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Methodology for communication network dependability assessment and assurance
Méthodologie pour l,évaluation et l,assurance de la sureté de fonctionnement des réseaux de
communication
Methodik zur Beurteilung und Sicherstellung der Zuverlässigkeit von Kommunikationsnetzen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62673:2013. Má stejný status jako oficiální
verze.
This standard implements the English version of the European Standard EN 62673:2013. It has the
same status as the official version.
Anotace obsahu
V této normě je popsána obecná metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí
z hlediska životního cyklu sítě. Jsou v ní uvedeny strategie posuzování spolehlivosti sítě a metodika
analýzy topologie sítě, hodnocení spolehlivosti cest služby a optimalizace konfigurací sítě s cílem
dosáhnout spolehlivostní výkonnosti sítě a spolehlivosti služby. Je též zaměřena na strategie zajištění
spolehlivosti sítě a metodiku aplikace kontroly zdraví sítě, řízení výpadků sítě a management
testovacích případů ke zdokonalení a udržení spolehlivostní výkonnosti sítě v provozu služby sítě.
Tato norma je vhodná pro poskytovatele síťové služby, návrháře a vývojáře sítí a údržbáře
a operátory sítí pro zajištění spolehlivostní výkonnosti sítí a posuzování spolehlivosti služby.
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Pokyn k použití – Inženýrství spolehlivosti systémů
IEC 61907 zavedena v ČSN EN 61907 (01 0680) Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí
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spolehlivosti – Metodický pokyn
ČSN IEC 61882 (01 0693) Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) – Pokyn k použití
ČSN EN 61165 (01 0691) Použití Markovových technik
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Informativní údaje z IEC 62673:2013
Mezinárodní normu IEC 62673 vypracovala technická komise IEC/TC 56 Spolehlivost.
Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:
FDIS

Zpráva o hlasování

56/1507/FDIS

56/1514/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.
Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.
Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď
●
●
●
●

znovu potvrzena;
zrušena;
nahrazena revidovaným vydáním, nebo
změněna.
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