæti þessa viðauka.
Skráningarhluti ökuritans skal senda skipanir til kortsins á nákvæmlega sama hátt og fyrstu kynslóðar
skráningarhluti ökurita og gögn, sem er halað niður, skulu samræmast því formi sem er skilgreint fyrir fyrstu
kynslóðar kort.
2.4.3 Niðurhal skráningarhluta ökurita
MIG_014 Hala skal niður gögnum af annarrar kynslóðar skráningarhlutum ökurita í samræmi við annarrar kynslóðar
öryggisfyrirkomulag og samskiptareglur um niðurhal gagna sem eru skilgreindar í 7. viðbæti þessa viðauka.
MIG_015 Til að eftirlitsyfirvöld landa utan ESB geti haft eftirlit með ökumönnum og gögnum úr skráningarhlutum
ökurita sem er halað niður af verkstæðum utan ESB er hægt að bjóða valkvætt upp á að hala líka niður
gögnum frá annarrar kynslóðar skráningarhlutum ökutækja með fyrstu kynslóðar öryggisfyrirkomulagi og
fyrstu kynslóðar samskiptareglum um niðurhal gagna. Gögn sem er halað niður skulu vera á sama formi og
gögn sem er halað niður út fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita. Velja má þennan möguleika með
skipunum á valmyndinni.
2.5.

Rekstrarsamhæfi milli skráningarhluta ökurita og kvörðunarbúnaðar
MIG_016 Kvörðunarbúnaður skal geta framkvæmt kvörðun beggja kynslóða ökurita með samskiptareglum fyrir
kvörðun fyrir viðkomandi kynslóð. Nota má kvörðunarbúnað annað hvort með einungis einni kynslóð
ökurita, eða með báðum.

3.

HELSTU ÞREP Á TÍMABILINU FRAM AÐ INNLEIÐINGARDAGSETNINGU
MIG_017 Prófunarlyklar og vottorð skulu standa framleiðendum til boða í síðasta lagi 30 mánuðum fyrir
innleiðingardagsetninguna.
MIG_018 Hægt skal vera að hefja prófanir á rekstrarsamhæfi ef framleiðendur óska þess, minnst 15 mánuðum fyrir
innleiðingardagsetninguna.
MIG_019 Opinberir lyklar og vottorð skulu standa framleiðendum til boða í síðasta lagi 12 mánuðum fyrir
innleiðingardagsetninguna.
MIG_020 Aðildarríki skulu geta gefið út annarrar kynslóðar
innleiðingardagsetninguna.

verkstæðiskort minnst 3 mánuðum fyrir

MIG_021 Aðildarríki skulu geta gefið út allar tegundir annarrar kynslóðar korta minnst 1 mánuði fyrir
innleiðingardagsetninguna.
4.

ÁKVÆÐI FYRIR TÍMABILIÐ EFTIR INNLEIÐINGARDAGSETNINGU
MIG_022 Eftir innleiðingardaginn skulu aðildarríki einungis gefa út annarrar kynslóðar ökuritakort.
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MIG_023 Framleiðendum skráningarhluta ökurita/hreyfinema skal vera heimilt að framleiða fyrstu kynslóðar
skráningarhluta ökurita/hreyfinema á meðan þeir eru notaðir á vettvangi, þannig að hægt sé að skipta út
íhlutum sem bila.
MIG_024 Framleiðendum skráningarhluta ökurita/hreyfinema skal vera heimilt að óska eftir og fá viðhald á
gerðarviðurkenningu fyrstu kynslóðar skráningarhluta ökurita/hreyfinema sem þegar hafa hlotið
gerðarviðurkenningu.
________
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1.

SKAMMSTAFANIR OG TILVÍSUNARSKJÖL

1.1.

Skammstafanir

1.2.

VÁS

Verður ákveðið síðar

VU

Skráningarhluti ökurita (e. Vehicle Unit)

Viðmiðunarstaðlar
ISO 16844-3 Road vehicles – Tachograph systems – Part 3: Motion sensor interface
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ALMENNIR EIGINLEIKAR OG AÐGERÐIR AÐLÖGUNARBÚNAÐARINS

2.1. Almenn lýsing á aðlögunarbúnaðinum
ADA_001 Aðlögunarbúnaðurinn skal sjá tengdum skráningarhluta ökurita fyrir öruggum hreyfigögnum sem sýna
stöðugt hraða ökutækisins og ekna vegalengd.
Aðlögunarbúnaðurinn er eingöngu ætlaður fyrir þau ökutæki sem krafist er að hafi skráningarbúnað í
samræmi við þessa reglugerð.
Hann skal eingöngu settur upp og notaður í þeim gerðum ökutækja sem eru skilgreind í skilgreiningu yy)
„aðlögunarbúnaður―í I. viðauka C þar sem ekki er hægt að setja upp neina aðra fyrirliggjandi gerð
hreyfinema sem að öðru leyti uppfyllir ákvæði þessa viðauka og ákvæða í 1. til 16. viðbæti við hann.
Aðlögunarbúnaðurinn skal ekki tengdur með vélrænum skilfleti við hreyfanlegan hluta ökutækisins, heldur
skal tengja hann við hraða-/vegalengdarpúlsa sem eru myndaðir af sambyggðum nemum eða annars konar
skilflötum.
ADA_002 Gerðarviðurkenndur hreyfinemi (samkvæmt ákvæðum 8. liðar þessa I. viðauka C, Gerðarviðurkenning
skráningarbúnaðar og ökuritakorta) skal settur upp í hlífinni utan um aðlögunarbúnaðinn, sem skal einnig
hýsa púlsbreyti sem flytur innkomandi púlsa í innbyggða hreyfinemann. Innbyggði hreyfineminn skal sjálfur
vera tengdur við VU-búnaðinn þannig að skilflöturinn milli VU-búnaðarins og aðlögunarbúnaðarins uppfylli
kröfurnar sem settar eru fram í ISO 16844-3.
2.2. Aðgerðir
ADA_003 Aðgerðir aðlögunarbúnaðarins skulu vera eftirfarandi :
— skilflatatenging og aðlögun innkomandi hraðapúlsa,
— flutningur innkomandi púlsa til innbyggða hreyfinemans,
— allar aðgerðir innbyggða hreyfinemans sem láta skráningarhluta ökuritans í té örugg hreyfigögn.
2.3. Öryggi
ADA_004 Ekki skal veita öryggisvottun samkvæmt almennu öryggismarkmiðunum fyrir hreyfinema sem skilgreind eru
í 10. viðbæti þessa viðauka. Í stað þeirra skulu gilda kröfur sem tengjast öryggi og eru tilgreindar í lið 4.4 í
þessum viðbæti.
3.

KRÖFUR FYRIR SKRÁNINGARBÚNAÐINN ÞEGAR AÐLÖGUNARBÚNAÐUR ER SETTUR UPP
Kröfurnar í eftirfarandi liðum gefa til kynna hvernig skilja ber kröfurnar í þessum viðauka þegar aðlögunarbúnaður er
notaður. Númer viðeigandi kröfu í I. viðauka C er gefið upp innan hornklofa.
ADA_005 Skráningarbúnaðurinn í öllum ökutækjum sem eru búin aðlögunarbúnaði verður að uppfylla öll ákvæði þessa
viðauka, nema kveðið sé á um annað í þessum viðbæti.
ADA_006 Þegar aðlögunarbúnaður er settur upp felur skráningarbúnaðurinn í sér kapla, aðlögunarbúnaðinn (þ.m.t.
hreyfinema) og skráningarhluta ökurita [01].
ADA_007 Greiningaraðgerð fyrir sértilvik og/eða bilanir í skráningarbúnaðinum er breytt sem hér segir:
—

VU-búnaðurinn skal ræsa sértilvikið „straumrof―
, þegar hann er ekki í kvörðunarham, í hvert sinn sem
straumur rofnar til innbyggða hreyfinemans lengur en í 200 millisekúndur [79]

—

VU-búnaðurinn skal ræsa sértilvikið „villa í hreyfigögnum―þegar rof verður á eðlilegu gagnaflæði milli
innbyggða hreyfinemans og VU-búnaðarins og/eða upp kemur villa sem varðar heilleika gagna eða
sannvottun gagna meðan gagnaskipti eiga sér stað á milli innbyggða hreyfinemans og VU-búnaðarins
[83]
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—

VU-búnaðurinn skal ræsa sértilvikið „tilraun til öryggisbrots―við öll önnur sértilvik sem hafa áhrif á
öryggi innbyggða hreyfinemans þegar hann er ekki í kvörðunarham [85]

—

VU-búnaðurinn skal ræsa sértilvikið „bilun í skráningarbúnaði―,þegar hann er ekki í kvörðunarham, við
allar bilanir í innbyggða hreyfinemanum [88]

ADA_008 Þær bilanir, sem skráningarbúnaðurinn getur greint, skulu vera þær bilanir sem tengjast innbyggða
hreyfinemanum [88].
ADA_009 Kvörðunaraðgerð VU-búnaðarins skal gera kleift að tengja innbyggða hreyfinemann sjálfkrafa við
skráningarhluta ökuritans [202, 204].
4.

KRÖFUR UM SMÍÐI OG VIRKNI AÐLÖGUNARBÚNAÐARINS

4.1. Skilflatatenging og aðlögun innkomandi hraðapúlsa
ADA_011 Skilflötur aðlögunarbúnaðarins skal taka við púlsum sem gefa til kynna hraða ökutækisins og ekna
vegalengd. Rafmagnseiginleikar innkomandi púlsa eru sem hér segir: VÁS af framleiðanda. Stillingar, sem
eingöngu eru aðgengilegar framleiðanda aðlögunarbúnaðarins og viðurkenndu verkstæði sem framkvæmir
uppsetningu aðlögunarbúnaðarins, skulu gera kleift að tengja með réttum hætti ílagsskilflöt
aðlögunarbúnaðarins og ökutækið, ef við á.
ADA_012 Ílagsskilflötur aðlögunarbúnaðarins skal geta, ef við á, margfaldað eða deilt í tíðni púlsanna í innkomandi
hraðapúlsunum með föstum stuðli, sem aðlagar merkið að gildi á bili k-stuðulsins sem skilgreint er í þessum
viðauka (4 000 til 25 000 púlsar/km). Aðeins framleiðandi aðlögunarbúnaðarins og viðurkennd verkstæði sem
setja hann upp mega forrita þennan fasta stuðul.
4.2. Flutningur innkomandi púlsa til innbyggða hreyfinemans
ADA_013 Innkomandi púlsarnir, sem hefur hugsanlega verið breytt eins og lýst er að ofan, skulu fluttir í innbyggða
hreyfinemann þannig að hver innkomandi púls er skynjaður af hreyfinemanum.
4.3. Innbyggður hreyfinemi
ADA_014 Innbyggði hreyfineminn skal örvaður með púlsunum og þannig gert kleift að mynda hreyfigögn sem gefa
nákvæma mynd af hreyfingu ökutækisins, eins og ef hann væri tengdur með vélrænum skilfleti við
hreyfanlegan hluta ökutækisins.
ADA_015 VU-búnaðurinn skal nota auðkennisgögn innbyggða hreyfinemans til að auðkenna aðlögunarbúnaðinn [95].
ADA_016 Litið skal svo á að gögn um uppsetningu, sem geymd eru í innbyggða hreyfinemanum, séu gögn um
uppsetningu aðlögunarbúnaðarins [122].
4.4. Öryggiskröfur
ADA_017 Hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skall vera hönnuð þannig að ekki sé unnt að opna hana. Hún skal vera
innsigluð þannig að auðvelt sé að greina ef átt hefur verið við hlífina (t.d. með því að skoða hana, sjá
ADA_035). Innsigli skulu uppfylla sömu kröfur og innsigli á hreyfinemum [398 til 406]
ADA_018 Ekki má vera unnt að fjarlægja innbyggða hreyfinemann úr aðlögunarbúnaðinum án þess að rjúfa innsigli
hlífarinnar utan um aðlögunarbúnaðinn, eða rjúfa innsigli á milli nemans og hlífarinnar (sjá ADA_034).
ADA_019 Aðlögunarbúnaðurinn skal tryggja að hreyfigögn geti einungis verið unnin og fengin úr ílagi
aðlögunarbúnaðarins.
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4.5. Nothæfiseiginleikar
ADA_020 Aðlögunarbúnaðurinn skal vera að fullu starfhæfur við hitasvið sem framleiðandi skilgreinir.
ADA_021 Aðlögunarbúnaðurinn skal vera að fullu starfhæfur við rakastig frá 10% til 90% [214].
ADA_022 Aðlögunarbúnaðurinn skal varinn gegn því að yfirspenna myndist, að umskautun verði í rafstraumi og að
skammhlaup verði [216].
ADA_023 Aðlögunarbúnaðurinn skal annað hvort:
— bregðast við segulsviði sem truflar greiningu á hreyfingu ökutækis. Í þeim tilvikum skráir og geymir
skráningarhluti ökuritans bilun í nema [88] eða
— vera með nema sem er varinn gegn segulsviðum eða ónæmur fyrir þeim [217].
ADA_024 Aðlögunarbúnaðurinn skal uppfylla alþjóðareglu UN ECE R10 að því er varðar rafsegulsviðssamhæfi og skal
varinn gegn rafstöðuafhleðslu og spennubreytingum [218].
4.6. Smíðaefni
ADA_025 Aðlögunarbúnaðurinn skal uppfylla kröfur um verndarflokk (VÁS af framleiðanda, háð staðsetningu
uppsetningar) [220, 221].
ADA_026 Hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skal vera gul.
4.7. Merkingar
ADA_027 Upplýsingaplata skal fest við aðlögunarbúnaðinn og á henni skal tilgreina eftirfarandi:
— nafn og heimilisfang framleiðanda aðlögunarbúnaðarins,
— hlutanúmer framleiðanda og framleiðsluár aðlögunarbúnaðarins,
— viðurkenningarmerki
gerðar
aðlögunarbúnaðarins
aðlögunarbúnaðinum meðtöldum,

eða

gerðar

skráningarbúnaðarins

að

— dagsetning uppsetningar aðlögunarbúnaðarins,
— verksmiðjunúmer ökutækisins sem aðlögunarbúnaðurinn hefur verið settur í.
ADA_028 Á upplýsingaplötunni skal einnig tilgreina eftirfarandi (ef það er ekki beinlínis læsilegt utan á innbyggða
hreyfinemanum):
— nafn framleiðanda innbyggða hreyfinemans,
— hlutanúmer framleiðanda og framleiðsluár innbyggða hreyfinemans,
— viðurkenningarmerki fyrir innbyggða hreyfinemann.
5.

UPPSETNING SKRÁNINGARBÚNAÐARINS ÞEGAR AÐLÖGUNARBÚNAÐUR ER NOTAÐUR

5.1. Uppsetning
ADA_029 Aðlögunarbúnaður til uppsetningar í ökutækjum skal settur upp af framleiðendum ökutækja eða af
viðurkenndum verkstæðum sem hafa heimild til að setja upp, virkja og kvarða stafræna ökurita og
snjallökurita.
ADA_030 Slík viðurkennd verkstæði, sem setja upp aðlögunarbúnaðinn, skulu stilla ílagsskilflötinn og velja
deilingarhlutfall ílagsmerkisins (ef við á).

8/31

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 31/1531

ADA_031 Slík viðurkennd verkstæði, sem setja upp aðlögunarbúnaðinn, skulu innsigla hlífina utan um búnaðinn.
ADA_032 Aðlögunarbúnaðurinn skal settur upp eins nálægt þeim hluta ökutækisins sem sendir púlsana og hægt er.
ADA_033 Litirnir á köplunum sem veita straumi í aðlögunarbúnaðinn skulu vera rauður (jákvæð tenging) og svartur
(jarðtenging).
5.2. Innsiglun
ADA_034 Eftirfarandi kröfur gilda um innsiglun:
— hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skal vera innsigluð (sjá ADA_017),
— hlífin utan um innbyggða hreyfinemann skal innsigluð við hlífina utan um aðlögunarbúnaðinn, nema
ekki sé unnt að fjarlægja nemann af hlífinni utan um aðlögunarbúnaðinn án þess að rjúfa innsigli
hlífarinnar utan um aðlögunarbúnaðinn (sjá ADA_018),
— hlífin utan um aðlögunarbúnaðinn skal vera innsigluð við ökutækið,
— tengingin á milli aðlögunarbúnaðarins og búnaðarins sem sendir púlsana skal innsigluð báðum endum
(að því marki sem unnt er).
6.

EFTIRLIT, SKOÐANIR OG VIÐGERÐIR

6.1. Reglubundnar skoðanir
ADA_035 Þegar aðlögunarbúnaður er notaður skal hver reglubundin skoðun (reglubundin skoðun er skoðun í samræmi
við kröfu [409] til [413] í 1. viðauka C) skráningarbúnaðarins fela í sér eftirfarandi eftirlit:
— að aðlögunarbúnaðurinn beri viðeigandi gerðarviðurkenningarmerki,
— að innsiglin á aðlögunarbúnaðinum og tengingum hans séu órofin,
— að aðlögunarbúnaðurinn sé settur upp eins og lýst er á uppsetningarplötunni,
— að aðlögunarbúnaðurinn sé settur upp eins og tilgreint er af framleiðanda aðlögunarbúnaðarins og/eða
ökutækisins,
— að það sé heimilt að setja upp aðlögunarbúnaðinn í ökutækið sem er skoðað.
ADA_036 Hluti af þessum skoðunum skal felast í kvörðun og útskiptingu allra innsigla, hvert sem ástand þeirra er.
7.

GERÐARVIÐURKENNING SKRÁNINGARBÚNAÐAR ÞEGAR AÐLÖGUNARBÚNAÐUR ER NOTAÐUR

7.1. Almenn atriði
ADA_037 Skráningarbúnaður skal lagður fram til gerðarviðurkenningar ásamt aðlögunarbúnaðinum [425].
ADA_038 Leggja má allan aðlögunarbúnað fram einan og sér til gerðarviðurkenningar eða til gerðarviðurkenningar sem
íhlut skráningarbúnaðar.
ADA_039 Þannig gerðarviðurkenning skal fela í sér virkniprófanir sem varða aðlögunarbúnaðinn. Jákvæðar niðurstöður
úr hverri þessara prófana eru tilgreindar í viðeigandi vottorði [426].
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7.2. Virknivottorð
ADA_040 Virknivottorð aðlögunarbúnaðar eða skráningarbúnaðar sem hefur að geyma aðlögunarbúnað skal ekki afhent
framleiðanda búnaðarins fyrr en fengist hafa jákvæðar niðurstöður úr minnst eftirfarandi virkniprófununum.

Nr.
1.
1.1.
2.

Prófun

Lýsing

Tengdar kröfur

Stjórnsýsluathugun
Skjöl

Réttleiki skjala varðandi aðlögunarbúnaðinn

Sjónræn skoðun

2.1.

Fylgni aðlögunarbúnaðarins við skjölin

2.2.

Auðkenni/merkingar aðlögunarbúnaðarins

ADA_027, ADA_028

2.3.

Smíðaefni aðlögunarbúnaðarins

[219] til [223]
ADA_026

2.4.
3.

Innsiglun

ADA_017, ADA_018, ADA_034

Virkniprófanir

3.1.

Flutningur innkomandi hraðapúlsa í innbyggða hreyfinemann

ADA_013

3.2.

Skilflatatenging og aðlögun innkomandi hraðapúlsa

ADA_011, ADA_012

3.3.

Nákvæmni í hreyfimælingu

[30] til [35], [217]

4.

Umhverfisprófanir

4.1.

Prófunarniðurstöður
framleiðanda

5.

Prófunarniðurstöður umhverfisprófana
framleiðanda

ADA_020, ADA_021,
ADA_022, ADA_024

EMC (rafsegulsviðssamhæfi)

5.1.

Geislun og næmleiki

Sannprófun samræmis við tilskipun 2006/28/EB

ADA_024

5.2.

Prófunarniðurstöður
framleiðanda

Prófunarniðurstöður umhverfisprófana
framleiðanda

ADA_024

