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Anotace obsahu
Technologie komunikačních sítí, do nichž se zahrnují telekomunikační sítě, Internet a intranetové sítě
využívající informační technologie, se rychle vyvíjejí, aby poskytovaly výkonné síťové služby, a je
nutné, aby při celosvětové komunikaci spolehlivě fungovaly. Spolehlivost je tedy klíčovým faktorem
zajištění fungování sítí a funkceschopnosti síťových služeb. Inženýrství spolehlivosti sítí je specifická
technická disciplína, která se zabývá rozličnými aplikacemi a rozmístěním základních komunikačních
služeb. Spolehlivost sítí má závažný dopad na tvorbu příjmů vývojových organizací, dodavatelů
komponent sítě a poskytovatelů síťových služeb. Tato norma poskytuje generickou soustavu pro
spolehlivost komunikačních sítí. Je v ní popsán vliv atributů spolehlivosti, jako je pohotovost a kvalita
služby, na fungování sítě. Poskytuje kritéria a metodiku návrhu síťových technologií, funkcí
bezpečnostních služeb, zajištění spolehlivosti a hodnocení kvality služby. Je návodem pro procesy
inženýrství a realizaci cílů spolehlivosti sítí.
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Úvod
Složitost komunikačních sítí, jako jsou mobilní telefony, elektronické obchodování, intranet
a internetové služby, v současné době narůstá, aby tyto sítě vyhověly rozličným požadavkům trhu
a potřebám veřejné komunikace.
Současně se rychle rozvíjejí komunikační technologie, aby poskytovaly efektivní síťové služby
a spolehlivé fungování nutné v celosvětové komunikaci. Zásadně důležité komunikační služby, jako je
výměna informací, zpracování dat a síťové propojení, umožňují, aby se práce na veřejných
i soukromých komunikacích vykonávaly nákladově efektivně. Obchodní i soukromý sektor do značné
míry závisejí na těchto komunikačních službách, které se stávají stěžejními při každodenních
pracovních postupech v obou těchto sektorech. Klíčovým faktorem při zajišťování fungování sítě
a funkcí síťové služby je spolehlivost.
Spolehlivost sítě je schopnost sítě fungovat tak, jak je požadováno a kdy je to požadováno, a plnit
potřeby uživatele týkající se komunikace ohledně nepřetržitého fungování sítě a provozu služby.
Spolehlivost z hlediska uživatele znamená, že je poskytování funkcí síťové služby důvěryhodné
a způsobilé vykonávat potřebnou službu na požádání. Spolehlivost sítě je charakterizována jejími
atributy fungování, včetně pohotovosti fungování sítě a kvality služby.
Koncepce sítí je rozšířením koncepce systémů a je zaměřena na společnou soustavu pro interakci
prvků sítě a interoperabilitu funkcí služby, které společně dosahují specifických komunikačních cílů.
Síť vyžaduje specifické charakteristiky fungování za účelem dodávání jak jejích služebních funkcí, tak
služeb sítě. Inženýrství spolehlivosti sítí je specifická technická disciplína založená na riziku určená
k zacházení s rozličnými aplikacemi a různým rozmístěním základních komunikačních služeb. Na rozdíl
od životního cyklu systému, kde existuje vyřazení systému, u sítě zřídka kdy dochází k vyřazení. Síť se
vyvíjí s časem, aby se přizpůsobila inovačním aplikacím a zajištění potřeb služby nepřetržité
komunikace. Životní cyklus sítě je evoluční a musí se zaměřit na problémy sbližování technologií a na
procesy obnovy, jakož i na charakterizaci specifických atributů spolehlivosti, aby síť splnila cíle svého
fungování. Potřeba normalizace spolehlivosti sítí je zásadně důležitá k dosažení nákladově efektivního
vývoje a implementace komunikačních sítí.
Spolehlivost komunikačních sítí poskytuje důležité atributy fungování vývojovým pracovníkům
a dodavatelům síťových zařízení, pracovníkům zajišťujícím integraci sítě a poskytovatelům funkcí
síťové služby, kteří se většinou zabývají globálním konkurenčním prostředím. Prvořadým důvodem je,
že spolehlivost může mít závažný dopad na tvorbu výnosu a může ovlivňovat návratnost investic.
Uživatelé funkcí síťové služby a komunikačních služeb se silně spoléhají na funkce sítě
a bezporuchové služby, které zaručují zabezpečení sítě a nepřerušená síťová spojení pro přenos hlasu,
videa i dat.
V této mezinárodní normě se poskytuje generická soustava pro spolehlivost komunikačních sítí. Do
komunikační sítě se zahrnují telekomunikační sítě, Internet a intranetové sítě využívající informační
technologii. V této normě je popsán vliv atributů (dílčích vlastností) spolehlivosti a jejich dopad na
fungování sítě. Poskytují se v ní kritéria a metodika pro návrh technologie sítě, funkce služby

zabezpečení, posuzování spolehlivosti a hodnocení kvality služby. To má vést procesy inženýrství
a implementace k realizaci cílů týkajících se spolehlivosti sítí.
Tato norma tvoří součást soustavy norem zaměřených na hlediska spolehlivosti systémů a rozšiřuje
pojmy spolehlivosti systémů uvedené v IEC 60300-3-15 pro síťové aplikace a podporuje normy IEC
60300-1 a IEC 60300-2 pro management spolehlivosti. Na fungování sítě a komunikační služby
popsané v této normě jsou odkazy v souboru doporučení Sektoru normalizace v telekomunikacích
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-T).
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí. Stanovuje
generickou soustavu pro spolehlivost sítí, poskytuje proces pro implementaci spolehlivosti sítí a jsou
v ní uvedena kritéria a metodika pro technické návrhy sítí, hodnocení fungování, záležitosti
zabezpečení a měření kvality služby, aby se dosáhlo cílů spolehlivosti sítě.
Tato norma je použitelná pro vývojové pracovníky zabývající se síťovým zařízením a dodavatele
těchto zařízení, pro pracovníky zabývající se integrací sítě a poskytovatele funkcí síťových služeb pro
plánování, hodnocení a implementaci spolehlivosti sítí.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

