
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی مرکز مالرد

 

 

oftware uality ssurance 

 افزارتضمين کيفيت نرم 

 

 

 استاد : جناب آقای مهندس مروجی

 

  

 

 

 



 

                                                                                          Software Quality Assurance 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Software Quality Assurance 

3 
 

 

 5...........................................................................................................مقدمه

   6.......................................................باال کيفيت با افزاری نرم توليد و افزار نرم مهندسی

 SQA ( Formal SQA Definition) .…………………………...……8  رسمی تعريف

 ………………………………………………………SQC(8( افزار نرم کيفيت کنترل

 ……………………………………………….……CMMI(9(  قابليت بلوغ مدل ادغام 

 10…………………………………………………………..…………کيفيت تضمين

 11................................................................................................ کيفيت هزينه

 12.................................................................معمولی کيفيت تضمين فرآيند يک مراحل

 12.............................................................................................افزار نرم کيفيت

 14.....................................................................افزار نرم کيفيت اصلی های مشخصه

 15(Software Quality Measurement) ………………...……افزار نرم کيفيت سنجش

 17..………………………………………………………..افزار نرم کيفی های ويژگی

 17...............................................................................کال مک کيفيت مدل

 18....................................................................................مدل کيفيت بوهم

 20.................................................................................مقايسه اين دو مدل

SQC مقابل در SQA....................................................................................21 

 22.............................................افزاری  نرم محصوالت سازی  مستند و ساخت استانداردهای

 ISO 9001..........................................................................22استاندارد 

 23.........................................................................حوزه کاربرد 



 

                                                                                          Software Quality Assurance 

4 
 

 

 23......................................................................ساختار استاندارد

 25...............................................................استاندارد های محصول

 33.............................................................مديريت پروژه نرم افزار

 34.........................................................مديريت پيکربندی نرم افزار

 37...............................................................وارسی و اعتبار سنجی

 38..............................................................تضمين کيفيت نرم افزار

 IEEE/EIA 12207................................................................40استاندارد 

 41.................................................................معرفی کلی استاندارد                      

 43......................................................................ساختار استاندارد                      

  49.............................................................................طرح تضمين کيفيت نرم افزار

 50...........................................................................................مديريت 

 50........................................................................................مستندسازی

 50............................................................................استانداردهای رويه ای

 52..................................................................................بازبينی و مميزی

 52................................................................................فعاليت های آزمون

 53............................................................گزارش مشکالت و انجام اصالحات

 53 ..............................................................................ابزارها و روش ها

 53.........................................................................کنترل برنامه و رسانه ها

 53..................................................................................کنترل پيمانکاری

 54........................................................................گردآوری و ذخيره سازی

 54.............................................................................................آموزش

 54...............ريسک.....................................................................مديريت 

 55.........................................................................................................منابع 

             

 



 

                                                                                          Software Quality Assurance 

5 
 

روش ها و  روزگسترش می يابد و لزوم بکارگيری زبهرو توليد نرم افزارهای کاربردی

اصول مهندسی نرم افزار در مراحل توسعه ، مديريت و پشتيبانی آنها بيشتر نمود پيدا 

شاخص حياتی برای توليد نرم   )Software Qualityمی کند . کيفيت نرم افزار (

نرم افزار ها ، به افزار های با کيفيت باالست که ضمن باال بردن بهره وری در توليد 

 ايجاد نرم افزار های قدرتمند و شکست ناپذير منجر می گردد . 

نگاه علمی به مقوله اقتصاد ، معادالت حاکم بر   همانطور که شاهديم در سال های اخير

روابط اقتصادی و تجارت سنتی را تحت تاثير قرار داده و راهبرد توسعه اقتصادی 

د را به توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه علمی داده متکی به توسعه صنعتی ، جای خو

است . به گونه ای که در اقتصاد دانش محور ، توسعه علم و فن آوری بويژه فن آوری 

) به عنوان شيوه ای مطمئن و قدرتمند برای توليد ثروت و ITاطالعات و ارتباطات (

توسعه اقتصادی شناخته می شود .در اين بين و با الگو برداری از پيشتازان عرصه 

توليد نرم افزار همچون کشور های هند و ايرلند و شيوه های بکار رفته توسط ايشان در 

ه در پس همه اين طرح ها و توسعه اقصادی مبتنی بر نرم افزار ،متوجه خواهيم شد ک

موفقيت ها بايد به جستجوی زير ساخت ها بر آئيم ، زير ساخت هايی که منجر به توليد 

 در سطح جهانی شده است .   و ساخت نرم افزار های قدرتمند و بر پايه اصول علمی

وجود زير ساخت های بسيار قوی علمی ، فنی و مهندسی بکار گرفته شده   از اين رو

اين کشورها را می توان به عنوان الگويی برای ساير کشورها در نظر گرفت و با توسط 

ار و صادرات آن و نيز تعامل نرم افز  بهره گيری از اين تجربيات به ارتقاء جايگاه

آن با اقتصاد پرداخت .مدل سازی نرم افزار ، بکارگيری تکنيک های پيشرفته  مثبت

م افزار ، تضمين کيفيت نرم افزار ، مهندسی آزمايش نرم افزار ، مديريت ريسک نر

 محصول و .... تنها عناوينی از فهرست گسترده زير ساخت های مرتبط با توسعه نرم 
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افزار های قوی و مهندسی ساز است که در نوشتار حاضر به طور خاص به بررسی 

ر د و نرم افزار"تضمين کيفيت علمی و فنی يکی از اين زير ساخت ها با عنوان "

راه های تضمين و بهبود آن پرداخته خواهد شد کيفيت نرم افزار و  زيرشاخه ی آن به

و اهميت نقش کيفيت نرم افزار در توليد سيستم های نرم  با ارائه تعاريف نوشتار اين .

افزاری مهندسی ساز و ارائه يک نمونه از استاندارد های کاربردی در اين خصوص ، 

توجه به ساخت نرم افزار با کيفيت باال در جهت بهره گيري سعي دارد نشان دهد كه 

مي تواند كارآيي سيستم ها را افزايش داده و دستيابي به ظرفيت هاي جديدي را   مطلوب

 فراهم آورد .

 

 

افزارها است  افزار، يک روش علمی ، رياضی و اقتصادی برای توليد نرم مهندسی نرم

افزار در طی يک فرايند علمی، تجزيه و تحليل، طراحی،  که بر اساس آن، نرم

سازی  برای پياده  شود. بکارگيری مهندسی نرم افزار سازی، آزمايش و پشتيبانی می پياده

در مهندسی نرم افزار هم و حياتی دارند يک ضرورت است.اف مافزارهايی که اهد نرم

 برای ساخت يک سيستم نرم افزاری سه فرآيند مهم تاثير گذار مي باشند:

  ) فرآيند توسعهDevelopment Process سازماندهی فعاليت ها است برای :(

 ساخت يک سيستم.

 

 ) فرآيند مديريتManagement Process ،تجهيزات و فرآيند ): انتخاب افراد

 هاست برای توسعه يک سيستم و کنترل و نظارت بر روند اجرای پروژه .
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  ) فرآيند پشتيبانيMaintenance Process کنترل و پشتيبانی نرم افزار پس :(

 از توليد آن.

 

در فرآيند توسعه هدف آن است که يک سيستم با مشخصات خواسته شده توليد شود.فرآيند 

ه طرح يک راه حل مفهومی برای مساله خواسته شده (مطالعه امکان توسعه از مرحل

سنجی) آغاز شده، پس از دريافت خواسته ها و بررسی سيستم ، طراحی صورت گرفته 

و در نهايت اين طراحی با کمک ابزارهای پياده سازی تبديل به يک سيستم واقعی می 

تن نيازهای کاربران و از شود. هدف اين فرآيند آن است که از يک سو برآورده ساخ

سوی ديگر کيفيت مناسب عملکرد سيستم تضمين گردد و بنابراين بايستی حاوی مکانيسم 

) و  Validationخروجی مطابق با خواسته ها (يی برای اعتبار سنجی نرم افزار (ها

 ) باشد. Verificationصحت عملکرد خروجی (وارسی پذيری نرم افزار (

نرم افزار های ايجاد شده بر اساس ،فرآيند مهندسی نرم افزار با فرض اينکه تمامی  

توليد شده باشند ، باز هم با هم تفاوت هايی دارند . مسئله تفائت بين نمونه ها برای تمام 

محصوالت توليد شده توسط انسان وجود دارد . تفاوت های بين نمونه ها ممکن است 

نی و مهندسی آن امکان پذير نباشد اما بدون کمک تجهيزات دقيق اندازه گيری ابعاد ف

حتی با دستگاه هايی که به اندازه کافی هم دقيق و حساس نيستند بازهم به اين نتيجه می 

رسيم که هيچ دو نمونه نرم افزاری شبيه هم نيستند . آنچه در اين ميان اهميت دارد و 

 .اوت ها می شود، کيفيت نرم افزارهاستباعث وضوح اين تف
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نظارت بر فرآيندهای مهندسی نرم ) متشکل از ابزارSQAتضمين کيفيت نرم افزار (

می باشد. در واقع تضمين  افزار و روش های مورد استفاده برای اطمينان از کيفيت

، يابد استانداردها تابعی از کيفيت نرم افزار است که اطمينان می ،کيفيت نرم افزار

صورت صحيح به به درستی انتخاب شده و  اين پروژه شهای مناسب برایفرايندها و رو

و ممکن است  متعدد و متنوع هستندانجام ميگيرد  که توسط آن هايی روششود.می اجرا 

يا مدل  ISO 9000از قبيل  انطباق با يک يا چند استاندارد شامل حصول اطمينان از

CMMI .باشند 

 SQA فرآيندهايی مانند تعريف الزامات، می باشد توسعه های شامل تمامی فرايند ،

ريت ، مديرکد منبع، بررسی کد، مديريت تغيي ، برنامه نويسی، کنترلرطراحی نرم افزا

، تعهد، توانايی ها، به اهداف SQA، و ادغام محصول. پيکربندی، تست، مديريت انتشا

 است. متکیفعاليت ها، اندازه گيری، و تصديق ها 

، فرايندها استانداردها ر اساسکه  پروژه ب کنترل ميکند است وتابعی از کيفيت نرم افزار

کنترل کيفيت شامل مجموعه ای از بازبينی ها ، مرورها و يرد.صورت گو رويه ها 

طی فرآيند مهندسی نرم افزار به منظور اطمينان از انطباق آزمايشات استفاده شده 

محصول با نيازمندی هايی است که برای آن ساخته شده است . کنترل کيفيت می تواند به 

صورت خودکار ، به صورت دستی و يا به صورت ترکيبی از تکنيک ها و روش های 

 خود کار و دستی صورت پذيرد .
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، در درون SQCو  SQAميباشد. در حقيقت بهبود روند رويکرد به توسعه نرم افزار

فرآيندهای تعريف شده در  SQCو  SQA  پياده سازی ميشوند. CMMIيک چارچوب 

 هستند. CMMIدرون 

CMMI  استمهندسی نرم افزاراصلی هسته از  مجموعه ایشامل  : 

 مورد نياز توسعه 

 الزامات مديريت 

 راه حل های فنی 

 يکپارچه سازی محصول 

 تائيد کننده 

 اعتبار سنجی 

 مديريت فرآيند 

 مديريت پروژه 

 ... 

 پياده به ،شود می استفاده گسترده طور به که) قابليت بلوغ مدل ادغام( CMMI مدل

 می را CMMI بلوغ سطح.می پردازد سازمان يک در) PPQA( کيفيت تضمين سازی

بر اساس نيازهای خود از آن بهره  تواند می شرکت يک که ،تقسيم کرد مرحله 5 به توان

ناسا به  مانندکه توسط شرکت های بزرگی  هستند  QA عالی  فرآيندهای CMMIگيرد. 

 کار گرفته شده اند.
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طرح برنامه ريزي شده منظم از ” ) عبارت از يك SQAتضمين كيفيت نرم افزار ( 

ل اطمينان كافي و مناسب در خصوص انطباق عنصر يا كليه عمليات الزم براي حصو

مي باشد . تضمين كيفيت نرم افزار با “ محصول توليد شده با مشخصات فني مورد نظر 

نرم افزاري مترادف بوده و در اين مجموعه از استانداردها اين دو “ تضمين محصول ” 

 اصطالح به جاي يكديگر به كار مي روند . 

فعاليت تضمين كيفيت ، فرآيند اثبات صحت به كارگيري اين استانداردها است . در 

پروژه هاي كوچك اين فعاليت مي تواند توسط گروه توليد نرم افزار انجام پذيرد ، ولي 

انجام اين وظيفه  در پروژه هاي بزرگ می بايست افراد مشخص و متخصصي به

.تخصيص يابند

قايسه آن با استاندارد، نظارت ، ماشاره به اندازه گيری سيستماتيک )QAتضمين کيفيت (

را  مورد اين .دارد )پيشگيری از خطا (برایهمراه خود  بازخورد ی ها و حلقهروند بر 

متمرکز شده روی خروجی فرايند که بر دانست چرا می توان با کيفيت "کنترل" در تضاد 

، که اطمينان حاصل شود که فرآيندهانرم افزار اين است  تضمينهدف اصلی از  .است

مطابق با تمامی رافزا حفظ اين نرمو حصوالت مورد استفاده برای توليد رويه ها و م

که  اين استنرم افزار تضميناز  دومهدف است. استانداردهای تعيين شده و الزامات

 .نرم افزاری فشرده که ما توليد ميکنيم امن تر هستندسيستم های مطمئن شويم 

هدف تضمين کيفيت فراهم نمودن روشی به منظور اطالع از کيفيت محصول است . 

توجه به اين نکته حائز اهميت است که رضايت مندی مشتری در بکارگيری سيستم های 

 ده است :ه ترتيب زير تعريف گردينرم افزاری بر اساس بررسی های صورت گرفته ب
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رضايت مندی مشتری = محصول خواسته شده + تحويل بر مبنای بودجه وزمان بندی 
 + کيفيت خوب

 

 عبارتند از : QAدر اساسی دو اصل 

 باشد.ايد برای هدف مورد نظر مناسب متناسب برای هدف، محصول ب 

  اولين بار، اشتباهات بايد حذف شود.  درست 

QA خدمات مربوط به ، مجامع، محصوالت و قطعات اد خامشامل مديريت کيفيت مو ،

 توليد، و فرايندهای مديريت ، توليد و بازرسی است.

 

 

هزينه کيفيت شامل تمام هزينه های صرف شده برای رسيدن به کيفيت و يا انجام فعاليت 

می توانند به هزينه های مربوط به پيشگيری های مربوط به آن است . هزينه های کيفيت 

، شکست و ارزيابی تقسيم شوند . هزينه های پيشگيری شامل آموزش ، وسائل و 

تجهيزات آزمايش و برنامه ريزی کيفيت است . هزينه شکست مربوط به دوباره کاری ، 

دها تعمير و تحليل وضعيت شکست خواهد شد و هزينه ارزيابی مشتمل بر بازبينی فرآين

 و آزمايش خواهد بود .
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آنهاست که باعث می شود تفاوت دامنه و عمق ، QAاشکال بسياری از فرآيندهای 

 رای يک اغلب بو باشد و شايد منحصر به فرد خاص برای هر فرآيند  آن  استفاده از

 ممکن است شامل موارد زير باشد :يک فرآيند معمولی سفارشی شده است. فرايند،

 آزمايش مقاالت قبلی 

 طرح به منظور بهبود 

 طراحی شامل بهبود و الزامات 

 توليد با بهبود 

 بررسی آيتم های جديد و بهبود 

 آزمون آيتم جديد 

مديران و خبرگان دنيای نرم افزار بر اين عقيده اند که کيفيت باالی محصول نرم افزاری 

به صرفه جويی در هزينه و ارتقاء هميشگی سطح نرم افزار منتج می شود . اين در 

ی توافق دارند که دستيابی به نرم افزار های حاليست که تمامی توسعه دهندگان نرم افزار

با کيفيت ، باالترين هدف در ايجاد وساخت سيستم های نرم افزاری است . اما کيفيت نرم 

افزار چگونه تعريف می شود ؟کيفيت نرم افزار مطابق با نيازهای عملياتی و استاندارد 

توجه به سه اصل زير  های توسعه نرم افزار تعريف و تدوين می گردد و در اين ميان

 اهميت دارد .

 

   استانداردها ، مجموعه ای از معيارهای توسعه را تعريف می کنند و چنانچه اين

 معيارها بدرستی دنبال نشوند ، نتيجه آن فقدان کيفيت خواهد بود .
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   چنانچه يک نرم افزار منطبق بر نيازهای اصلی خود باشد اما نيازهای جانبی

خود را (مانند سهولت کاربری و پشتيبانی مناسب) را برآورده نسازد ، کيفينت 

 نرم افزار حاصل نگريدده است.

 

   نيازمندی های نرم افزار و آنچه که نرم افزار برای آن طراحی و پياده سازی

گرديده است ، مبنای اندازه گيری کيفيت است . عدم تطبق نرم افزار با نيازمندی 

 های آن موجب عدم کيفيت نرم افزار خواهد شد .

کيفيت در معنی عام آن به مفهوم خصوصيت يا صفتی از يک شی است. درمورد يک 

شی، کيفيت اشاره به خصوصياتی از از قبيل رنگ ، شکل ، اندازه و ... دارد و در 

مورد يک نرم افزار شامل درجه پيچيدگی درونی الگوريتم های آن ، تعداد خطوط برنامه 

 ير برنامه ها و ... می شود .نرم افزاری ، ارتباطات داخلی ز

:داردکيفيت نرم افزار در زمينه مهندسی نرم افزار، اشاره به دو مفهوم مرتبط اما مجزا 

 کيفيت طراحی 

 ،به ويژگی هايی برمی گردد که طراح برای محصول مشخص می کند. پايه مواد اوليه

اگر محصول به موازات  تولرانسها و مشخصات کارايی در کيفيت طراحی سهيم هستند.

 اين موارد توليد شود کيفيت طراحی محصول افزايش می يابد.

 کيفيت مطابقت 

حدپيروی از مشخصات در طول ساخت است. هر چه ميزان مطابقت بيشتر باشدسطح 

 کيفيت مطابقت باالتر خواهد بود.
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قابليت اطمينان يک نرم افزار بخش مهمی از کيفيت آن است . اگر يک نرم افزار به 

دفعات متعدد با شکست در اجرا مواجه شود آنگاه يکی از مهمترين عوامل کيفی آن از 

نرم افزار به اين شکل تعريف می شود : عملکرد بدون  بين رفته است . قابليت اطمينان

شکست يک نرم افزار در محيطی خاص و برای مدت زمانی معين . توجه به اين نکته 

حائز اهميت است که شکست نرم افزار در اثر اشکاالت طراحی است . در واقع تمام 

د . امنيت نرم شکست های نرم افزاری به مشکالت طراحی يا پياده سازی منتهی می شون

افزار يکی از شاخص های تضمين کيفيت نرم افزار است که متضمن تشخيص خطرات 

احتمالی است که بر روی نرم افزار تاثيرات منفی دارند و موجبات شکست سيستم را 

بوجود می آورند . اگر اين خطرات احتمالی زود تشخيص داده شوند ، اشکاالت و 

شخيص بوده و حذف آنها از فرآيند مهندسی نرم افزار نواقص طراحی نرم افزار قابل ت

 امکان پذير می گردد .

افزار مطلوب و با کيفيت قابل قبول   در زير تعريف موجز و کوتاهی از نحوه توليد نرم

بيان شده است. مطالب زير مختصر و مفيد و قابل درک بوده و بر اصولی عملی و دقيق 

ای را در بر   های اصلی و ضروری هر پروژه  باشند. همچنين ضمن اينکه جنبه  استوار می

ها و ضرورتها، حداکثر انتخاب ممکن را نيز   از چارچوب  ای  موعهگيرند، در قالب مج  می

تحت نظارت  ESAافزار   آورند. استانداردهای مهندسی نرم  برای مدير پروژه فراهم می

) وابسته به آژانس فضايی اروپا تنظيم BSSCافزار (  هيئت کنترل و استانداردسازی نرم

 و بازبينی شده است.
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) و ويژگی های تصوير رسی ارتباط بين ويژگی های نرم افزار مطلوب (سمت راستبر

اندازه گيری کيفيت نرم افزار است که در حقيقت ) تصوير قابل اندازه گيری (سمت چپ

. اين است سيستم دارای ويژگی های مطلوب چه اندازه يک نرم افزار يا بررسی ميکند تا

. در هر ودمی و يا ترکيبی از هر دو انجام شفی يا کمی تواند از طريق ابزارهای کيمهم 

مطلوب، مجموعه ای از ويژگی های قابل  های دو مورد، برای هر يک از مشخصه

اندازه گيری وجود دارد. به عنوان مثال، يک ويژگی همراه با قابليت حمل، تعدادی از 

 بيانيه های وابسته به هدف در يک برنامه است. 

 

 ریبرنامه تمرين معما )Application Architecture Practices( 

 برنامه نويسی تمرين )Coding Practices( 

 پيچيدگی برنامه )Application Complexity( 

 مستندات )Documentation( 

 قابليت حمل )Portability( 

 دوره های فنی و تابعی )Technical & Functional Volumes( 
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ويژگی های قابل  و بين ويژگی های کيفيت نرم افزار یدرخت وابستگ در تصوير باال

ويژگی های قابل اندازه گيری (سمت چپ) نشان و  )در سمت راست(اندازه گيری آنها 

 است. داده شده

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SoftwareQualityCharacteristicAttributeRelationship.png
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نرم افزار، محققان و پژوهشگران به دنبال راه  و انتزاعیبا توجه به ماهيت ناملموس 

اندازه هايی برای مشخص کردن نرم افزار به منظور ايجاد مزايا و هزينه های قابل 

را بررسی ميکنيم: در ادامه دو مدل مهم کيفيت. هستند گيری

  ) 1977مک کال( 

  ) 1978بوهم( 

 

 هدف اصلی او و  کردبرای نيروی هوايی اياالت متحده توليد را ، اين مدل جيم مک کال

مک کال سه ديدگاه اصلی برای . بودبين کاربران و توسعه دهندگان  شکاف از بين بردن

 دارد :توصيف ويژگی های با کيفيت از محصول نرم افزار 

  (قابليت تغيير) ويرايشهای محصول 

  حيط جديد)(سازگاری با مانتقال محصول 

  محصول (ويژگی های اساسی عملياتی)عمليات 

 

 

که توانايی تغيير محصول  شناسايی عوامل با کيفيتبا هدف ديدگاه ويرايشهای محصول 

 :اين عوامل عبارتند از دارا هستند شکل گرفت. رم افزاری ران

 .نگهداری ، توانايی پيدا کردن و رفع نقص است 

 .انعطاف پذيری ، توانايی ايجاد تغييرات مورد نياز کسب و کار 

 رسنجی نرم افزار مورد نياز است.تست ، توانايی اعتبا 
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انتقال محصول شناسايی عوامل با کيفيت است که بر توانايی انطباق نرم افزار  زچشم اندا

 : تاثيرگذارند با محيط های جديد 

 ديگرمحيط ل نرم افزار از يک محيط به قابليت حمل ، توانايی برای انتقا 

 زار موجود در زمينه های اف قابليت استفاده مجدد ، سهولت استفاده از اجزای نرم

 مختلف

 زار ها با يکديگر همکاری می کنندمتقابل ، حد ، و يا سهولت ، که اجزای نرم اف 

 

 در نفوذ محصول را بر عهدا دارد:مل با کيفيت عوا شناسايیمحصول ديدگاه عمليات 

 خصوصيات است با صحت ، قابليت بازی 

 قابل اطمينان استينان ، تا چه حد که سيستم قابليت اطم 

   پردازنده ، ديسک ، حافظه ، شبکه)بهره وری ، استفاده از منابع سيستم (شامل 

  ای غير مجازتماميت ، حفاظت از دسترسی ه 

 قابليت استفاده ، سهولت استفاده 

 

 

در واقع ، ارائه ميدهدبوهم يک مدل سلسله مراتبی از ويژگی های با کيفيت نرم افزار

از صفات و متريک (اندازه  تعريف کيفيت نرم افزار به عنوان مجموعه ایبرای تالش 

 گيری).
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بوهم از سه تعريف اوليه استفاده می کند:

  يعنی  دادبه عنوان ابزار ، تا چه حد نرم افزار را می توان مورد استفاده قرار)

 فاده ، قابليت اطمينان و کارايی)سهولت است

  نگهداشت پذيری، سهولت شناسايی نياز و همچنين سهولت اصالح وretesting 

 تغيير

   يک محيط جديدقابليت حمل ، سهولت تغيير نرم افزار به 

 

 را به صورت زير معرفی ميکند:کيفيت بوهم هفت عامل 

   های مختلف کار می نرم افزار تحت پيکربندی کامپيوترقابليت حمل ، تا چه حد

 )...سيستم عامل، پايگاه داده و کنند (يعنی 

   در نرم افزار قابليت اطمينان، ، عدم وجود نقص 

 ين اجرای صحيحبهره وری، استفاده بهينه از منابع سيستم در ح 

  قابليت استفاده، سهولت استفاده 

  .تست، سهولت اعتبار سنجی نرم افزار مطابق با الزامات 

   ،توجه به هدف و ساختار درکفهم 

 افزار به الزامات تجديد نظر شده انعطاف پذيری ، سهولت تغيير نرم  

  هستند.اندازه گيری  که قابل می پردازداين عوامل کيفيت بيشتر به ساختارهای 
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 ور خالصه دو مدل را با هم مقايسه کنيم: در اينجا ميخواهيم به ط

  هر دو مدل مک کال و بوهم به دنبال يک ساختار مشابه ، با يک هدف مشابه

 . هستند

  شود.می تواند اندازه گيری  عواملی را بررسی ميکنند کههر دوی آنها 

  

 قابليت استفاده، قابليت حمل در هر دو مشترک است مانند : برخی از عوامل کيفيت

 ، کارايی و قابليت اطمينان 

 

 نه در معانی و يا  شدن آنهاست  عملیبه ، و ساير مدل ها دو مدل ارزش اين

 تفاوت های ساختاری 

 

  وابسته است اندازه گيری دقيق (هزينه و سود) نرم افزارارزش هر دوی آنها به 

 

همواره مدل تقريبا غيرممکن و دور از دسترس است و يک مدل به عنوان بهترين ظهور 

استانداردها و  و شايد به همين دليل است کهوجود دارد نقايص و مشکالتی در هر مدل 

ماهيت ناملموس نرم ی نشان دهنده   که اين موضوع مدل های ديگر پيشنهاد شده است

 .است  به ارمغان می آورد یو مشکالتافزار
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تضمين  ابطه بادر ر) SQC(نرم افزار کنترل کيفيت اصطالح در اين قسمت به تعريف

، در چارچوب روند بهبود مستمررا  SQAنقش ) ميپردازيم وSQA(کيفيت نرم افزار

اين شرايط مشابه به نظر می رسد  .بررسی ميکنيم SQAبه منظور گسترش در تعريف 

نرم  يک پروژه. ميسازد را برجسته اين دو موضوع ل ساده، تفاوت اساسیاما يک مثا

را است  SQL، طراحی رابط کاربر و پياده سازی پايگاه داده افزاری که شامل الزامات

استانداردها، فرايندها و  همه ی دارایبا کيفيت يک طرح   SQAتيم در نظر بگيريد.

ممکن است  اين استانداردها. ارائه ميکندرا  مطرح استپروژه در بهبود رويه هايی که 

(برای طراحی  ABC، سبک راهنمای طرح مشخصات (مورد نياز) IEE XYZشامل 

 همهاين موارد . باشند )SQL(برای اجرای  SQLرابط کاربر) و استاندارد 

در  سازیی است که بايد به دنبال شناسايی و مستندي، فرآيندها و روش هااستانداردها

 د (در اينتوليد می شو محصولهنگامی که  .صورت گيرد SQAتوسط  طرح کيفيت ،

از استاندارد  محصولکه  ميکنداطمينان حاصل رل کيفيت نرم افزامثال) تيم کنتر

نيز همين وظيفه را در  SQC. پيروی ميکند )IEEE XYZ(در اين مورد  سازیمستند

به دنبال  اين موارد یکه هر دو دارد SQLطراحی رابط کاربر و اجرای برابر 

اجرا می  SQAبه اين ترتيب است. انجام شده  SQAاستاندارد شناسايی شده توسط 

عالوه بر اين .کار خود را انجام دهدبه وضوح می تواند  SQC، و به دنبال آن دوش

ند کنترل کيفيت عبارت از يک سری بازرسی ها و آزمون هاست که در سرتاسر فرآي

نرم افزار به کار می روند تا اطمينان حاصل شود که هر محصول کاری خواسته های 

رده ميسازد.مربوط را برآو
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ISO 9001 ک استاندارد تضمين کيفيت است که در مهندسی نرم افزار کاربرد دارد . ي

اين استاندارد حاوی نيازمندی هايی الزم برای تضمين کيفيت يک سيستم نرم افزاری 

است . کنترل طراحی ، کنترل مستندات ، شناسايی محصول نرم افزاری ، کيفيت ، 

ه ای ، بازبينی و آزمايش نرم افزار امکان سنجی و نيازمندی های وظيفه ای و غير وطيف

و بررسی کيفيت های داخلی از عناوينی است که در اين استاندارد مورد توجه قرار می 

 گيرد .

 

 ارائه يک مثال : 

 ) و ارائه استاندارد نرم افزارESAطرح آژانس فضايی اروپا(

افزار مطلوب و با كيفيت قابل قبول   كوتاهي از نحوه توليد نرم  اين استانداردها تعريف

دهند. آنها مختصر و مفيد و قابل درك بوده و بر اصولي عملي و دقيق استوار   ارائه مي

گيرند،   اي را در بر مي  هاي اصلي و ضروري هر پروژه  باشند. آنها ضمن اينكه جنبه  مي

ها و ضرورتها، حداكثر انتخاب ممكن را نيز براي مدير   از چارچوب  اي  عهدر قالب مجمو

تحت نظارت هيئت كنترل  ESAافزار   آورند. استانداردهاي مهندسي نرم  پروژه فراهم مي

 وابسته به آژانس فضايي اروپا تنظيم و بازبيني شده است.  افزار  و استانداردسازي نرم
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دهد. در اين   را تحت پوشش قرار مي افزارهای شركتی يا صنعتی  اين استاندارد كليه نرم

ها، قوانين و كليه اسناد و مدارك مربوط به   ها، روال  عنوان برنامه  افزار به  استاندارد، نرم

از يك سيستم كامپيوتري، تعريف شده است. اين استانداردها كليه  برداري  عملكرد و بهره

افزار كامپيوتر و ديگر   هاي آن با سخت  افزاري يك سيستم، به انضمام واسط  وجوه نرم

 افزار ممكن است زير سيستمي از يك سيستم   گيرند. نرم  هاي سيستم را در بر مي  مؤلفه

 تر و يا سيستم مستقل باشد.   پيچيده

 

 

 

 شوند.  به سه بخش اصلي تقسيم مي ESAافزار   استانداردهاي مهندسي نرم

 بخش اول، استانداردهاي محصولProducts : 

 شود.  ميها، و رهنمودهاي مربوط به محصول را شامل   استانداردها، توصيه

 

   بخش دوم، استانداردهاي رويهProcedure : 

 كند.  افزاري را تشريح مي  هاي مورد استفاده در مديريت يك پروژه نرم  رويه

 

 ها   بخش سوم، پيوستAppendices : 

 باشد.  ها، جداول، فرمها، و فهرستي از روشهاي ضروري مي  شامل خالصه

 اند كه عبارتند از :  استفاده شدهسه گروه روش استاندارد در اين مجموعه 
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   .روشهاي ضروري : در اين روشها از عبارت "الزامي است" استفاده شده است

افزاري پيروي   هاي نرم  گونه استثنايي در كليه پروژه  از اين روشها بايد بدون هيچ

 شود.

 

  بايست" استفاده شده است و   روشهاي توصيه شده : در اين روشها از عبارت "مي

كند. عدم پيروي از اين روشها نياز به   به روشهاي قوياً توصيه شده اشاره مي

 توجيه مناسب دارد.

 

 توانند" استفاده شده   رهنمودها : در اين روشها از عبارت "ممكن است" يا "مي

كنند. عدم پيروي از رهنمودها، نيازي به توجيه   ره مياست و به رهنمودها اشا

 ندارد.

 

هاي   ، كاربران را به استفاده از هيچيك از روش ESAافزار   استانداردهاي مهندسي نرم

كنند، بلكه تنها روشهاي   افزاري وادار نمي  افزار و يا ابزار نرم  ويژه مهندسي نرم

افزار تشريح كرده و   هاي مهندسي نرم  وژهضروري توصيه شده و رهنمودها را براي پر

 سازي انتخاب نمايد.  دهد كه بهترين روش را جهت پياده  به هر پروژه امكان مي

گردد.   ارائه مي ESAافزار   اي از استانداردهاي مهندسي نرم  ر ادامه، توصيف خالصهد

استانداردهاي همانطور كه ذكر گرديد اين استانداردها در دو بخش ارائه شده است : 

 گردد.  محصول و استانداردهاي رويه كه هر كدام به صورت اجمالي معرفي مي
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كند. در اين استانداردها غالباً از   را تشريح ميافزار  بخش، كليات چرخه حيات نرماين 

هاي   افزار جنبه  شود. واضح است كه توليد نرم  افزاري" استفاده مي  عبارت "پروژه نرم

افزاري الزم است با روش   محصوالت نرم. گيرد  كامپيوتر را نيز در بر مي افزاري  سخت

معيني طراحي و اجرا گردند. يك "مدل چرخه حيات"، فعاليتهاي پروژه را در قالب 

بايد در كدام  نمايد كدام يك از فعاليتها  كند و تعيين مي  مراحل مشخص سازماندهي مي

دارد شش مرحله بايستي در چرخه حيات يك بر اساس اين استانمرحله انجام گيرد.

 افزار طي شود كه عبارتند از:  نرم

  مرحلهUR ) تعيين نيازهاي كاربر :User Requirements( 

  مرحلهSR افزار (  : تعيين نيازهاي نرمSoftware Requirements( 

  مرحلهAD ) طراحي معماري :Architectural Design( 

  مرحلهDD ) طراحي تفصيلي و توليد برنامه :Detailed Design( 

  مرحلهTR برداري  افزار براي بهره  : انتقال و واگذاري نرم      )Transfer of 

the Software( 

  مرحلهOM برداري و نگهداري (  : بهرهOperation  &Maintenance( 

ي مهم، پيشرفت چرخه يابند. پنج مقطع كار  چهار مرحله اول با يك بازبيني خاتمه مي

 از : نمايند كه اين مقاطع عبارتند  افزار را مشخص مي  حيات نرم

  ) تصويب سند نيازهاي كاربرURD( 

 افزار (  تصويب سند نيازهاي نرمSRD( 

 ) تصويب سند طراحي معماريADD( 
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 ) تصويب سند طراحي تفصيليDDDافزار (  )، راهنماي كاربر نرمSUM ، (

 پذيرش آزمونهاي پذيرش موقت اعالم آمادگي جهت

 افزار (  اعالم پذيرش موقت و تحويل سند انتقال نرمSTD( 

 

 

يابد.   آخرين مرحله كاري، نه در پايان اين مرحله، بلكه در پايان دوره تضمين، خاتمه مي

ها   عنوان حداقل مراحل الزم جهت يك ارتباط كاري كه بايد در كليه پروژه  اين مقاطع به

گانه بطور مختصر شرح   اند. در ادامه، هر يك از مراحل شش  ند انتخاب شدهارائه گرد

 شود.  مي  داده 

 

 

 

چرخه حيات ناميد. هدف اين مرحله  توان "مرحله تعريف مسئله"  را مي URمرحله 

تدقيق يك فكر در مورد كاري كه بايد انجام گيرد در قالب تعريفي است از آنچه كه از يك 

) است. URD، سند نيازهاي كاربر (URرود. نتيجه مرحله   سيستم كامپيوتري انتظار مي

اهيم اساسي كه بر آيد. زيرا مف  افزار سند مهمي به شمار مي  اين سند براي كل پروژه نرم

 نمايد.  گيرد را تعريف مي  افزار مورد پذيرش قرار مي  پايه آنها نرم

 

 ها :  ورودي

ها، و   ها، بررسي  گونه ورودي رسمي مورد نياز نيست. اگرچه نتايج مصاحبه  هيچ 

 هاي كاربر مفيد باشند.  توانند جهت تنظيم خواسته  مطالعات مي
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 : ها  فعاليت

  نيازهاي كاربردريافت 

 تعيين محيط عملياتي 

 تشخيص نيازهاي كاربر 

 ها  بازبيني 

 : ها  خروجي

 سند نيازهاي كاربر 

 هاي آزمون پذيرش  طرح 

  طرح مديريت پروژه براي مرحلهSR  محدوده پروژه، برآورد هزينه و طرح)

 مديريت)

  طرح مديريت پيكربندي براي مرحلهSR  روالهاي مديريت، ابزارهاي)

CASE( 

 رح وارسي و اعتبار سنجي براي مرحله طSR 

  طرح تضمين كيفيت براي مرحلهSR 

 

 

توان "مرحله تحليل مسئله" چرخه حيات ناميد. يك بخش ضروري در   را مي SRمرحله 

افزار چه كاري را بايد انجام   اين مرحله، ساخت الگويي است كه بيانگر آن باشد كه نرم

هاي اوليه   ر اين حالت ممكن است ساخت نمونهدهد، نه اينكه چگونه بايد آنرا انجام دهد. د

 افزار ضروري باشد.  به منظور روشن نمودن نيازهاي نرم
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 :ها  ورودی

 شوند.  تمامي خروجيهاي مرحله قبل به عنوان ورودي در اين مرحله استفاده مي

 :  ها  فعاليت 

 ساخت مدل منطقي 

 افزار  تشخيص نيازهاي نرم 

 ها  بازبيني 

 :  ها  خروجي

 افزار  سند نيازهاي نرم 

 هاي آزمون سيستم  طرح 

  طرح مديريت پروژه براي مرحلهAD 

  طرح مديريت پيكربندي براي مرحلهAD 

  طرح وارسي و اعتبارسنجي براي مرحلهAD 

  طرح تضمين كيفيت براي مرحلهAD 

  

 

افزار است. الگوي ساخته شده در   يين ساختار نرمهدف مرحله طراحي معماري، تع

ها به   مندي  نقطه شروع اين مرحله است. اين الگو با تخصيص وظيفه SRمرحله 

ماري افزار و تعيين گردش اطالعات و عمليات بين آنها به طرح مع  هاي نرم  مؤلفه

رار شود. در واقع در اين مرحله ممكن است طرح چندين بار تكيابد.  افزار تغيير مي  نرم

 امكان استفاده از مدلهاي مختلف آبشاري، افزايشي و ... در اين مرحله وجود دارد. 
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افزار جهت تأييد فرضيات   هاي حساس نرم  سازي بخش  در اين مرحله ممكن است نمونه

 طرح اصلي ضروري باشد.

 

 :  ها  ورودي 

 

 SRكليه خروجيهاي مرحله 

 

 :  ها  فعاليت

 سازي الزامات   پياده  افزار به مولفه ها ،  فيزيكي شامل ( تجزيه نرم ساختار مدل

هاي نسبي مابين   مندي، معيارهاي كيفيت طرح ، بررسي مزيت  غير وظيفه

 طرحهاي جايگزين)

 ها، تعيين   ها، تعيين ساختمان داده  ساختار مدل معماري شامل (تعيين وظيفه مؤلفه

 نويسي، بازبيني طرح   زبان برنامهميزان استفاده از منابع كامپيوتري ، انتخاب 

 : ها  خروجي

 سند طراحي معماري 

 طرحهاي آزمون يكپارچگي 

  طرح مديريت پروژه براي مرحلهDD 

  طرح مديريت پيكربندي براي مرحلهDD 

  طرح وارسي و اعتبارسنجي براي مرحلهDD 

  طرح تضمين كيفيت براي مرحلهDD 
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نويسي، مستندسازي و آزمون آن   افزار، برنامه  هدف اين مرحله، طراحي تفصيلي نرم

نويسي و آزمون   افزار همزمان با برنامه  است. سند طراحي تفصيلي و راهنماي كاربر نرم

هاي متناظر با   احي تفصيلي و راهنماي كاربر، بخششود. در آغاز، سند طر  آن توليد مي

تر جريان   گيرند. همچنانكه طرح به سطوح پايين  سطوح فوقاني سيستم را در بر مي

شوند. در پايان اين مرحله، مستندات تكميل   يابد، زيربخشهاي مربوطه افزوده مي  مي

 دهند.  كيل ميها، خروجيهاي اين مرحله را تش  شوند و به همراه برنامه  مي

 

 : ها  ورودي 

 شود.  به عنوان ورودي استفاده مي ADتمامي خروجيهاي مرحله 

 

 :  ها  فعاليت

 سازي، آزمون ، بازبيني)  ، مجتمعنويسي  طراحي تفصيلي توليد شامل ( برنامه 

 : ها  خروجي

 ها  برنامه 

 سند طراحي تفصيلي 

 افزار  راهنماي كاربر نرم 

  طرح مديريت پروژه براي مرحلهTR 

  طرح مديريت پيكربندي براي مرحلهTR 

 ويژگيهاي آزمون پذيرش 

  طرح تضمين كيفيت براي مرحلهTR 
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افزار در محيط عملياتي است و نشان دادن اينكه كليه   نصب نرم TRهدف مرحله 

افزار مربوطه موجود   ) در نرمURDقابليتهاي تشريح شده در سند نيازهاي كاربر (

 است.

 

 : ها  ورودي 

  همه خروجيهاي مرحلهDD 

 

 :  ها  فعاليت 

 نصب 

 آزمونهاي موقت 

 

 :  ها  خروجي

  موقتاعالميه پذيرش 

 افزاري پذيرفته شده موقت  سيستم نرم 

 افزار  سند انتقال نرم 
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افزار   برداري از نرم  شود. بهره  افزار آغاز مي  برداري، ابتدا استفاده از نرم  در مرحله بهره

فراتر از حدود اين استاندارد است. لذا اين فصل فقط به بحث در خصوص نگهداري 

افزار اطمينان از آن است كه محصول در طول دوره   پردازد. هدف از نگهداري نرم  مي

خروجي عمده اين مرحله سند ي كاربر را برآورده خواهد نمود.حيات خود كماكان نيازها

برداري و نگهداري محصول را   باشد كه مراحل توليد، بهره  ) ميPHDتاريخچه پروژه (

 كند.  به طور خالصه بيان مي

 

 :  ها  ورودي

 هاي مرحله  خروجيTR 

 :  ها  فعاليت 

 پذيرش نهايي 

 نگهداري 

 :  ها  خروجي

 پذيرش نهايي   اعالميه 

 سند تاريخچه پروژه 

 افزاري پذيرفته شده نهايي  سيستم نرم 

 استانداردهاي رويه   
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افزار بسيار   بخش دوم اين استاندارد، فعاليتهايي را كه براي مديريت چرخه حيات نرم

كند. هدف از مديريت فعاليتها، توليد محصول در قالب بودجه   ميضروري است، تشريح 

تعيين شده، بر طبق زمانبندي و با كيفيت الزم است. به منظور دستيابي به اين هدف بايد 

 طرحهايي براي موارد زير تهيه شوند :

 

  افزار  مديريت پروژه نرم 

  افزار  مديريت پيكربندي نرم 

 ارافز  وارسي و اعتبارسنجي نرم 

 افزار  تضمين كيفيت نرم 

  

طراحي، ) "فرآيند Software Project Managementافزار (  مديريت پروژه نرم

افزاري"   سازماندهي، تعيين كاركنان، نظارت، كنترل، رهبري و هدايت يك پروژه نرم

 تعريف شده است. ANSI/IEEE Std 1058.1-1987باشد كه در استاندارد   مي

 

 :ها  فعاليت

 سازماندهي پروژه 

 رهبري پروژه 

 مديريت ريسك 

 مديريت فني 

 بندي كار  ريزي، زمانبندي و بودجه  برنامه 

 گزارش پيشرفت پروژه 
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افزاري را كنترل   افزار سندي است كه مديريت يك پروژه نرم  طرح مديريت پروژه نرم

 TRو  SR  ،AD  ،DDكند و به چهار قسمت شامل طرحهاي مديريت مراحل   مي

 در استاندارد درج گرديده است. گردد كه جزئيات مندرجات آن  تقسيم مي

 

 

مديريت پيکربندی نرم افزارعبارت است از يک فعاليت جامع که در طول فرايند نرم 

افزاری اجرا می گردد. از آن جايی که تغيير می تواند در هر زمانی رخ دهد، فعاليت 

برای شناسايی تغيير،کنترل تغيير،حصول اطمينان از اين که تغيير به   SCMهای 

دانستن آن هستند،انجام می درستی اجرا می شود، گزارش تغيير به کسانی که عالقمند به 

اصالحاتی را که همواره به وقوع می پيوندد، در زمان ساخت نرم افزار  SCMگردد. 

بين پشتيبانی  نترل، بررسی وگزارش می نمايد.ی کو پس از ارائه آن به مشتريان، شناساي

يعنی مجموعه  . پشتيبانیازنرم افزار ومديريت پيکربندی نرم افزار تفاوت وجود دارد

ای از فعاليت های مهندسی نرم افزار که پس از تحويل نرم افزاربه مشتری واستفاده از 

ای از فعاليت های  يعنی مجموعه مديريت پيکربندی نرم افزارآن به وقوع می پيوندد.

پيگيری وکنترل که زمانی شروع می شوند که يک پروژه مهندسی نرم افزاری آغاز می 

 گردد وتنها زمانی پايان می يابند که نرم افزار از کارمی افتد. 

متغييرديگری درفرايند نرم افزاری وجود دارد بنام " تغيير". تغيير می تواند در هر 

. درواقع اولين قانون مهندسی سيستم بيان می دارد که: مهم زمانی وبه هردليلی روی دهد

سيستم تغيير خواهد کرد و تمايل  ،نيست که شما درکجای چرخه زندگی سيستم قرار داريد

 به تغييرآن در تمام چرخه زندگی ادامه پيدا خواهد کرد. 
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 چهارمنبع تغيير اساسی وجود دارد: 

 درشرايط محصول ويا قوانين تجاری را شرايط جديد کاری ويا تجاری که تغيير

 ديکته می کند 

  نيازهای جديد مشتريا ن که اصالحات داده هايی راکه توسط سيستم های

 ،عملکردی که توسط محصوالت عرضه می شوند ،اطالعاتی ايجاد می شوند

ويا خدماتی که توسط يک سيستم کامپيوتری ارائه می شوند راعرضه می 

 نمايند

  اره ويا گسترش/کاهش تجارت که سبب بروز تغييرات در سازماندهی دوب

 اولويت پروژه ويا ساختار تيم مهندسی نرم افزار می شود.

   مشکالت مربوط به بودجه ويا برنامه ريزی که سبب تعريف دوباره سيستم

 ويا محصول می گردد.

 

در  های کارمديريت پيکربندی تکنيکی است که در مديريت کردن بهبود ويژگی و روش

در صنايع  1950گيرد. اين تکنيک در دهه ای مورد استفاده قرار میپروژه های توسعه

دفاعی امريکا بوجود امد و امروزه تبديل به ابزاری نسبتا ضروری در کنترل کارايی و 

کيفيت اجزا در ساختار شکست محصول و روش های کار در ساختار شکست کار شده 

ا قابل کاربرد می باشد. مديريت پيکربندی ويژگی های است و در انواع مختلف پروژه ه

ساختار شکست محصول را کنترل می کند، و محصولی که توسط يک پروژه توليد می 

تواند به اشکال شود را به عنوان ترکيبی از اجزا معرفی می کند، که اين پيکربندی می

اری و غيره. هر مختلفی باشد: يک ماشين، يک فضاپيما، نقشه، سيستم های نرم افز

جزيی از اين اجزا پيکره بندی را می توان به عنوان يک پيکربندی در نظر گرفت که 

 خود از اجزای ديگری تشکيل شده است.
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مديريت پيکربندی يک سری از روش های کاری مناسب می باشد که به منظور غلبه 

لف پروژه در حين ها و تغييرها و بدست اوردن تعهد ارکان های مختکردن بر عدم يقين

اين که پروژه در حال شکل گيری می باشد، مورد استفاده قرار می گيرد. به منظور اين 

که مديريت پيکربندی بخصوص در پروژه های پيچيده موثر باشد، بايد دارای رويکردی 

استوار و سيستماتيک باشد و از همان اغاز، ساختار به گونه ای باشد که از ان حمايت 

ين بدين معنی می باشد که افراد مشخصی بايد مسوليت مديريت پيکربندی را بر کند، که ا

عهده داشته باشند و همچنين وجود يک سری از روش های کاری که مورد تاييد مديريت 

ارشد باشد. وجود يک شورای نظارت با مسوليت تاييد ويژگی های محصول و تاييد 

 تغييرات ويژگی های محصول ضروری است.

كارگيري مسير فني و اجرايي و   افزار عبارت است از نظام به  ت پيكربندي نرممديري

 نظارت بر :

 مندي يك عنصر پيكربندي  تعيين و مستندسازي مشخصات فيزيكي و وظيفه 

 كنترل تغييرات حاصله در مشخصات مزبور 

 سازي  ثبت گزارش فرآيند تغييرات و وضعيت پياده 

  نيازهاي تعيين شدهبررسي پذيرش محصول با توجه به 

 تشخيص پيكربندي 

 سازي عنصر پيكربندي  ذخيره 

 كنترل و نظارت بر تغيير پيكربندي 

 گزارش وضعيت پيكربندي 

 

،  SR  ،ADافزار به چهار قسمت براي مراحل   طرح مديريت پيكربندي نرم

DD  و ،TR شود  تقسيم مي. 
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رود، داراي معاني متعددي است   اصطالح "وارسي" بسته به مفهومي كه از آن انتظار مي

 كه سه معناي متداول آن عبارتند از :

  عمل بازبيني، بازرسي، آزمون، بررسي، مميزي و به عبارت ديگر تصديق و

كردن آنكه آيا عناصر فرآيندها، خدمات يا مستندات منطبق با نيازهاي تعيين مستند

 شده هستند يا خير.

  فرآيند ارزيابي يك سيستم يا يك مؤلفه به منظور تعيين آنكه آيا محصوالت يك

نمايند يا   مرحله توليد مشخص ، شرايط وضع شده آغازين آن مرحله را ارضا مي

 .خير

 اثبات رسمي صحت برنامه 

افزار در   عبارت است از "ارزيابي نرم ANSI/IEEEاعتبارسنجي نيز بنا بر تعريف 

پايان توليد به منظور حصول اطمينان از رعايت نيازهاي كاربر" . بنابراين 

 اعتبارسنجي، وارسي نهايي است.

 : ها  فعاليت

 افزار  هاي نرم  هاي فني و بازرسي  ها و بررسي  بازبيني 

 هاي كاربر قابل رديابي هستند  افزار متناسب با خواسته  هاي نرمبررسي اينكه نياز 

 افزار قابل رديابي هستند  هاي طراحي متناسب با نيازهاي نرم  بررسي اينكه مؤلفه 

 ها  هاي رسمي و الگوريتم  بررسي تأييديه 

 آزمون واحدها 

 آزمون يكپارچگي 

 آزمون سيستم 
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 آزمون پذيرش 

 مميزي 

 

هاي وارسي براي   افزار در هفت بخش كه شامل برنامه  طرح وارسي و اعتبار سنجي نرم

هاي واحد، يكپارچگي، سيستم و   و شرح مشخصات آزمون SR  ،AD  ،DDمراحل 

 گردد.  باشند تقسيم مي  ذيرش ميپ

 

  

 

) عبارت است SQA: Software Quality Assuranceافزار (  تضمين كيفيت نرم

ريزي شده منظم از كليه عمليات الزم براي حصول اطمينان كافي و   از "طرح برنامه

مناسب در خصوص انطباق عنصر يا محصول توليد شده با مشخصات فني مورد نظر". 

كارگيري اين استانداردهاست. در   اثبات صحت بهفعاليت تضمين كيفيت، فرآيند 

افزار انجام پذيرد ولي در   تواند توسط گروه توليد نرم  هاي كوچك اين فعاليت مي  پروژه

بايست براي انجام اين وظيفه منسوب   هاي بزرگ، افراد مشخص و متخصص مي  پروژه

 گردند.

 :  ها  فعاليت

 مديريت مستندسازي 

  ها و معيارها  ها، پيمان  استانداردها، رويهنظارت بر 

 ها  ها و مميزي  بازبيني 

 فعاليتهاي آزمون 

 گزارش مشكالت و انجام اصالحات 

 ها  ها و روش  بررسي مناسب بودن ابزارها، شيوه 
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 ها  ها و رسانه  كنترل برنامه 

 كنترل پيمانكارها 

 سازي و نگهداري گزارشات  گردآوري، ذخيره 

 آموزش 

  کريسمديريت 

 

برای تعالی آن ، زير   توجه به کيفيت نرم افزار ها و بکارگيری فن آوری های نوين

ساخت و الزام مورد نياز جهت توليد نرم افزارهای مهندسی ساز ، مشتری پسند و 

اين گونه محصوالت ايفا کاربردی است که نقش بسزائی در روان سازی بازار صادرات 

در تضمين کيفيت نرم افزار و اثرات آن بر چرخه هداف اصلی رعايت شده می کند .

 توليد و صادرات آنها به شرح ذيل ذکر می گردد :

 

  صرفه جويی در هزينه های توليد ، توسعه و نگهداری نرم افزار های کاربردی

که توسط کارشناسان داخلی طراحی و پياده سازی می گردد . منظور از اين 

 ور است و هم در سطح بين المللی .صرفه جويی هم در ساختار داخلی کش

 

   . پياده سازی نرم افزارهای با کيفيت باال 

 

  . پياده سازی نرم افزار های با ارزش افزوده باال 

 

   . قابليت ساخت و طراحی نرم افزار بر اساس استاندار های جهانی 

 

   . قابليت ساخت و طراحی نرم افزار های شکست ناپذير 
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 نرم افزار از طريق رعايت قوا نين و   ه بازارهای جهانیآمادگی برای ورود ب

 حاکم بر فرآيند مهندسی نرم افزار استانداردهای

 گيرد.  انجام می DDو  UR  ،SR  ،ADافزار در چهار مرحله   طرح تضمين کيفيت نرم

 

  Electronic Engineers) IEEE   (Institute of Electrical and یها  مؤسسه

معتبر تدوين كننده  یسازمانها)  Electronic Industries Association) EIAو

افزار در آمريكا   مهندسي نرم یتدوين استانداردها یاندارد هستند. اين دو سازمان برااست

كنند. سه   ی م ی) همكارDepartment of Defenseبا سازمان صنايع دفاع آمريكا (

در آمريكا مطرح بوده است كه  ISO/IEC 12207از تبيين استاندارد  یهدف اساس

عبارتند از :

 را به بهترين نحو پوشش دهد یتجار یسيستم ها یاستاندارد بايست 

 

   یها  پيچيده و شرايط سيستم یبا نيازها یكاربرد یها  با برنامه یبايستاستاندارد 

 داشته باشد ریسازگای دفاع

 

  افزار حفظ كند.  نرم یخودرا به منظور فروش جهان یسازگار یاستاندارد بايست 

 اين اهداف دو استاندارد در اين سازمانها تدوين شد كه عبارتند از : یبر مبنا
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پوشاند. ی ذكر شده در پاراگراف قبل را م كه اهداف باشد ی يك استاندارد استراتژيك م

باشد و ی م ISO / IEC 12207 یبرگرفته از استاندارد بين الملل اين استاندارد

مشتريان  یو هم برا یمشتريان داخل یهم برا یو نظام یتجار یسيستمها یتواند برا  ی م

 استفاده شود. یخارج

 

 

 

 

تحت  یافزار  نرم یها  در پروسه     كه یسازمانهاي یباشد كه برا  می  یتيكيك استاندارد تاك

ميان  یشده است. يك تفاوت اساسنند تهيه كی م یگذار  سرمايه ینظام یاستانداردها

به  معموال ینظام یاين است كه استانداردها یتجار یو استانداردها ینظام یاستانداردها

قرارداد  یبرمبنا یتجار یدرصورتيكه استانداردهاباشند   ی صورت قبول داوطلبانه م

 گيرد.ی مابين صورت م  ی ف

 

 
به عنوان يك استاندارد  ISO/ IEC 12207  شدقبل اشاره  یهمانطور كه در قسمتها

 ید. اين استاندارد يك چهارچوب براارائه گردي 1995در سال  یبين الملل

، عرضه،   در تقاضا استفاده یبرا  و  نمايد  یحيات نرم افزار ارائه م   چرخه            ی ها   پروسه

 باشد.   ی مناسب م افزار بسيار  م  ليات نرو عم یساخت، نگهدار
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ژاپن، و   ،   آمريكا یارائه شده است و كشورها یو كل یاين استاندارد بصورت عموم

خود  یاين استاندارد در كشورهای ساز  پياده اروپايي به منظوری از كشورها یتعداد

از مؤسسات  یاند. در اين راستا، يك گروه كار  ه  در آن نمود یاقدام به اعمال تغييرات

IEEE  وEIA آن در  یبراي بكارگير 12207استاندارد یيزسا  در آمريكا اقدام به آماده

در آمريكا  IEEE/EIA 12207استاندارد یبه منظورحفظ سازگار ريكا كردند.كشور آم

 یزمانمجزا ،سطوح سا یها  سطوح پروژه یبجاي تمركز برروآن،  ISOبا نسخه 

 یها  ها و رويه  ها، مجموعه پروسهشد سازمانصورت كه پيشنهاد  مدنظر قرار گرفت بدين

 IEEE/EIA 12207تطبيق دهند. استاندارد IEEE/EIA 12207خود را با اصول 

حال استفاده در زمينه  موجود و در یاستانداردها یرا برای مهمی منافع و مزايا

 توان به چند مورد آن اشاره كرد :ی چرخه حيات ارائه نمود كه م یها  پروسه

 ها را    پروسه یساز  پياده  كه فقط ینوع یستاندارد در مقايسه با روشهاين اا

 تواند كل چرخه حيات را بپوشاند.  یاند، م   مدنظر قرار داده

 

 مستندات  یتوليد شده بر رو یها  ها و داده  كه ثبت رويه یجار یف روشهابرخال

ی ا   گونه  روش ثبت را به   را دارد كه  یپذير   شود اين انعطاف  ی انجام م یكاغذ

 باشند. CASEتغيير دهد كه قابل استفاده توسط ابزار 

 

 درآمريكا را به   تدوين شده  یبا ديگر استانداردها   یاين استاندارد قابليت همكار

 سازد.  ی تر فراهم م  ی جزئ یساز  منظور پياده

 

 ی برا   كه  را توليد كند ی هدفمند یها   ها و داده   تواند پروسه  ی اين استاندارد م

 نيازها در شرايط غير معمول مفيد خواهد بود. یسازگار
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 یرا با روشها   خود یسازگار اين استاندارد ISO 9000   كيفيت، ی اسيستمه یبرا

 كند.ی ريت كيفيت و تضمين كيفيت حفظ ممدي

 

 ی شود كه شركتهايباعث م   یالملل  ين استاندارد با نسخه بينكامل ا یسازگار

 یتواند هم برا  ی ها را توليد كنند كه م   از پروسه یمجموعه واحدک ي یآمريكاي

 .استفاده گردد یداخل یها  پروژه یو هم برا یجهان یها  پروژه

 

 

 

 
 12207.2، و  12207.1، 12207.0در سه بخش    IEEE/EIA 12207استاندارد 

 ISO/IECنسخه از همان استانداردک در واقع ي 12207.0شده است. بخش ارائه 

 :آن اضافه شده است   به شرح زير به یباشد كه مطالب الحاق  ی م 12207

 

   استاندارد در آن  یالملل  كشف شده در متن بين یخطاها كه ليست   ضميمه يک

 است.  ارائه شده 

 

 از  یا   مجموعهData objectives  وProcess objectives  كه بصورت

شخص م یها  ) توليد شده توسط پروسهیيا الكترونيك ی(كاغذ یها  مشخص ،داده

 كنند.  ی شده در استاندارد را تعيين م
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  12207.1بخش 

 یارائه ميكند. برا Data objectives یرا برا يیها  است كه توصيه   یاهنمايمتن ريك 

 یالكترونيك یها  مختلف با مستندات يا داده یها  القه دارند ارتباط بين پروسهكه ع یكسان

 خواهد بود. یمفيد یرا تنظيم نمايند اين بخش راهنما

 

  12207.2بخش 

ها ارائه   پروسه یساز  ا در رابطه با نحوه پيادهر  ی هاي  است كه توصيه یيك متن راهنماي

هاي بخش   است كه ابتدا عين رويه یمطالب در اين بخش به صورت یكند. سازمانده یم

 یشامل دوره زمان یشود، سپس بخش راهنماي  ی در داخل يك كادر آورده م 12207.0

 ردد.گارائه مي یساز  پياده یها  ، و توصيهیمناسب، نكات راهنماي

 

 

 12207.0بخش 

به اين  یارائه گرديد. موارد الحاق ISO/ IEC 12207در قسمت معرفي استاندارد  

 باشد.  یباشد كه فهرست آنها به شرح زير م  ی بخش شامل چند متمم و ضميمه م

 

A - Annex ) مناسب سازي :Tailoringها  ) پروسه 

Annex - B راهنماي :Tailoring 

Annex - C ها و سازمانها  : راهنمايي براي پروسه 

Annex - D راهنماي مراجع : 

Annex - E اي در   : مفاهيم پايهISO/IEC 12207 
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Annex - F موافقت : 

Annex - G هاي   : اهداف پروسهLife cycle 

Annex - H هاي   : اهداف دادهLife cycle  

Annex - I  ارتباطات : 

Annex - j ت: خطاها وتغييرا 

 

هاي منتج شده   براي راهنمايي ثبت داده 12207.1همانطور كه اشاره گرديد بخش 

است. اين بخش   اي تدوين شده   ) يابه عبارت ديگر چرخه داده 12207.0ازبخش اول (

 باشد كه عبارتند از:  شامل شش زير بخش مي

 حوزه استاندارد 

   ارجاعات 

   تعاريف 

  چرخه حيات داده (توسعهAnnex H    12207.0مربوط به ( 

  : محتواي عناصر اطالعاتي عمومي شامل 

 توصيف  -

 طرح  -

 رويه -

 ثبت  -

 گزارش  -

 درخواست  -

 جزئيات و مشخصات  -
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تدوين شده  12207.0هاي بخش   براي راهنمايي بكارگيري پروسه 12207.2بخش 

باشد كه   مي Annexاست. اين بخش از استاندارد نيز شامل چندين زير بخش و چندين 

 از : عناوين آنها عبارتند 

 

 

Annex - A تاAnnex - F : 

 12207.0راهنماي ضمائم متناظر اضافه شده در 

Annex – G : 11) نوع بازبينيreview كند كه شامل موارد زير   ) را پيشنهاد مي

 باشد :  مي

  افزار(  ريزي نرم  بازبيني برنامهSoftware Plan Reviews ( 

 بيني مفاهيم عملياتي ((بازOperational Concept Reviews  

  ) بازبيني نيازهاي سيستم/ زير سيستمSystem / subsystem Reviews ( 

 )بازبيني طراحي سيستم / زير سيستمSystem / subsystem Design 

Reviews ( 

 افزار (  بازبيني نيازهاي نرمSoftware Requirement Reviews( 

   افزار(  نرمبازبيني طراحيSoftware Design Reviews ( 

  ) )بازبيني آماده بودن آزمايشهاTest Readiness Reviews 

  )بازبيني نتايج آزمايشهاTest Result Reviews ( 

  افزار (   بازبيني قابليت استفاده ازنرمSoftware Usability Reviews ( 

 افزار (  بازبيني نگهداري ازنرمSoftware Maintenance Reviews ( 

 ) بازبيني نيازهاي بحرانيCritical Requirements Reviews( 
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Annex - H باشد :  بنديهاي زير مي  افزار كه شامل طبقه  بندي كمي نرم  : طبقه 

  ريزي وپيشرفت   برنامه 

  ها  منافع وهزينه 

  و ثبات رشد 

   كيفيت توليدات 

  افزار  كارايي توسعه نرم 

   تكافوي تكنيكي 

 

Annex - I  راهنماي استراتژيهاي توسعه و طراحي برمبناي :build  

و بررسي   افزار اعم از آبشاري، افزايشي، و... مقايسه  در اين قسمت مدلهاي ساخت نرم

 شوند.  مي

 

Annex - J براي بيان  5تا  1بندي اولويتها براي گزارش مشكالت (اولويتهاي  : طبقه

 مشكالت تعيين شده است.)
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Annex - K معيار براي ارزيابي  11افزاري. اين قسمت   : ارزيابي توليدات نرم

 كند كه عناوين آنها عبارتند از :  افزاري ارائه مي  محصوالت نرم

   دقت 

  ها ونتايج   ها، داده  كافي بودن موارد آزمون، رويه 

   سازگاي با بقيه توليدات 

   پوشش 

   امكان سنجي 

 

  افزار  رمپيروي از طرح ن 

   ثبات داخلي 

 برآورده كردن نيازها 

  آزمون پذيري 

  قابل فهم بودن 

   نمايش 

 

Annex - L  ،مديريت ريسك. اين قسمت شامل پيشنهاداتي براي طرح ريسك :

 باشد.  سازي، آناليز و كنترل ريسك مي  مشخص

 

Annex - M هاي چرخه حيات را براي  هاي چرخه حيات. پروسه  : مرجع پروسهISO 

/ IEC 12207)1 كند.   ) بيان مي 

 



 

                                                                                          Software Quality Assurance 

49 
 

 
 

) نحوه نظارت بر رعايت اين استانداردها را SQAPطرح تضمين كيفيت نرم افزار (

، فهرستي از فعاليت هايي است كه بايد به  SQAPمعين مي كند . فهرست مندرجات 

منظور حصول اطمينان از كيفيت محصول انجام پذيرند . براي هر فعاليت مي بايست 

طرح هاي الزم براي نظارت بر آن فعاليت را به دقت مسئولين تضمين كيفيت نرم افزار

تشريح نمايند . گواهي رعايت اين استانداردها مي بايست براي كليه مراحل چرخه حيات 

نرم افزار درخواست شود . مستنداتي كه توسط اين مجموعه از استانداردها ضروري 

ن اصلي برنامه ها مي تشخيص داده شده اند مي بايست فراهم گرديده و تامين شوند . مت

بايست براي اطمينان از رعايت استانداردهاي برنامه نويسي مورد بررسي قرار گيرند . 

هر جا كه امكان پذير است مي بايست با بهره گيري از معيارهاي قابل قبول ، جنبه هاي 

گوناگون كيفيت ( مانند پيچيدگي ، قابليت اطمينان ، نگهداشت پذيري ، ايمني ، ميزان 

نواقص ، ميزان مشكالت ، ميزان مغايرت ها ) به طور كمي اندازه گيري شوند . بخش 

 ANSI/IEEE  Std  730هاي بعدي به مجموعه فعاليت هايي اختصاص دارند كه از 

اجرا و رعايت آنها براي آنكه يك عنصر نرم افزاري متناسب با   استنتاج گرديده اند و

به بحث در خصوص نحوه بررسي يكي از هدف خود باشد ضروري است . هر بخش 

 فعاليت ها مي پردازد . 
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يكي از فعاليت هاي تصمين كيفيت نرم افزار ، تحليل ساختار مديريتي است كه بر كيفيت 

ي گذارد . وجود يك ساختار سازماني مناسب مي نرم افزار و نحوه نظارت برآن اثر م

بايست مورد بررسي قرار گيرد و تاييد شود كه افراد يا هر يك از واحدهاي مجزاي آن 

ساختار داراي وظايف و مسئوليت هاي كامالً تعريف شده اي هستند . سازمان ، وظايف 

 و مسئوليت ها بايد در طرح مديريت پروژه نرم افزار آورده شوند . 

 

  

کليه رويه های مستند سازي كه در طرح مديريت پروژه نرم افزار تعيين گرديده اند مي  

بايست رعايت شوند. هر گونه انحراف از برنامه مستند سازي تعريف شده در اين 

 يست با مدير پروژه مورد بحث و بررسي گيرد . مجموعه استانداردها مي با

رعايت كليه استانداردها ، رويه ها و قرار ها مي بايست تحت نظارت و كنترل قرار 

گيرد . انحرافات و عدم تبعيت از موارد مذكور مي بايست يادداشت شده و جهت مالحظه 

وژه ارسال شود . كاركنان تضمين كيفيت نرم افزار مي توانند مدير پروژه را با مدير پر

، يك “ معيار ”ويه ها و قرار ها ياري رسانند . تعبير و تفسير صحيح استانداردها ، ر

مقياس كمي براي اندازه گيري ميزان يك مشخصه تعيين شده ، در يك سيستم ، مولفه يا 

ديريت موثر بسيار ضروري هستند. معيارها بايد ساده فرآيند است . معيارها براي م

 ردي باشند تا مفيد واقع گردند . باشند تا به سهولت فهميده شوند و همچنين كارب
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معيارهاي اندازه گيري كيفيت، به ويژه قابليت اطمينان و نگهداشت پذيري ، مي بايست 

يست براي كاربران معني در سند نيازهاي نرم افزار مشخص شوند. اين معيارها مي با

دار بوده و منعكس كننده خواسته هاي آنان باشند. معيارهاي اضافي مورد نياز مي توانند 

در پروژه تعريف شوند . به عنوان مثال به منظور محدود كردن پيچيدگي طرح ، مي 

توان ميزان معيارهاي پيچيدگي را در استانداردهاي طراحي تعيين نمود . معيارها مي 

نند به عنوان راهنمايي براي تصميم گيري در طرح مديريت پروژه نرم افزار آورده توا

شوند ( مثالً اگر در آزمون يك مولفه نرم افزاري بيش از سه مورد اشكال مشاهده شد ، 

معيارها مي توانند بر حسب اهداف پروژه تغيير مورد بررسي مجدد قرار گيرد ) .  بايد

اهداف پروژه مي بايست معيارهايي به همراه خود داشته باشند  كنند ، بنابراين هركدام از

، در غير اين صورت ممكن است وزن غير ضروري به معيارهاي تعريف شده داده 

شود . به عنوان مثال ، پروژه اي كه تعداد خطوط برنامه نوشته شده را محاسبه كرده ، 

جر به توليد يك برنامه حجيم و اما ميزان خرابي را اندازه گيري نمي كند ، احتماالً من

 بزرگ ولي غير قابل اعتماد خواهد شد . 

 

استانداردهاي تضمين كيفيت ، باز بيني هاي سند نيازهاي كاربر ، سند نيازهاي نرم 

اري ، سند طراحي تفصيلي ، طرح وارسي و اعتبار سنجي نرم افزار ، سند طراحي معم

افزار ، طرح مديريت پيكربندي نرم افزار و همچنين بازبيني و مميزي برنامه ها در 

حين توليد نرم افزار را ضروري مي داند . به مراحل بازبيني و مميزي مي بايست 

 تشريح گرديده توجه شود. SVVPمطابق آنچه كه در 
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بازبيني هاي متنوعي ( مانند بازبيني فني ، بازرسي و بررسي ) مي توانند انجام پذيرند  

، اگر چه مي بايست ابتدا مناسب بودن مكانيزم ها با نوع پروژه مورد قبول قرار گيرند . 

 كاركنان تضمين كيفيت نرم افزار مي بايست در فرآيند بازبيني شركت نمايند . 

  

  

انجام آزمون هاي واحد ، يكپارچگي ، سيستم و پذيرش براي حصول اطمينان از كيفيت 

نرم افزار نهايي قابل اجرا ضروري است . برنامه ها ، طرح ها ، رويه ها و گزارش 

سنجي نرم افزار تشريح مي شوند و مي بايست  هاي آزمون در طرح وارسي و اعتبار

توسط كاركنان تضمين كيفيت نرم افزار مورد بازبيني قرار گيرند . آنها مي بايست بر 

انجام فعاليت هاي آزمون ، از جمله آزمون اجرا ، كه توسط گروه توليد نرم افزار 

ز مي توانند در صورت مي پذيرند نظارت نمايند . عالوه بر آن ، آزمون هاي ديگري ني

طرح تضمين كيفيت نرم افزار پيشنهاد شده و توسط كاركنان تضمين كيفيت به اجرا 

 گذاشته شوند . 

  

  

گردد ، به منظور گزارش و رويه مديريت مشكالت كه بايد در اين استاندارد ها ايجاد 

پيگيري مشكالت از مرحله تشخيص تا رفع و حل نهايي آنها ، طراحي مي گردد . 

كاركنان تضمين كيفيت نرم افزار مي بايست بر اجراي رويه هاي تشريح شده در طرح 

مديريت پيكربندي نرم افزار نظارت داشته و تعداد دفعات بروز خطا را مورد توجه قرار 

 دهند . 
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استانداردهاي تضمين كيفيت ايجاب مي نمايد كه ابزارها ، شيوه ها و روش هاي توليد 

نرم افزار متناسب با سطح پروژه ، تعيين و به كار گرفته شوند . بررسي مناسب بودن 

خابي و نظارت بر كاربرد صحيح آنها ، از جمله ابزارها ، شيوه ها و روش هاي انت

فعاليت هاي تضمين كيفيت نرم افزار محسوب مي شود . كاركنان تضمين كيفيت نرم 

افزار مي توانند جهت نظارت دقيق تر خود ، در خصوص ضرورت استفاده از ابزارها 

ر طرح ، شيوه ها و روش هاي اضافي تصميم گيري نمايند ، كه مي بايست نتايج آن د

 تضمين كيفيت نرم افزار آورده شود . 

براي روش ها و تسهيالت استانداردهاي تضمين كيفيت ايجاب مي نمايد كه روال هايي 

استفاده شده به منظور نگهداري ، ذخيره سازي ، ايمني و مستند سازي نسخ نهايي نرم 

افزار مورد نظر در طرح مديريت پيكربندي نرم افزار تعريف و تعيين شوند . كاركنان 

تضمين كيفيت نرم افزار مي بايست مناسب بودن روال هاي تعريف شده در طرح 

 .ندي نرم افزار و نحوه اجراي آنها را مورد بررسي قرار دهند مديريت پيكرب

  

ن خارج از گروه توليد نرم افزار همواره اقالم نرم افزاري تهيه شده از طريق پيمانكارا

بايد در مقابل رعايت استانداردهاي تعيين شده در پروژه مورد ارزيابي قرار گيرند . هر 

يك از پيمانكارها بايد يك طرح تضمين كيفيت تهيه و ارائه نمايند . نرم افزار هاي تجاري 

 ندارند . ارائه شده به بازار نيازي به طرح تضمين كيفيت نرم افزار 
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اين استانداردها مجموعه مستنداتي را كه بايد در هر پروژه تهيه و توليد شوند تعيين مي 

نمايند . ضمن آنكه مستندات اضافي مانند صورت جلسات و گزارشات باز بيني هم مي 

فيت نرم افزار بايد مناسب بودن روش ها و توانند ارائه گردند . كاركنان تضمين كي

تسهيالت استفاده شده در گرد آوري ، حفظ ونگهداري كليه مستندات مذكور را ، دست كم 

براي دوره حيات پروژه ، مورد بررسي قرار دهند . روال هاي كنترل مستندات در 

 طرح مديريت پيكربندي آورده مي شوند . 

  

كاركنان تضمين كيفيت نرم افزار مي بايست بررسي كنند كه كاركنان گروه توليد نرم 

افزار به طرز مناسبي براي انجام وظايف خود آموزش ديده اند و هر گونه آموزش 

ديگري كه ضروري مي دانند را نيز مشخص نمايند . برنامه هاي آموزشي در طرح 

  مديريت پروژه نرم افزار آورده مي شوند .

  

كليه پروژه ها بايد عوامل مهم و حياتي در پيشرفت و موفقيت خودرا تعيين و كنترل 

ناميده مي شود . مدير پروژه بايد همواره خطراتي را “ مديريت خطر ” نمايند . اين عمل 

كرده و يافته هاي خود را در طرح مديريت پروژه  كه بر پروژه اثر مي گذارند تحليل

نرم افزار مستند نمايد . كاركنان تضمين كيفيت نرم افزار مي بايست بر فعاليت مديريت 

خطر نظارت كرده و در خصوص روش ها و روال هاي تشخيص ، ارزيابي ، نظارت 

 مايند .و كنترل محدوده هاي خطر توصيه هاي الزم را به مديريت پروژه ارائه ن
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