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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 technických komisí zřízených
příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného
zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace,
vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly uvedenými v části 3 Směrnic
ISO/IEC.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy
mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním orgánům k
hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že některé prvky v této mezinárodní normě mohou být
předmětem patentových práv. ISO a IEC nenesou odpovědnost za identifikaci všech patentových práv
nebo kteréhokoliv z nich.

Mezinárodní norma ISO/IEC 15288 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační
technologie, subkomisí SC 7 Softwarové a systémové inženýrství.

Příloha A této mezinárodní normy tvoří její normativní část. Přílohy B, C a D jsou uvedeny pouze pro
informaci.
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Úvod

Složitost člověkem zpracovaných systémů vzrostla na nebývalou úroveň. To vede k novým
možnostem, ale také k rostoucím výzvám k řešení pro organizace, které tvoří a využívají systémy.
Tyto výzvy k řešení existují v celém životním cyklu systému a na všech úrovních podrobnosti jeho
struktury. Vznikají z několika zdrojů:

–      existují zásadní rozdíly mezi hardwarovými, softwarovými a lidskými prvky, z nichž jsou systémy
sestavovány;

–      téměř každý současný systém obsahuje a/nebo je modelován a podporován technologií
založenou na
počítači;

–      příslušné disciplíny, včetně vědy, inženýrství, managementu a financí, nejsou dostatečně
harmonizovány a
integrovány.

Pro zlepšení komunikace a kooperace mezi stranami, které tvoří, využívají a řídí moderní systém, je
proto potřebný obecný rámec, který jim umožní pracovat integrovaným a promyšleným způsobem.

Tato mezinárodní norma poskytuje obecný rámec procesu, který pokrývá životní cyklus člověkem
zpracovaných systémů. Tento životní cyklus se prostírá od myšlenkové koncepce až k vyřazení
systému. Poskytuje procesy pro obstarávání a dodávání systémů. Dále tento obecný rámec umožňuje
posoudit a zlepšit procesy životního cyklu.

Procesy v této mezinárodní normě tvoří vyčerpávající množinu, ze které může organizace sestavovat
modely životního cyklu systému vhodné pro její produkty a služby. Organizace může, v závislosti na
jejím účelu, vybrat a aplikovat vhodnou podmnožinu, aby tento účel splnila.

Tato mezinárodní norma může být použita v jednom nebo několika následujících režimech:

–      organizací - jako pomoc při zřízení prostředí požadovaných procesů. Tyto procesy mohou být
podporovány infrastrukturou metod, postupů, technik, nástrojů a vycvičeného personálu. Pak může
organizace využívat toto prostředí pro vykonávání a řízení svých projektů a postupu v systémech
prostřednictvím etap životního cyklu. V tomto režimu je tato mezinárodní norma používána pro
posuzování shody deklarovaného a zřízeného prostředí s ustanoveními normy.

–      projektem - jako pomoc při vybrání, strukturování a využívání prvků zřízeného prostředí k
poskytování produktů a služeb. V tomto režimu je tato mezinárodní norma používána na posuzování
shody projektu s deklarovaným a zřízeným prostředím.

–      akvizitérem a dodavatelem - jako pomoc při zpracování dohody týkající se procesů a činností.
Prostřednictvím dohody jsou procesy a činnosti v této mezinárodní normě vybrány, projednány,
odsouhlaseny a provedeny. V tomto režimu je tato mezinárodní norma používána jako návod pro
zpracování dohody.

Tato mezinárodní norma obsahuje požadavky ve třech kapitolách: kapitola 5 stanovuje požadavky na
procesy životního cyklu systému, kapitola 6 stanovuje požadavky na etapy v životním cyklu a příloha



A poskytuje požadavky pro přizpůsobení této mezinárodní normy. Také jsou v této mezinárodní normě
tři informativní přílohy: příloha B poskytuje příklad použití etap v životním cyklu, příloha C ukazuje její
vztah k ISO/IEC 12207:1995/AMD.1:2002 Informační technologie - Procesy v životním cyklu softwaru,
příloha D popisuje klíčové pojmy, které se zde používají. Čtenářům, pro které je tato mezinárodní
norma nová, se radí konzultovat přílohu D, aby porozuměli těmto pojmům.
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1 Předmět normy

1.1 Účel

Tato mezinárodní norma vytváří obecný rámec pro popis životního cyklu systémů vytvořených lidmi.
Stanoví množinu procesů a navazující terminologii. Tyto procesy mohou být aplikovány na jakékoli
úrovni hierarchie struktury systému. Vybrané skupiny těchto procesů mohou být aplikovány v celém
životním cyklu systému při řízení a provádění jeho jednotlivých etap. Toho se dosáhne
prostřednictvím zapojení všech zainteresovaných stran s konečným cílem dosáhnout uspokojení
zákazníka.

Tato mezinárodní norma také obsahuje procesy, které podporují definici, řízení a zlepšování procesů
životního cyklu, které se používají v organizaci nebo v projektu. Organizace a projekty mohou využívat
tyto procesy životního cyklu při akvizici a dodávce systémů.

Tato mezinárodní norma se týká těch systémů, které jsou zpracovány lidmi a mohou být
konfigurovány s (jednou nebo několika) následujícími položkami: hardwarem, softwarem, lidmi,
procesy (například procesem přezkoumání), postupy (například instrukcemi pro operátora),
vybavením a přírodními entitami (například vodou, organismy, minerály).

-- Vynechaný text --


