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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 oborech společného zájmu. Práce se zúčastňují také další vládní i 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 a IEC nelze činit odpovědnými 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 JTC 1 Informační technologie, subkomise SC 38
Cloud computing a distribuované platformy.

Seznam všech částí souboru ISO/IEC 19086 lze nalézt na webových stránkách ISO.



Úvod
Tento dokument poskytuje přehled, základní pojmy a definice pro rámec SLA v oblasti cloud
computingu. ISO/IEC 19086 vychází z konceptů cloud computingu definovaných v ISO/IEC 17788
a ISO/IEC 17789. Tento dokument vytváří společný rámec, který má pomoci organizacím pochopit
účel všech částí ISO/IEC 19086 a vztahy mezi těmito částmi. Identifikuje také další dokumenty, které
mají vztah k ISO/IEC 19086, a které jsou užitečné pro pochopení SLA v oblasti cloud computingu.

Tento dokument může použít jakákoli organizace nebo jednotlivec, kteří se podílí na vytváření nebo
změně dohody o úrovni cloudových služeb, která odpovídá ISO/IEC 19086, nebo na porozumění této
dohodě. SLA pro cloudové služby by měla zohlednit klíčové vlastnosti služby cloud computingu
a musí usnadnit společné porozumění mezi poskytovateli cloudových služeb a zákazníky cloudových
služeb.

Zejména definuje následující základní koncepty rámce SLA pro cloudové služby:

–    dohoda o poskytování cloudových služeb (Cloud Service Agreement (CSA))

–    dohoda o úrovni cloudových služeb (Cloud Service Level Agreement (SLA))

–    cíle úrovně cloudových služeb (Cloud Service Level Objectives (SLO))

–    kvalitativní cíle cloudových služeb (Cloud Service Qualitative Objectives (SQO))

Tento dokument také popisuje obsahové oblasti a komponenty, které obsahují seznamy SLO a SQO.

–    ISO/IEC 19086-2 poskytuje model metrik pro vytváření metrik používaných v SLO a SQO.

–    ISO/IEC 19086-3 poskytuje hlavní požadavky na shodu odvozené od SLO a SQO definovaných
v tomto dokumentu.

–    ISO/IEC 19086-4 vychází ze základních konceptů a definic popsaných v tomto dokumentu
a popisuje specifické komponenty a požadavky na shodu pro SLO a SQO v oblasti bezpečnosti
a soukromí.

Konkrétněji tento dokument

a)   podporuje soudržnost mezi částmi ISO/IEC 19086 tím, že vysvětluje koncepty a terminologii
používané ve všech částech,

b)   přispívá k pochopení ISO/IEC 19086 vyjasněním vztahů mezi všemi částmi, a

c)   poskytuje přehled dalších mezinárodních norem, které mohou být použity v kombinaci
s ISO/IEC 19086.

Obrázek 1 představuje přehled obsahu ISO/IEC 19086 a vztahy mezi částmi ISO/IEC 19086 a dalšími
klíčovými mezinárodními normami týkajícími se cloud computingu.

Obrázek 1 – Vztah částí normy ISO/IEC 19086 a dalších norem v oblasti cloud computingu



Tento dokument se zabývá obsahem SLA pro cloud computing ve dvou hlavních seskupeních:
komponenty SLA, popsané v kapitole 9, a obsahové oblasti SLA, popsané v kapitole 10, jak je
znázorněno na obrázku 2.

Obrázek 2 – Komponenty SLA a obsahové oblasti SLA



1 Předmět normy
Tento dokument usiluje o vytvoření souboru společných stavebních bloků SLA pro cloudové služby
(pojmy, termíny, definice, souvislosti), které mohou být použity k vytváření dohod o úrovni
cloudových služeb (SLA).

Tento dokument specifikuje

a)   přehled SLA pro cloudové služby,

b)   identifikaci vztahu mezi dohodou o poskytování cloudových služeb a SLA pro cloudové služby,

c)   pojmy, které lze použít k vytváření SLA pro cloudové služby, a

d)   výrazy běžně používané v SLA pro cloudové služby.

Tento dokument je prospěšný a užitečný jak pro poskytovatele cloudových služeb, tak pro zákazníky
cloudových služeb. Cílem je vyhnout se nejasnostem a usnadnit společné porozumění mezi
poskytovateli cloudových služeb a zákazníky cloudových služeb. Dohody o poskytování cloudových
služeb a jejich přidružené SLA pro cloudové služby se mezi poskytovateli cloudových služeb
navzájem odlišují a v některých případech mohou různí zákazníci cloudových služeb vyjednat se
stejným poskytovatelem cloudových služeb různé smluvní podmínky pro stejnou cloudovou službu.
Cílem tohoto dokumentu je pomoci zákazníkům cloudových služeb při porovnávání cloudových
služeb poskytovaných různými poskytovateli cloudových služeb.

Tento dokument neposkytuje standardní strukturu, která může být použita pro SLA pro cloudové
služby nebo standardní sadu cílů úrovně cloudových služeb (SLO) a kvalitativních cílů cloudových
služeb (SQO), které se budou vztahovat na všechny cloudové služby nebo všechny poskytovatele
cloudových služeb. Tento přístup poskytuje flexibilitu poskytovatelům cloudových služeb při
přizpůsobování jejich SLA pro cloudové služby specifickým vlastnostem nabízených cloudových
služeb.

Tento dokument nenahrazuje žádné právní požadavky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


