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Úvod
Software má v současných produktech a systémech široké použití. Jedná se například o použití
softwaru v programovatelném řídícím zařízení, počítačových systémech a komunikačních sítích.
Během let vzniklo mnoho norem pro softwarové inženýrství, pro management softwarových procesů,
pro zajištění kvality a bezporuchovosti softwaru, ale pouze několik z nich se zaměřilo na problémy
softwaru z hlediska spolehlivosti.
Spolehlivost je schopnost systému fungovat tak, jak je to požadováno a tehdy, když je to požadováno,
za účelem splnění specifických cílů za daných podmínek použití. Ze spolehlivosti systému se usuzuje,
že je systém důvěryhodný a je schopen vykonávat požadovanou službu na vyžádání s cílem uspokojit
potřeby uživatele. Vzrůstající trendy v používání softwaru v odvětví služeb rychle pronikl do
internetových služeb a vývoje webu. Normalizovaná rozhraní a protokoly umožnily použití funkčnosti
softwaru třetí stranou v rámci celého internetu, čímž povolily používání křížových platforem, křížových
poskytovatelů a křížových domén. Software se stal hnacím mechanismem k tomu, aby se realizovaly
složité systémové operace a aby bylo možné dosáhnout proveditelného elektronického obchodování
pro bezproblémovou integraci a management podnikových procesů. Návrh softwaru předpokládá, že
jeho hlavní funkcí bude zpracovávání dat, sledování bezpečnosti, bezpečnostní ochrana
a komunikační spoje v síťových službách. Tento posun v paradigmatu dává globálním obchodním
společnostem důvěru v situaci, ve které se pro udržení obchodních operací silně spoléhají na
softwarové systémy. Spolehlivost systémů hraje rozhodující úlohu při ovlivňování úspěšné funkčnosti
systému a integrity dat.
Tato mezinárodní norma poskytuje nejlepší současné průmyslové praktiky a představuje platnou
metodiku usnadňující dosažení spolehlivosti softwaru. Určuje vliv managementu na softwarová
hlediska spolehlivosti a poskytuje příslušné technické procesy s cílem vkonstruovat spolehlivost
softwaru do systémů. Rozvoj technologií softwaru a rychlé přizpůsobení aplikací softwaru
v průmyslových praktikách vyvolalo potřebu vytvořit praktickou normu pro spolehlivost softwaru pro
globální obchodní prostředí. V návodu k použití této normy byl použit strukturovaný přístup.
V této normě jsou uvedeny procesy a požadavky na generickou spolehlivost softwaru. Tvoří základ pro
použití spolehlivosti při vývoji většiny softwarových produktů a implementaci softwarových systémů.
Pro životně důležité, bezpečnostní a zabezpečovací aplikace jsou nutné další požadavky. Tato norma
se nezaměřuje na kvalifikační záležitosti softwaru specifické pro nějaké průmyslové odvětví týkající se
bezporuchovosti a shody kvality.
Tato norma může také sloužit jako návod k návrhu spolehlivosti firmware. Nezaměřuje se však na
hlediska implementace firmwaru, jehož software je obsažen nebo zabudován do hardwarových čipů,
s cílem realizovat vyhrazené funkce. Jedná se například o čipy zákaznických integrovaných obvodů
(ASIC) a řadičů řízených mikroprocesorem. Tyto produkty jsou často navrženy a začleněny jako
součást fyzických schopností hardwaru s cílem minimalizovat jejich velikost a hmotnost a usnadnit
jejich použití v reálném čase, jako například produkty, které jsou používány v mobilních telefonech.
Ačkoli mohou být obecné principy a praktiky spolehlivosti popsané v této normě použity jako pokyny
k návrhu a použití firmwaru, k jejich fyzické konstrukci, výrobě zařízení a implementaci zabudovaného
softwarového produktu jsou nezbytné specifické požadavky. Ve srovnání s poruchami softwarových
systémů se fyzika poruch zákaznických zařízení chová odlišně.

Tato mezinárodní norma není určena k posuzování shody nebo k účelům certifikace.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma se zaměřuje na problémy týkající se softwarových hledisek spolehlivosti
a poskytuje návod, jak dosáhnout spolehlivosti fungování softwaru, která je ovlivňována disciplínami
managementu, procesy návrhu a prostředím použití. Ustanovuje se v ní všeobecný rámec pro
požadavky na spolehlivost softwaru, je v ní uveden proces spolehlivosti softwaru pro aplikace
životního cyklu systému, jsou prezentována kritéria zajišťování a metodika pro návrh a implementaci
spolehlivosti softwaru a jsou poskytovány praktické přístupy pro hodnocení výkonnosti a měření
charakteristik spolehlivosti v softwarových systémech.
Tato norma je použitelná jako návod pro projektanty a dodavatele softwarových systémů, pracovníky
zajišťující integraci systému, provozní obsluhu a údržbáře a pro uživatele softwarových systémů, kteří
se zabývají praktickými přístupy a aplikačním inženýrství s cílem dosáhnout spolehlivosti produktů
a softwarových systémů.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

