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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se
podílejí na vypracování
mezinárodních norem prostřednictvím svých technických komisí ustavených příslušnými
organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují
v oblastech společných zájmů. Práce se zúčastňují také další vládní a nevládní mezinárodní
organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO
a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy, určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/IEC JTC1 Informační technologie, subkomise SC 27 IT
Bezpečnostní techniky.

ISO/IEC 18014 se společným názvem Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Služby pro



vyznačení času se sestává z těchto samostatných částí:

Část 1: Struktura

Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny

Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny

Část 4: Sledovatelnost zdroje času

Úvod

ISO/IEC 18014-1, ISO/IEC 18014-2 a ISO/IEC 18014-3 stanoví obecný rámec a specifikují metody
vyznačení času pro služby nabízené autoritou pro vyznačení času (TSA). Tato část ISO/IEC 18014
popisuje celkovou architek-
turu pro poskytování důvěryhodného času TSA a upřesňuje technické pokyny, aby byla zaručena
jejich správnost pomocí autority pro posouzení času (TAA).

1 Předmět normy

Tato část normy ISO/IEC 18014

definuje fungování autority pro posouzení času (TAA),

popisuje celkovou architekturu pro poskytování času autoritě pro vyznačení času (TSA) a pro záruku její
správnosti prostřednictvím TAA, a

stanoví technické směrnice pro TAA pro poskytnutí důvěryhodného zdroje času, pro TSA a poskytnutí
míry jeho záruky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


