
ICS 91.100.30  Mesiac YYYY 

 

 
 

Softvérové a systémové inžinierstvo 

Riadenie životného cyklu 

Návod na popis procesov 

 

Software and systems engineering 

Life cycle management 

Guidelines for process description 

 
 
 
 
 
 

Táto technická normalizačná informácia je slovenskou verziou ISO/IEC TR 24774: YYYY.  
Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 
TNI ISO/IEC TR 24774 má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 

This technical standard information is the Slovak version of ISO/IEC TR 24774: YYYY. 
It was translated by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing. 
TNI ISO/IEC TR 24774 has the same status as the official versions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXXXX  
  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, YYYY 
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. 

 

TECHNICKÁ  
NORMALIZAČNÁ  

INFORMÁCIA 

   TNI 
ISO/IEC TR 24774 

   85 5000 



TNI ISO/IEC TR 24774: YYYY 
 

2 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 

Národný predhovor 

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak medzinárodná publikácia bola zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

ISO 9000: YYYY nahradená ISO 9000: YYYY prijatá ako STN EN ISO 9000: YYYY Systémy manažér-
stva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: YYYY) (01 0300) 

ISO/IEC 12207 prijatá ako STN ISO/IEC 12207: YYYY Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy 
životného cyklu softvéru (36 9784) 

ISO/IEC 15288 prijatá ako STN ISO/IEC 15288: YYYY Softvérové a systémové inžinierstvo. Procesy 
životného cyklu systému (36 9786) 

ISO/IEC TR 15504-2 prijatá ako TNI ISO/IEC TR 15504-2: YYYY Informačné technológie. Hodnotenie 
procesov. Časť 2: Vykonávanie hodnotenia (36 9771) 

ISO/IEC 15939 dosiaľ neprijatá 

ISO/IEC 16085 dosiaľ neprijatá 

Vypracovanie normy 

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka  

Technická komisia: TK (jej číslo a názov) 

 

file://///172.16.7.27/Private_data/700_OTN/kocan/Downloads/www.unms.sk
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Systémové a softvérové inžinierstvo ISO/IEC TR 24774 
Riadenie životného cyklu Prvé vydanie 
Návod na popis procesov September YYYY 

ICS 35.080 

Predhovor 

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia) tvoria 
špecializovaný systém celosvetovej normalizácie. Národné orgány, ktoré sú členmi ISO alebo IEC, zú-
častňujú sa na tvorbe medzinárodných noriem prostredníctvom technických komisií ustanovených týmito 
organizáciami pre jednotlivé oblasti technickej činnosti. Technické komisie ISO a IEC vzájomne spolupra-
cujú. S ISO a IEC spolupracujú aj iné medzinárodné vládne alebo mimovládne organizácie. V oblasti 
informačných technológií ISO a IEC založili spoločnú technickú komisiu ISO/IEC JTC 1. 

Medzinárodné normy sa navrhujú podľa pravidiel uvedených v smerniciach ISO/IEC, v časti 2. 

Hlavnou úlohou spoločnej technickej komisie je príprava medzinárodných noriem. Návrhy medzinárod-
ných noriem prijaté spoločnou technickou komisiou sa rozosielajú národným členom na hlasovanie. Vy-
danie medzinárodnej normy si vyžaduje súhlas najmenej 75 % hlasujúcich národných členov. 

Vo výnimočných prípadoch môže spoločná technická komisia navrhnúť vydanie technickej správy jedné-
ho z typov: 

– typ 1, keď nie je možné dosiahnuť vyžadovanú podporu pre medzinárodnú normu napriek opa-
kovanému úsiliu; 

– typ 2, keď je subjekt ešte v technickom vývoji alebo keď z ľubovoľného dôvodu je možnosť 
v budúcnosti, ale ešte nie okamžitá možnosť súhlasu s medzinárodnou normou; 

– typ 3, keď spoločná technická komisia pozbierala informácie rôzneho druhu, z ktorých sa bežne 
publikuje medzinárodná norma (napríklad informácie zodpovedajúce súčasnému stavu vývoja). 

Technické správy typu 1 a 2 sú predmetom preskúmania v rámci 3 rokov od vydania, aby bolo rozhodnu-
té, či budú transformované do medzinárodnej normy. Technické správy typu 3 nemusia byť nevyhnutne 
preskúmané až kým údaje, ktoré poskytujú, považujú sa za neplatné alebo užitočné. 

Je potrebné venovať pozornosť tej možnosti, že niektoré ustanovenia tejto (časti) medzinárodnej normy 
môžu byť predmetom patentových práv. ISO a IEC nie sú zodpovedné za identifikáciu týchto ľubovoľných 
alebo všetkých patentových práv. 

ISO/IEC 12207 pripravila spoločná technická komisia ISO/IEC JTC 1 Informačné technológie, subkomisia 
SC 7, Softvérové a systémové inžinierstvo. 
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Úvod  Introduction 

Množstvo medzinárodných, národných a priemys-
lových noriem popisuje procesné referenčné mo-
dely. Popisy procesov používané v modeloch sú 
rôznych formátov, obsahu a úrovne detailnosti. 
Účel tejto technickej správy je podporiť jednotnosť 
pri popisovaní procesov. Jednotné popisy proce-
sov naprieč procesných referenčných modelov, 
dovoľuje kombináciu procesov z rôznych referenč-
ných modelov, uľahčuje rozvoj nových a porovná-
vanie. 

 A number of international, national and industry 
standards describe process reference models. The 
process descriptions used in such models vary in 
format, content and level of prescription. The pur-
pose of this Technical Report is to encourage uni-
formity in the description of processes. Uniform 
description of processes across process reference 
models allows the combination of processes from 
different reference models, eases the development 
of new models and facilitates comparison of mo-
dels. 

Aby budúce normy a revízie súčasných noriem 
zvolili vhodnú formu popisov procesov a aplikovali 
ich konzistentne, je žiaduce vyvinúť všeobecnú 
charakterizáciu všetkých týchto foriem popisov 
procesov. Táto technická správa prezentuje návod 
na popis procesov v súvislosti s ich formátom, 
obsahom a úrovňou detailnosti. 

 In order for future standards and revisions of cur-
rent standards to select the appropriate forms of 
process description and apply them in a consistent 
fashion, it is desirable to develop a common cha-
racterization of all of these forms of process des-
cription. This Technical Report presents guidelines 
for the description of processes in terms of their 
format, content and level of prescription. 

Návody v tejto technickej správe môžu byť použité 
pri modeloch procesov vyvinutých pre ľubovoľný 
účel. Sú verejne dostupné ako technické správy so 
zámerom ustanoviť jednotný popis procesov 
naprieč cez všetky modely procesov, zo všetkých 
zdrojov a všetky účely. 

 The guidelines in this Technical Report can be 
applied to any process model developed for any 
purpose. They have been made publicly available 
as a Technical Report with the intention of estab-
lishing a uniform description of processes across 
all process models, from all sources, for all purpo-
ses. 

1    Predmet normy 

 

1    Scope 

Technická správa poskytuje návody na popis pro-
cesov identifikovaním popisných atribútov a pravi-
diel na ich formuláciu. Charakterizuje nasledujúce 
atribúty popisu procesov: 

 This Technical Report provides guidelines for the 
description of processes by identifying descriptive 
attributes and rules for their formulation. It charac-
terizes the following attributes of process descrip-
tion: 

– názov; 

– účel; 

– výstupy; 

– činnosti; 

– úlohy. 

 – title; 

– purpose; 

– outcomes; 

– activities; 

– tasks. 

Táto technická správa nepopisuje ako sú procesy 
spojené alebo akokoľvek agregované do väčších 
rámcov alebo architektúr. 

 This Technical Report does not describe how pro-
cesses are composed or otherwise aggregated into 
larger frameworks or architectures. 

POZNÁMKA. – Budúce práce môžu stanoviť pravidlá 
návodu pre vývojárov noriem pri formulovaní definícií, 
záberu, granularity, dekompozície, rozsahu a počtu 
procesov. 

 NOTE – Future work may set out rules for guiding stan-
dards developers in formulating the definition, scope, 
granularity, decomposition, scale and number of pro-
cesses. 

Plánovanou cieľovou skupinou tejto technickej 
správy sú editori, členovia pracovných skupín, 
posudzovatelia a iní účastníci pri vývoji procesných 
noriem a technických správ. Predpokladá sa, že 
vyberú atribúty procesných popisov vhodné pre 
svoj projekt v rámci tých, ktoré popisuje táto tech-
nická správa. Ďalej sa predpokladá, že po výbere 
vhodných atribútov ich budú čitatelia tejto technic-

 The intended audience for this Technical Report is 
the editors, working group members, reviewers 
and other participants in the development of pro-
cess standards and technical reports. It is intended 
that they will select the process description attri-
butes suitable for their project from those descri-
bed in this Technical Report. It is further intended 
that, having selected the appropriate attributes, 
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kej správy aplikovať v súlade s týmto návodom 
tejto technickej správy. 

readers of this Technical Report will apply them in 
a manner consistent with the guidance provided by 
this Technical Report. 

Táto technická správa je určená na používanie 
všetkými stranami, ktoré definujú procesné modely 
ako sú napríklad, výskumníci a posudzovatelia 
procesov pri iných skupinách noriem, národných 
noriem, sektorových alebo normách záujmových 
skupín a profesionálnych normách. Tieto modely 
procesov môžu byť na účel definície, implementá-
cie alebo posúdenia procesov. 

 This Technical Report is also intended for use by 
all parties that define process models. For 
example, other international standards groups, 
national standards, sector or special interest 
groups, professional standards, researchers and 
process assessors. These process models may be 
for the purpose of process definition, implementa-
tion or assessment. 

2    Východiská 

 

2    Background 

V rámci medzinárodných noriem spadajú definície 
procesov životného cyklu pre systémy a softvér do 
pôsobnosti ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 7. Existujúce 
medzinárodné normy v tejto oblasti sú ISO/IEC 
12207, Informačné technológie. Procesy životného 
cyklu softvéru a ISO/IEC 15288 Systémové inži-
nierstvo. Procesy životného cyklu systémov. Iné 
medzinárodné normy ako ISO/IEC 15939 Systé-
mové a softvérové inžinierstvo. Merací proces 
a ISO/IEC 16085 Systémové a softvérové inžinier-
stvo. Procesy životného cyklu. Riadenie rizík po-
skytujú ďalšiu charakterizáciu jedného procesu ži-
votného cyklu rozpracovaním procesných atribútov 
a špecifických požiadaviek na výkon procesov. 
Dekompozícia je popísaná použitím atribútov čin-
ností. Kde je to konkretizované pre organizáciu 
alebo projekt, pridávajú sa ďalšie detaily (vstup-
né/výstupné kritériá, účastníci, artefakty). 

 Within the International Standards arena, the defi-
nition of life cycle processes for systems and sof-
tware falls within the scope of ISO/IEC JTC 1/SC 
7/WG 7. The existing International Standards in 
this area are ISO/IEC 12207, Information techno-
logy – Software life cycle processes, and ISO/IEC 
15288, Systems engineering – System life cycle 
processes. Other International Standards, such as 
ISO/IEC 15939, Systems and software engineering 
– Measurement process, and ISO/IEC 16085, Sys-
tems and software engineering – Life cycle pro-
cesses – Risk management, provide further cha-
racterization of a single life cycle process by elabo-
rating the process attributes and levying specific 
requirements on the execution of the process. The 
decomposition is described by use of the activity 
attribute. When instantiated for an organization or 
project, other details are added (entrance/exit crite-
ria, actors, artefacts). 

   

   

   

   

   

   

3    Charakteristika atribútov  3    Characterizing the attributes 

3.1    Úvod 

 

3.1    Introduction 

Na umožnenie zjednotenia je užitočná ďalšia cha-
rakteristika atribútov. Ďalšie časti tejto technickej 
správy poskytujú túto charakteristiku. 

 To enable uniform description additional characteri-
zation of the attributes is helpful. The remainder of 
this Technical Report provides that characterization. 

Procesné atribúty vyvinuté SC7 na použitie v me-
dzinárodných normách sú nasledujúce: 

 The process attributes to be used by International 
Standards developed by SC 7 are as follows. 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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