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Předmluva

Text dokumentu 56/1138/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 62347, vypracovaný v technické komisi IEC TC
56 „Spolehlivost“, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN
62347 dne 2007-03-01.

Byla stanovena tato data:

–      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2007-12-01

–      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2010-03-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62347:2006 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Systém je fyzická a/nebo virtuální entita. Někdy je nutné vymezit hranice systému tak, aby jej bylo
možné odlišit nebo oddělit od jiných systémů. Aby systém splnil specifickou potřebu nebo účel, nebo
aby dosáhl určitého cíle, vzájemně reaguje se svým okolním prostředím. To se uskutečňuje
prostřednictvím interakce prvků systému představujících nezbytné funkce navržené tak, aby byl splněn
zamýšlený cíl. Proces vývoje specifikace systému představuje stanovení funkcí potřebných ke splnění
specifického cíle. Podrobný návrh systému začíná teprve poté, co byly zjištěny tyto funkce.

Systémy se mohou lišit svou konstrukční i funkční složitostí. Systém se může skládat z hardwarových,
softwarových a lidských prvků nebo může být kombinací jakýchkoliv z těchto prvků, aby vykonával
nezbytné funkce. Systém plnící jedinou funkci může být produkt, jako je televizní přijímač nebo



softwarový program pro regulaci osvětlení. Systém vykonávající více funkcí může být domácí kino
nebo letadlo. Jednotlivé systémy s vymezenými hranicemi mohou být spolu pospojovány, aby vytvořily
složitou soustavu vzájemně na sebe působících systémů, jako je elektrická rozvodná síť nebo služba
internetového protokolu.

Ve specifikaci systému se stanovuje obálka a hranice systému. Struktura systému je často
hierarchickým propojením subsystémů a vzájemně na sebe působících systémů. Specifikace systému je
použitelná u všech systémů, které mají stejné obecně použitelné vymezení systému, bez ohledu na
jejich hierarchii. Specifikace systému nezaměňuje ani nenahrazuje při používání specifikaci produktu,
kde jsou uvedeny specifické podrobnosti o požadavcích na produkt.

Ze spolehlivosti systému se usuzuje, že je systém chápán jako důvěryhodný a že je schopen na
požádání poskytovat službu ve formě kýžených atributů výkonnosti. Takových atributů výkonnosti lze
dosáhnout začleněním spolehlivosti do funkcí. Ze spolehlivosti logicky vyplývá povědomí o důvěře
uživatele získané z předchozích zkušeností se systémem, který při plnění očekávání uživatele funguje
bez poruch.

V této mezinárodní normě je uvedeno zdůvodnění důležitosti uvádění spolehlivosti ve specifikaci
systému pomocí funkcí. Je v ní uveden postup stanovení požadavků na spolehlivost systémů. Pro provoz
generického systému je popsán proces stanovení funkcí potřebných ke splnění cíle spolehlivosti
systému. Pro provoz specifického systému je zaveden pojem provozní profil, aby se stanovily
požadavky na funkce vykonávané v určitém prostředí, které se vztahuje k provozu specifického systému.
Tato mezinárodní norma je založena na modelu systému a kategorizaci funkcí stanovených v souboru
norem IEC 61069. Příslušné technické procesy pro stanovení a analýzu požadavků na systém jsou
převzaty z ISO/IEC 15288. Kroky postupu a procesy stanovení požadavků na spolehlivost systémů jsou
uvedeny s použitelnými příklady. Jako vodítko pro management spolehlivosti se používají normy IEC
60300-1 a IEC 60300-2. V této mezinárodní normě je proces specifikace spolehlivosti rozšířen v tom
smyslu, že se norma zabývá funkcemi jako nezbytným předpokladem pro návrh systému. Tato norma
doplňuje normu IEC 60300-3-4 o specifikaci požadavků na spolehlivost produktů a zařízení. Technický
proces začlenění spolehlivosti do návrhu systémů je popsán v IEC 60300-3-15.
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1 Předmět normy

V této mezinárodní normě je uveden návod na vypracování specifikací spolehlivosti systémů. Je v ní
uveden proces hodnocení systému a postup stanovení požadavků na spolehlivost systémů.

Tato mezinárodní norma není určena k certifikaci nebo posuzování shody pro smluvní účely. Jejím
záměrem není měnit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z příslušných požadavků uvedených v
zákonech, předpisech a nařízeních.

-- Vynechaný text --


