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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také mezinárodní vládní i nevládní mezinárodní organizace,
s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí
(IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu ISO 13374-3 připravila technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování
stavu, subkomise SC 5, Monitorování stavu a diagnostika strojů.

ISO 13374 sestává z následujících částí se společným názvem Monitorování stavu a diagnostika
strojů – Zpracování, komunikace a prezentace dat:

Část 1:Obecné pokyny●

Část 2: Zpracování dat●

Část 3:Komunikace●

Následující část je plánována:

Část 4:Prezentace●

Úvod

Různé počítačové softwarové systémy napsané pro monitorování stavu a diagnostiku (CM&D) strojů,



které se v současnosti používají, si nemohou snadno vyměňovat data nebo pracovat způsobem
„instaluj a pracuj“ (plug and play) bez rozsáhlé komunikační infrastruktury. Neexistence univerzálního
komunikačního systému ztěžuje uživatelům integraci různých CM&D subsystémů a poskytnutí
sjednoceného pohledu na stav zařízení. Záměrem ISO 13374 je stanovit základní požadavky na
otevřenou softwarovou architekturu pro CM&D, aby se umožnilo, že informace CM&D je zpracována,
komunikována a zobrazena různými softwarovými balíky nezávisle na protokolech, které jsou
specifické pro platformu nebo pro hardware.

ISO 13374-1 dává obecný přehled zpracování, komunikace a prezentace dat. ISO 13374-2 poskytuje
větší podrobnosti o metodologii zpracování dat a o požadavcích uvedených v současných zlepšených
softwarových systémech. Tato část ISO 13374 stanovuje požadavky na architekturu pro komunikaci
dat v otevřených systémech CM&D.

1 Předmět normy

Tato část ISO 13374 stanovuje požadavky na komunikaci dat pro otevřenou referenční informační
architekturu při monitorování stavu a diagnostice (CM&D) a pro referenční procesní architekturu.
Profesionálové pro návrh software potřebují, aby byla definována komunikace pro výměnu CM&D
informací mezi softwarovými systémy. Tato část ISO 13374 usnadňuje vzájemnou spolupráci CM&D
systémů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


