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چاپ اول

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقرررات مؤسسرۀ اسرتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن مرا  1331تنهرا مرجر رسرمیکشرور اسر کره وظیفره تعیرین ،تردوین و نشرر
استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهد دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 29/6/92
به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شمار  996/33333مورخ  29/3/92جه اجرا ابالغ شد اس .
تدوین استاندارد در حوز های مختلف در کمیسیونهای فنری مرکرب از کارشناسران سرازمان  ،صراحب نظرران مراکر و
مؤسسات علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگا و مرتبط انجام میشود وکوششی همگام با مصالح ملری و برا توجره بره
شرایط تولیدی ،فناوری و تجاری اس که از مشارک آگاهانره و منصرفانۀ صراحبان حر و نفر  ،شرام تولیدکننردگان،
مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمیو تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیر دولتری حاصر
میشود .پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراج ذی نف و اعضای کمیسریونهرای فنری مربرو
ارسال میشود و پس از دریاف نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان
استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر میشود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقه مند و ذی صالح نی برا رعایر ضروابط تعیرین شرد تهیره
میکنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چراپ و منتشرر مریشرود .بردین
ترتیب ،استانداردهایی ملی تلقی میشوند که بر اساس مفاد نوشته شد در اسرتاندارد ملری ایرران شرمارۀ  3تردوین و در
کمیتۀ ملی استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میدهد به تصویب رسید باشد.
9
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سرازمان ملری اسرتاندارد )، 1(ISOکمیسریون ملری الکتروتکنیرک ) (IECو
سازمان ملی انداز شناسی قانونی ) 3(OIMLاس و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کردکس غریایی ) 3(CACدر کشرور
فعالی میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای مشخص کشور  ،از آخرین
پیشرف های علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهر گیری میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعای موازین پیشبینی شد در قانون ،به منظور پشرتیبانی از مصررف کننردگان،
حفظ سالم و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفی محصروتت و مالحظرات زیسر محیطری و اقتصرادی،
اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوتت تولیدی داخ کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی
استاندارد ،اجباری نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازارهای ملی برای محصوتت کشور ،اجرای استاندارد کاتهای
صادراتی و درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاد کنندگان از خدمات سازمانها و
مؤسسات فعال در زمینۀ مشاور  ،آموزش ،بازرسی ،ممی ی و صدورگواهی سامانههای مدیری کیفری و مردیری زیسر -
محیطی ،آزمایشگا ها و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجه ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونره سرازمانهرا و
مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحی ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شررایط تزم ،گواهینامرۀ تأییرد
صالحی به آنها اعطا و بر عملکرد آنها پایش میکند .ترویج دستگا ملی یکاها ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجه،
تعیین عیار فل ات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح اسرتانداردهای ملری ایرران از دیگرر وظرایف ایرن
سازمان اس
1 - International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد « مهندسی سامانهها و نرم اف ار -ال امات و ارزشیابی کیفری سرامانههرا و نررم افر ار (– )SQuaRE
عناصر سنجه کیفی » که پیشنویس آن در کمیسیونهای مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و
تدوین شد و درسیصد و ششمین اجالس کمیتۀ ملری اسرتاندارد رایانره و فررآوری داد مرورخ1329/19/13
مورد تصویب قرار گرفته اس  ،اینک به استناد بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ما  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرف های ملی و جهرانی در زمینرۀ صرنای  ،علروم و خردمات،
استانداردهای ملی ایران در مواق ل وم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصرالح و تکمیر ایرن
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خواهد گرف .بنابراین ،باید
هموار از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاد کرد.
تدوین مجموعه استانداردهای ایران -ای و  93999حرکتی اس به سم مجموعه ای از استانداردها که
ضمن برخورداری از ساختار منطقی و یکنواخ  ،دو فرآیند اصلی را پوشش می دهند :فرآیند مشخص کردن
نیازمندی های کیفی نرم اف ار و فرآیند ارزشیابی کیفی نرم اف ار  .این دو فرآیند را باید فرآیند سنجش
کیفی نرم اف ار پشتیبانی کند  .کاربران این مجموعه استاندارد را کسانی تشکی می دهند که نرم اف ار را
تولید می کنند ،می خرند یا سفارش می دهند  .این مجموعه استاندارد معیارهایی را برای مشخص کردن
نیازمندیهای کیفی محصول نرماف اری ،سنجش و ارزیابی آن تعیین میکند.
با توجه به اهمی این موضوع ،مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نی همسو با مجموعه
استانداردهای بینالمل  ISO/IEC 25000که در جهان به اختصار  SQuaREشناخته میشوند ،تدوین
استانداردهای کیفی محصول نرماف اری را در دستور کار خود قرار داد و به لحاظ حفظ ارتبا منطقی با
مجموعه استانداردهای  SQuaREساختار منطقی مشابهی را برای این مجموعه استاندارد حفظ نمود اس .
این مجموعه استاندارد با عنوان عمومی » مهندسی نرم اف ار -نیازمندیهای کیفی محصول نرماف اری و
ارزشیابی آن« و در مجموعه استاندارد ایران -ای و با شمار  ، 93999تدوین و منتشر میشود .این مجموعه
استاندارد دارای ساختار زیر اس :
 استانداردهای بخش مدیری کیفی با شمار های 9399n
 استانداردهای بخش مدل کیفی با شمار های 9391n

 استانداردهای بخش سنجش کیفی با شمار های 9399n

 استانداردهای بخش نیازمندیهای کیفی با شمار های 9393n

 استانداردهای بخش ارزشیابی کیفی با شمار های 9392n
تزم به یادآوری اس که در این مجموعه حرف  nمقادیر 9تا 2را می پییرد .شمار های 93939تا 93922
نی برای گسترش استانداردهای این مجموعه و تدوین و انتشار مشخصات فنی و یا گ ارشهای فنی در نظر
گرفته شد اس .

: منب و مأخیی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاد قرار گرفته به شرح زیر اس
ISO/IEC 25021:2012, Systems and software engineering - Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Quality measure elements

و

مقدمه
هدف اصلی این استاندارد ملی تعریف و یا طراحی یک مجموعه اولیه از عناصر سنجه کیفی ( 1)QMEجهر
استفاد در سراسر چرخه حیات محصول با هدف قرار دادن ال امات و ارزیرابی کیفری سرامانههرا و نررم افر ار
( )SQuaREاس  .این سند همچنین مجموعهای از قوانین را برای طراحی یرک  QMEیرا برازبینی طراحری
 QMEموجود ارائه میدهد .محتوای این سند پیوند میان مجموعههای استاندارد  ISO/IEC 9126و مجموعه
استانداردهای  SQuaREبَعدی را در برمیگیرد.
تعدادی از QMEهای سنجههای کیفی که کمی برخی از مشخصهها و مشخصههای فرعی را تعیین
میکنند ،فهرس اولیه را نمایش میدهد که باید طی انجام سنجههای کیفی ،که مرج آنها در
استانداردهای  ISO/IEC TR 9126-3 ،ISO/IEC TR 9126-2و  ISO/IEC TR 9126-4اس  ،مورد استفاد
قرار گیرد .سنجههای کیفی ارائه شد در مجموعههای ( SQuaREشک های  1و  )9از مجموعه
استانداردهای ISO/IEC TR 9126استخراج شد اند ،اما تنها منب آن نیستند .هنگام ارزیابی سنجههای
کیفی منتخب ،کاربر ابتدا باید تعریف هریک از خصوصیات مرتبط با یک  QMEمورد استفاد در سنجههای
کیفی منتخب را درک نماید.
اهداف اصلی تعریف و استفاد از عناصر سنجههای کیفی (QMEها) در این سند موارد زیر هستند:
 فراهم نمودن راهنمایی برای سازمانها به منظور توسعه و پیاد سازی QMEهای خود؛
 ترویج استفاد مداوم از  QMEمشخص برای سنجش و استفاد از خصوصیات محصول که با مشخصههرا
و مشخصههای فرعی کیفی محصول ،متفاوت اس ؛
 کمک به شناسایی یک مجموعه از QMEها که به صورت منحصر به فرد ،مستل م بهدسر آوردن تمرام
سنجههای کیفی برای یک مجموعه معین از مشخصهها یا یک مجموعه معین از مشخصههای فرعی یک
محصول اس .
QMEها مولفههای متداول تعدادی از سنجههای کیفی هستند .استفاد پیشبینی شد برای این اسرتاندارد
ملی این اس که کاربران قادر خواهند بود تا QMEهای معتبر مررتبط را بررای تعریرف سرنجههرای کیفری
داخلی ،خارجی ،داد یا کیفی مورد استفاد  ، 9انتخاب یا تعریف کند .همچنرین آنهرا بررای تعریرف ال امرات
کیفی ،ارزیابی محصوتت و سنجههای کیفی قاب استفاد هستند ،اما تنها به این موارد محردود نمریشروند.
بنابراین توصیه میشود تا این سند پیش از و یا همررا برا اسرتانداردهای مجموعره  ISO/IEC 2502nمرورد
استفاد قرار گیرد.

1- Quality Measure Elements
2- Quality-in-use

ز

بخش مدلسازی کیفی
9391n

بخش ارزیابی کیفی
9392n

بخش مدیری کیفی
9399n

بخش ال امات کیفی
9393n

بخش سنجش کیفی
9399n

بخش گسترش 93922-93939
شکل  -2سازمان مجموعههاي  SQuaREاستانداردهاي بین المللي

شک  1سازمان سریهای  SQuaREرا که نمایانگر خرانواد هرایی از اسرتانداردها اسر و در ادامره واحردها
نامید میشوند ،نشان میدهد.

ح

:93999
راهنما و مدل مرج سنجش

 93999راهنمایی برای گسترش و مشخص نمودن
سنجههای کیفی را ارائه میدهد
 :93992سنجش
کیفی داد

 :93993سنجش کیفی محصول سامانه
و نرماف ار -بازبینی  2196-9و 2196-3

 93991برای گسترش و مشخص نمودن QME
استفاد شد اس برای
 :93991عنصر سنجه کیفی-
بازبینی 93991TR

شکل  -5ساختار بخش سنجش کیفي

 :93999سنجش کیفی مورد
استفاد  -بازبینی 2196-2

ISO/IEC TR 9126-4

کیفی مورد استفاد سنجهها

ISO/IEC 25021

عناصر سنجه کیفی()QME
کیفیت مورد استفاده سنجهها
ISO/IEC TR 9126-3

سنجههای داخلی

ISO/IEC
TR 9126-2
سنجهها
مورد استفاده
کیفیت
سنجههای خارجی
سنجههای کیفی SQuaRE

سنجهها
TRاستفاده
مورد
کیفیت
ISO/IEC
9126-1
مدل کیفی

سنجه کیفی 1
سنجه کیفی 9
سنجه کیفی 3
.......................
سنجه کیفی n

کیفی
موردهای
مشخصه
سنجهها
استفاده
کیفیت
مشخصههای فرعی کیفی

ISO/IEC 2502n

سنجههای کیفی

شکل  -3رابطه استاندارد  ISO/IEC 25021به عنوان پیوندِ میان مجموعههاي 6259
و مجموعه استانداردهاي SQuaRE

مجموعه استانداردهای  ISO/IEC 9126از چهار سند تشکی شد اس که مشخصهها ،مشخصههای فرعری
و سنجههای کیفی که از آنها به عنوان مُدل سازی کیفی یاد میشوند را فهرس کررد و شررح مریدهنرد.
مُدلهای کیفی  SQuaREکیفی محصول را به مشخصههایی که متعاقبا به مشخصههای فرعی و خصوصیات
کیفی (استاندارد ملی ایران به شمار  )93919تقسیم میشوند را طبقه بندی میکند .هرر سرنجه کیفری در
مجموعه استانداردهای ISO/IEC 9126مرکب از حرداق دو  QMEاسر  .خصوصریات (یرک محصرول) برا
استفاد از یک روش سنجش به ( QMEاستاندارد ملی ایران به شمار  )93999مرتبط هستند .مجموعههای
 9399nسنجههای کیفی و QMEهای وابسته را برای تمام مشخصههرای (فرعری) مردل کیفری ،طراحری و
تعریف میکنند.
ی

مهندسي سامانهها و نرم افزار -الزامات و ارزشیابي کیفي سامانهها و نرم افزار
( – )SQuaREعناصر سنجه کیفي
2

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین موارد زیر اس :
 ال امات تعریف QMEها به عنوان قسمتی از مشخصات ال امات کیفی محصول همرا با مثالهرا (بره
بند  ،9-6جدول  1و  9مراجعه شود)؛
يادآوري

کیفی محصول شام کیفی سامانه ،کیفی محصرول نررمافر اری ،کیفری داد و در نهایر کیفری خردم سرامانه

میشود.

 مجموعه QMEهای اولیه ،به عنوان مثال (به جدول الف 1.پیوس الف مراجعه شود)؛
 راهنمایی برای تعریف و تعیین کمی
پیوس ب مراجعه شود).

خصوصی

محصول ( هستارِ مورد هدف )1برای QMEها (بره

این استاندارد برای توسعه دهندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق محصوتت بره ویرژ آنهرایی کره مسرلولِ
تعریف ال امات کیفی و ارزیابی محصول هستند در نظر گرفته شد اس اما به آنهرا محردود نمریشرود .ایرن
استاندارد ملی هنگام تعریف QMEها جه استفاد برای پیاد سازی سنجههای کیفی مانند موارد مشرخص
شد در استانداردهای  ISO/IEC 25023 ،ISO/IEC 25022و  ISO/IEC 25024قاب کاربرد اس .
5

انطباق

هنگامیکه کاربران سنجههای کیفی را برای یک محصول تعریف میکنند ،هریک از QMEهای مرورد توجره
باید مطاب با موارد اطالعاتی ،قالب مشخص شد در جدول ( 1به بند 9-6مراجعره شرود) شررح داد شرود.
اقدامی مشابه باید برای اصالح یک  QMEموجود نی اعمال شود.
 3مراجع الزامي
مدارک ال امی زیر حاوی مقرراتی اس که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجراع داد شرد اسر .
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد محسوب میشوند.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داد شد باشد ،اصالحیهها و تجدید نظرهرای بعردی آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیس  .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشرار بره آنهرا ارجراع داد
شد اس  ،هموار آخرین تجدید نظر و اصالحیههای بعدی آنها مورد نظر اس .

1-Target entity

1

استفاد از مراج زیر برای این استاندارد ال امیاس :
 2-3استاندارد ملی ایران به شمار  :93999سال  ،1332مهندسی نرم اف ار -نیازمندیهای کیفی محصول
نرم اف اری و ارزشیابی آن  -راهنمایی برSQuaRE

 5-3استاندارد ملی ایران به شمار  :93919سال  ،1329مهندسی سامانهها و نرماف ار -ال امات و ارزیرابی
کیفی سامانهها و نرماف ار ) - (SQuaREمدلهای کیفی سامانه و نرماف ار
 3-3استاندارد ملی ایران به شمار  :93999سال  ،1333مهندسی نرم اف ار  -نیازمندیهای کیفی محصول
نرماف اری و ارزشیابی آن ) - (SQuaREمدل مرج سنجش و راهنمای آن
 4-3استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال  ،1333مهندسی سامانهها و نرم اف ار -فرآیند سنجش
3-5 ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic and general
))concepts and associated terms (VIM

4

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر بهکار میرود:
2-4
کیفي داده

درجهای که براساس آن مشخصههای داد نیازهای ضرمنی و بیران شرد را هنگرام اسرتفاد تحر شررایط
مشخص برآورد میکند.
][ISO/IEC 25012:2008

5-4
سنجه خارجي کیفي نرم افزار

می ان درجهای که براساس آن یک محصول نرماف اری ،امکان برآورد شدن نیازهای ضمنی و بیران شرد را،
برای سامانه ،شام نرم اف ار جه استفاد تح شرایط مشخص برای رفتار یک سامانه فراهم میکند.
يادآوري  -2رفتار میتواند با اجرای محصول نرماف اری در زمان آزمایش و عملیات تأیید و /یا تصدی شود.
يادآوري  -5براساس تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  :93999سال  1332از کیفی نرم اف ار خارجی اس .
يادآوري  -3این تعریف از استاندارد ملی ایران به شمار  :93919سال  1329برگرفته شد اس .

3-4
سنجه داخلي کیفي نرمافزار

سنجهی درجهای که براساس آن مجموعهای از خصوصیات ایستایی یک محصولِ نرماف اری نیازهای ضمنی و
بیان شد برای محصول نرماف اری را جه استفاد تح شرایط مشخص برآورد میکند.
يادآوري  -2خصوصیات ایستایی شام مواردی اس که به معماری ،ساختار و مولفههای نرماف اری مرتبط اس .

9

يادآوري  -5خصوصیات ایستایی میتوانند به وسیله بازبینی ،بررسی ،شبیه سازی و /یا اب ارهای خودکار ،تأیید شوند.

يادآوري  -3این تعریف از استاندارد ملی ایران به شمار  :93919سال  1329برگرفته شد اس .
مثال -بسته به خطاهای مشخصات ،خطاهای طراحی و خطاهای کُد ،میتوانند به عنوان سنجههای کیفی داخلری مرورد
استفاد قرار گیرند.
يادآوري  -4بر اساس تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  :93999سال  1332از کیفی نرم اف ار داخلی اس .

4-4
سنجه (به عنوان اسم)

2

متغیری اس که درنتیجه سنجش مقداری به آن اختصاص داد میشود.
يادآوري -اصطالح «سنجهها» به صورت مشترک برای ارجاع به سنجههای پایه ،سنجهها و شاخصها بکار میرود.
]استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال [1333

2-4
سنجیدن (به عنوان فعل)

5

اجرای سنجش
]استاندارد ملی ایران به شمار  :93999سال [1332

9-4
سنجش

3

مجموعهای از عملیاتها اس که هدف آن تعیین مقدار یک سنجه اس .
]استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال [1333
يادآوري -سنجش میتواند از نوع مقیاس اسمی ،وصفی ،فاصله زمانی و نسب باشد.

7-4
تابع سنجش

الگوریتم یا محاسبهای اس که برای ترکیب دو یا چند عنصر سنجه کیفی انجام میشود.
يادآوري -این تعریف ،اصالح شد تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال  1333از روش سنجش اس .

8-4
روش سنجش

سازماندهی منطقی عملیات مورد استفاد شد در سنجش ،که به صورت جام شرح داد شد اند.
)1- Measure(noun
)2- Measure(verb
3- Measurement

3

يادآوري -این تعریف ،اصالح شد تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال  1333از روش سنجش اس .
6-4
رويه سنجش

سازماندهی منطقی عملیاتهای مورد استفاد در کارآیی سنجشهای ویرژ  ،مطراب برا یرک روش سرنجش
معین که به صورت مشخص اجرا میشود.
يادآوري  -2این تعریف ،اصالح شد تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال  1333از رویه سنجش اس .
يادآوري  -5یک رویه سنجش معموت در سندی ثب میشود که برخی مواق خود «رویه سنجش» نامید میشرود و معمروت
دارای ج ئیات کافی برای امکان پییر کردن اجرای یک سنجش ،بدون اطالعاتِ اضافی برای یک متصدی اس .

20-4
مُدل

مشخصه مفاهیم ،روابط و قوانینی که برای تعریف یک روششناسی ،مورد استفاد قرار میگیرد
] [ISO/IEC 24744:2007, Software Engineering-Model for Development Methodologies

22-4
خصوصیت جهت تعیین کمیت

خصوصی یک هستارِ هدف به یک عنصر سنجه کیفی مرتبط اس و میتواند از طری روش سنجش تعیین
کمی شود.
يادآوري  -2یک محصول نرماف اری مثالی از یک هستارِ هدف اس .
يادآوري  -5یک خصوصی فرعی به یک خصوصی مرتبط اس .

25-4
سنجه کیفي مورد استفاده

سنجهی درجهای که براساس آن یک محصول یا سامانه میتواند توسط کاربران مشخص ،مورد استفاد قررار
گیرد تا نیازهای آنها برای رسیدن به اهداف مشخص ،همرا با اثربخشی ،1کارآیی ،9مصون از خطر ، 3رضای
و پوشش زمینه در زمینههای استفاد مشخص برآورد شود.
يادآوري  -بر اساس تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  :93919سال  1329از کیفی مورد استفاد اس .
23-4
سنجه کیفي

سنجه بهدس آمد که به عنوان یک تاب سنجش از دو یا چند مقدارِ عناصر سنجه کیفی تعریف میشود.
1- Effectiveness
2- Efficiency
3- Freedom from risk

2

24-4
عنصر سنجه کیفي ()QME

سنجه تعریف شد از نظر یک خصوصی و روش سنجش برای تعیرین کمیر آن اسر کره شرام انتقرال
اختیاری به وسیله تاب ریاضی اس .
22-4
تکرارپذيري (نتايج سنجش)
2

ن دیکی تواف میان نتایج سنجشهای پی در پی اجرا شد مقادیر تح شرایط یکسان سنجش اس .
][ISO/IEC TR 14143-3:2003

29-4
تکثیرپذيري (نتايج سنجش)
5

ن دیکی تواف میان نتایج سنجشهای اجرا شد مقادیر تح شرایط تغییریافته سنجش اس .
][ISO/IEC TR 14143-3:2003
يادآوري  -تکرارپییری و تکثیرپییری ممکن اس به صورت کمی از نظر پراکندگی مشخصههای نتایج ،بیان شوند.

27-4
هستار هدف

مورد بنیادی مرتبط با کاربر که اطالعات نگهداری شد پیرامون آن ،باید سنجید شود.
28-4
واحد (سنجه)

یک کمی ویژ تعریف و پییرفته شد برپایه قرارداد که به وسیله آن دیگر کمی های مشابه به منظور بیران
ارتبا ب رگی مقدارشان با آن کمی مقایسه میشوند.
يادآوري  -2تنها کمی های بیان شد با واحدهای مشابه سنجش به صورت مستقیم قاب مقایسه هستند .مثرالهرای واحردها
شام تعداد خطاها و تعداد شکس ها میشود .ساع و متر نی واحد انداز گیری هستند.
يادآوري  -5واحدهای سنجش به صورت قراردادی نام و نشانههایی دارند.

يادآوري  -3بر اساس تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  :93999سال  1332از واحد سنجش اس .
2

عالئم (و اختصارات)

عالئم و اختصارات زیر در این استاندارد به کار میروند:

1- Repeatability
2- Reproducibility

3

فارسي
عنصر سنجه کیفی
سنجه کیفی
9

انگلیسي

مخفف

Quality measure element

QME

Quality measure

QM

مفهوم عناصر سنجه کیفي

 2-9ارائه مدل روش سنجش

برای درک و نشان دادن مشخصههای (فرعی) کیفی QM ،تعریف و سپس QMEها تعریف میشوند .کرارکرد
سنجش بر روی  QMEاعمال میشود تا  QMایجاد شود .یک روش سنجش برای یک خصوصی  ،باید جه
تعریف و شناسایی ،روشی برای تعیین کمی یک  QMEاجرا شود.
یک سنجه در اصطالح ،خصوصی کمی و روش سنجش
برای انداز گیری آن ،تعریف میشود.

عنصر سنجه کیفی

سازمان منطقی عملکردها که به صورت جام شرح داد شد
اس  ،در سنجش بهکار رفته اس .

خصوصی یک هستارِ هدف که مربو به یک  QMEمیباشد
و میتواند توسط یک روش سنجش انداز گیری شود.

روش سنجش

خصوصی کیفی

شکل  -4رابطه میان خصوصیت جهت تعیین کمیت ،روش سنجش و QME

کاربر روش سنجش باید داد های مرتبط را برای تعیین کمی خصوصی  ،شناسایی و جم آوری نمایرد
(شک  .)2بسته به زمینه استفاد و هدف(های)  ،QMEتعدادی از خصوصیات و خصوصیات فرعی قابر
شناسایی هستند .این موارد ورودی روش سنجش هستند .خصوصیات از محصوتت ،مولفهها ،محتروا یرا
رفتارِ هستارِ هدف ،استخراج و تعریف میشوند (برای مثال مستندسازی ،کُد).

6

ISO/IEC
25022,
23,
( QMسنجه کیفی(
24
(TR9126)2, 3, 4
نشان میدهد
ایجاد میکند

ISO/IEC 25010
ISO/IEC 25012

کیفی داد

کیفی محصول سامانه و
نرماف ار

تاب سنجش

تشکی شد از

به کار میروند
برای

مشخصههای کیفی

عناصر سنجه کیفی
QME

تشکی شد از
QME

QME

مشخصههای فرعی کیفی

(عنصر سنجه کیفی)

روش سنجش

مقدار خصوصی

ISO/IEC
25021

هستار هدف

شکل  -2رابطه میان خصوصیت جهت تعیین کمیتِ روش سنجش QME ،و QM

شک  3نشان میدهد که
الف) کیفی محصول به عنوان مجموعهای از مشخصههای کیفی بیان شد اس که به نوبه خود متشرک
از مشخصههای فرعی اس ؛

3

ب) سنجههای کیفی محصول جه نشان دادن مشخصهها و مشخصههای فرعری کیفیر مرورد توجره،
استفاد میشوند؛
پ) رابطه میان خصوصی جه تعیین کمی ِ روش سنجش و .QME
يادآوري -شک  3بر اساس مُدل مرج سنجش کیفی محصول نرماف اری و سامانههای تعریرف شرد در اسرتاندارد ملری
ایران به شمار  93999اس .

QM=MTBF

ISO/IEC 25010

(به معنای زمان بین شکس )

کیفی محصول سامانه و
نرماف ار

ISO/IEC 25012

کیفی داد
ایجاد میکند

به کار میروند
برای

نشان میدهد

تعداد شکس ها/مدت
زمان دور

تشکی شد از
اطمینان پییری

عناصر سنجه کیفی
تشکی شد از
مدت زمان دور

=QMEتعداد شکس ها
(عنصر سنجه کیفی)

روش سنجش

روش سنجش

مدت زمان

شکس ها

کام شدن

وظایف اجررای محصرول سرامانه/نرم افر ار در طرول آزمرون یرا
عملکرد

شکل  -9مثالي از رابطه میان خصوصیت جهت تعیین کمیتِ روش سنجش QME ،و QM

3

شک  6مثالی را نشان میدهد که یک  QMEبا اجرای روش سنجش برای یک خصوصی  ،جه تعیین
کمی بدس آمد اس .
جدول  1موارد اطالعات سنجش برای  QMEرا نشان میدهد که باید برای شررح  QMEمرورد اسرتفاد
قرار گیرد.
يادآوري  -2یک  QMEمیتواند زمانی که مشخصهها و مشخصههای فرعی کیفی انتخاب شرد و /یرا یرک  QMبررای
نشان دادن آن تعریف شد اس  ،شناسایی شود QME .مشابه ممکن اس به وسیله QMهای متفاوت استفاد شود.

يادآوري  -5راهنمای طراحی یک  QMEدر پیوس ب ارائه شد اس .
 5-9قالب جدول QMEها

موارد اطالعاتی فهرس شد در قالب جدول QMEها (به جدول  1مراجعه شود) باید جه تعریف و /یا
طراحی یک  QMEبرای فراهم کردن اطالعات ضروری یا مفید مورد استفاد قرار گیرند.
جدول  -2قالب جدول براي QMEها
يادآوري -موارد ذکر شد در جدول زیر به چهار گرو طبقه بندی میشوند که الرف) بررای شناسرایی  ،QMEب) – پ)
برای « QMEچیس » ،ت) – ث) برای « چگونه سنجیدن  ، » QMEج) – چ) برای مدیری کاربرد  QMEاس .
الف) نام QME
ب) هستار هدف

یک  QMEباید دارای یک نام منحصر به فرد باشد و درصورت ل وم باید با یک شمار
سریال شناسایی شود .بیشتر اوقات با « شمار ( ...مقیاس نسب)» آغاز میشود.
یک  QMEباید دارای یک موضوع هدف باشد که باید با سنجیدن خصوصی
مشخص شود.

آن

هستار هدف باید یک محصول کاری یا رفتار یک سامانه ،نرم اف ار یا ذینفعان مانند
کاربران ،متصدیها ،توسعه دهندگان ،آزمایش کنندگان یا حمای کنندگان باشد.
پ)اهداف و خصوصیت جهت
تعیین کمیت

شناسایی خصوصی جه تعیین کمی بهطور معمول با نام  QMEمرتبط اس .
خصوصی انتخاب شد جه تعیین کمی باید خصوصیتی باشد که بیشترین ارتبا
را با سنجش اطالعات مورد نیاز دارد .یک خصوصی ممکن اس در چندین ساختار
سنجش ترکیب شود .برای مثال « ،تعداد خطاهای نرم اف ار»  QMEاس و «خطا»
خصوصی نرم اف ار جه تعیین کمی اس .
اهداف  QMEباید با تعریف خصوصی
زیر مشخص شود:

برای تعیین کمی

جه

شرح مانند موارد

 هدف از دانستن ،با تعریف خصوصی جه تعیین کمی این  ، QMEچیس ؟ اطالعات مورد نیاز که انتظار میرود با این  QMEارائه شوند ،چیس ؟از شناسایی و تعریف خصوصی
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جه

تعیین کمی  ،آنچه که باید سنجید شود،

تعیین میشود (برای مثال ،خط کُد ،نواقص ،مدت).
شرح اینکه کدام نوع از مولفهها یا رویدادها در نهاد هدف تعیین شد باید شناسایی،
تعریف و تعیین کمی شود ،سودمند اس .
موارد زیر مثالهایی در این زمینه هستند:
 )1خطو  ،کارکردها ،مسیرها یا نشانهها ( )tokensکه مشخصهها را در کد منب
برنامه معین میکنند ،میتوانند شناسایی ،تعریف و تعیین کمی شوند؛
 )9رویدادها هر زمانی که نرماف ار تح آزمایش قرار دارد در مشخص کردن موارد
آزمایش مشخص ،شکس بخورد میتوانند شناسایی ،تعریف و تعیین کمی شوند؛
 )3رویدادها هر زمانی که کاربر سامانه در وظایف درنظر گرفته شد برای کاربر
شکس میخورد ،میتوانند شناسایی ،تعریف و تعیین کمی شوند.
ت) سنجه(هاي) کیفي مرتبط

مرج سنجه(های) کیفی ویژ که از این  QMEاستفاد میکنند ،باید مشخص شود.
مثالهای سنجههای کیفی را میتوان در مجموعه استاندارد ،ISO/IEC 9126
مجموعههای  25000 SQuaREو دیگر اسناد یاف  .فهرستی جام از سنجههای
کیفی مورد نیاز نیس .

ث) روش سنجش

روش سنجش چگونگی جم آوری داد و چگونگی تغییر وضعی آن به مقداری که
تعیین کنند خصوصی از طری یک قانون عددی اس را شرح میدهد .اطالعات
زیر :زمینه  ،QMEفرآیند چرخه حیات نرم اف ار ،محدودی های سنجش و قواعد عدد
 ،قسم هایی از روش سنجش هستند.
سنجهگر میتواند به صورت اختیاری نامی را به روش سنجش بدهد تا تمای میان نام
 ،QMEنام خصوصی برای تعیین کمی و روش سنجش را تسهی کند.
برای مثال ،روشهای سنجش کارکردی میتوانند نامهای،IFPUG FPA :
 Mark II ،COSMICو غیر را داشته باشند.

ج) فهرست خصوصیات فرعي
مرتبط با خصوصیت جهت
تعیین کمیت (اختیاري)

یک خصوصی شناسایی شد جه تعیین کمی میتواند در صورت ل وم به
خصوصیات فرعی مختلف مرتبط باشد .این رابطه میان خصوصیات باید به عنوان یک
طرحوار  1یا فرمول بیان شود .این رابطه مدل روش سنجش را تشکی میدهد.
برای مثال ،در روش  ،COSMICیک فرآیند کارکردی یک خصوصی اس که
میتواند به صورت یک مدل با برخی خصوصیات فرعی مانند ورودی ،خواندن ،نوشتن
و خروج بیان شود .این موضوع میتواند به شناسایی خصوصی جه تعیین کمی
«جابجایی» که به سنجه مبتنی بر انداز کارکرد مرتبط اس  ،کمک کند.

چ)تعريف هر خصوصیت
فرعي (اختیاري)

درصورتی که فهرستی از خصوصیات فرعی وجود داشته باشد ،هر خصوصی
باید تعریف شود.

فرعی

1 schema
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ح) ورودي براي QME

ورودی باید با ج ئیات کافی جه شناسایی اینکه چه نوع اطالعات کمی برای سنجه
 QMEمورد استفاد قرار گرفته اس  ،شرح داد شود .هر نوع منب فراهم کنند
ورودی مانند محصوتت کاری مستند شد  ،رفتار سامانه و نرم اف ار ،یا رفتار انسانی
کاربران ،متصدیها ،توسعه دهندگان ،آزمایشکنندگان یا حمای کنندگان نی باید
شناسایی شوند.
بنابراین ،ورودی میتواند خصوصیات فرعی یا اطالعات کمی مرتبط با آنها باشد.
برای مثال ،سنجهگر 1میتواند جه پیگیری مجدد هستار یک نوع خواندن (حرک
داد ) در نقطه کارکرد  COSMICدر یک مدل داد ی اطالعات شناسایی شود.

خ) واحد سنجش QME

واحد سنجش و درصورت امکان ،فرمول مورد استفاد قرار میگیرد .مثالهایی از این
واحدها شام عدد  ،Xدرصد و رتبه میشوند.

د) قواعد عددي

یک قانون تخصیص عددی باید از دیدگا یک فرد متخصص (بطور معمول یک قالب
متنی) یا از یک دیدگا نظری (بطور معمول یک بیان ریاضیاتی) شرح داد شود.
سازگاری داخلی اغلب هنگام تعیین یک قانون ریاضی یک مساله به شمار میآید.
داشتن سازگاری میان خصوصی و خصوصیات فرعی که باید سنجید شوند از
اهمی برخو ردار اس  .به همین دلی  ،اثبات کردن اینکه هنگام اف ودن دو هستار،
آنها به وسیله یک خصوصی مشترک به یکدیگر مرتبط هستند از اهمی برخوردار
اس .
برای مثال ،سنجیدن خطاها ،تعداد خطاها را مشخص خواهد کرد .اما درصورتی که
میان خطاهای کوچک و ب رگ تمای وجود داشته باشد ،یک سنجه دقی تری با
اف ودن جداگانه خطاهای کوچک و ب رگ بدس خواهد آمد .این شرح محدودی
نتیجه بکاررفته برای هر خصوصی و خصوصیات فرعی را در نظر میگیرد.

ذ) نوع مقیاس

نوع مقیاس باید شناسایی شود .نوع مقیاس میتواند اسمی ،ترتیبی ،فاصلهای یا نسبی
باشد (به پیوس ت مراجعه شود).

ر) زمینه QME

این زمینه اطالعات در مورد استفاد درنظر گرفته شد برای نتایج سنجش را ارائه
میدهد.
برای درک احتمال استفاد از  QMEجه بیان کیفی مشخصهها (فرعی) با تعریف
مثالهای نمونه از مشخصههای کیفی  ،مشخصههای فرعی کیفی یا سنجههای
کیفی ( )QMکه اساسا برای استفاد نتایج سنجش  QMEدرنظر گرفته شد اند،
مفید اس .
يادآوري QME -میتواند به وسیله تعدادی از سنجههای کیفی ( )QMجه

سنجه هریک از

مشخصههای (فرعی) کیفی بکار گرفته شود .فرضیات و شرایط پیش نیاز هستارهای هدف،
محیطهای آن و شرایطی که روش سنجش  QMEباید درمورد آن بکار برد شود در اینجا شرح داد

1 measurer
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شد اس .

ز) فرآيند(هاي) چرخه حیات
نرم افزار

فرآیند(های) نوعی چرخه حیات مناسب ،که برای سنجش واقعی این  QMEتناسب
دارند با توجه به هستار هدف باید در اینجا شناسایی شوند (برای مثال ،فرآیندهایی
که در آن یک هستار هدف ایجاد یا درک میشود تا بدس آمدن یک مقدار سنجید
شد واقعی  QMEرا امکان پییر کند.
يادآوري  -2در برخی موارد ،تخمین ممکن اس

در برخی از فرآیندهای چرخه حیات مبتنی بر داد

تاریخی پیش از سنجش واقعی  QMEقاب دسترسی باشد .اگرچه ،فرآیند(های) چرخه حیات فهرس
شد در اینجا مواردی هستند که میتوانند نتایج سنجید شد واقعی  QMEرا بدس آورند.
فرآیند(های) چرخه حیات مرتبط پس از بدس آمدن داد واقعی ،سنجش واقعی اضافی یا استفاد از
نتایج سنجید شد نی در اینجا مشخص شد اند.
برای مثال ،تعداد خطاها در کُد در واق با اجرای بازنگری کُد ،اب ارهای تحلی کُد یا آزمایش واحد در
طی فرآیند ساخ (آزمایش واحد و کُدگیاری) قاب انداز گیری اس  .همچنین تعداد خطاها در کُد
نی زمانی که کُد برای ح خطاها در فرآیندهای آزمایش صالحی یا یکپارچهسازی اصالح میشود،
قاب انداز گیری اس  .به عالو  ،تعداد خطاها در کُد میتوانند از طری انداز کُدگیاری تخمینزد
شد از حجم صفحه مشخصات ال امات بر مبنای داد تاریخی ،تخمین زد شوند.
يادآوري  -5فرآیندهای چرخه حیات نرماف ار پایه ،مانند تعریف ال امات سهامدار ،تحلی ال امات نرم-
اف ار ،طراحی معماری نرماف اری ،طراحی با ج ئیات نرماف ار ،ساخ نرماف ار ،یکپارچگی نرماف ار،
آزمایش صالحی نرماف ار ،نصب نرم اف ار ،پشتیبانی پییرش نرماف ار ،عملکرد نرماف ار ،نگهداری نرم-
اف ار ،دف نرماف ار و غیر  ،در استاندارد
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software Life Cycle
)Processes

 ،تعریف شد اند .فرآیند(های) سامانه پایه ،مانند تعریف ال امات سهامدار ،تحلی ال امات ،طراحی
معماری ،پیاد سازی ،یکپارچهسازی ،تصدی  ،انتقال ،تأیید اعتبار ،عملکرد ،نگهداری ،دف و غیر در
استاندارد ملی ایران به شمار  :16392سال  ، 1329مهندسی سامانهها و نرماف ار– فرآیندهای چرخه
حیات سامانه ،تعریف شد اند.
يادآوري  -3در صورتی که روششناسی مورد استفاد هیچ یک از فرآیند(های) شرح داد شد در
استانداردهای ملی ایران به شمار  16392و استاندارد ) (ISO/IEC 12207:2008را شام نشود،
سنجهگر ممکن اس روششناسی و فرآیندهای ویژ ای را که مورد استفاد قرار خواهند گرف را نی
ذکر نماید.

ژ) محدوديتهاي سنجش

درصورت ل وم ،هرنوع محدودی مرتبط با روش سنجش باید شرح داد شود.

(اختیاري)

 QMEممکن اس دارای محدودی های سنجش مانند خطاهای سنجش یا نوسان به
دلی وابستگی به موارد زیر باشد :هدف و دامنه رسیدگی ،روش رسیدگی ،فراری
ویژگی یا شیو های مورد آزمایش.
يادآوري  -2برای مثال ،تعداد خطاها در کد ممکن اس

بین کدهای به تازگی ساخته شد و کدهای

دوبار مورد استفاد قرار گرفته در هدف و دامنه متغیر باشند.

هریک از روشهای جستجوی کد مانند بازنگری ،بررسی هریک از مراح بازرسی،
بازرسی فردی توسط متخصص ،برنامه نویسی دودویی ،اب ارهای تحلی کد ،آزمایش
واحد ،تحلی اتفاقی شکس در آزمایش یکپارچهسازی و غیر  ،تعداد مختلفی از
خطاها در کد را ارائه میدهند.
يادآوري  -5برای مثال ،درمورد شمارش تعداد نواقص مشخصات ،سند مشخصات باید دردسترس و نه
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خیلی فرار باشد.

جدول زیر مثالی از نحو استفاد از قالب جدول  1اس .
جدول  -5مثال :کاربرد جدول  2براي خطا (خطاي کد)
الف) نام QME

تعداد خطاها (خطاهای کد)

ب) هستار هدف

کد منب برنامه

پ) اهداف و خصوصیت جهت

هدف سنجه تعداد خطاها در کد با رجوع به مشخصات طراحی و /یا استانداردهای
کدگیاری اس .

تعیین کمیت

آنچه نیاز به سنجیدن دارد ،تعداد خطو پُرخطای کد اس .
خطا ،خصوصیتی جه تعیین کمی اس .
تعریف خطا )1( :آشکارسازی یک خطا در نرماف ار
)(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering vocabulary

( )9یک مرحله نادرس  ،فرآیند یا تعریف داد در برنامه کامپیوتری
)(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering vocabulary
يادآوري -یک خطا درصورت وقوع ،ممکن اس موجب شکس شود.

ت) سنجه(هاي) کیفي مرتبط

برای سنجشِ اطمینانپییریِ نرماف ار با بکارگرفتن شدت خطا


یافتن نرخ آشکارسازی خطا در مرحله کدگیاری



یافتن نرخ از بین بردن خطا با خطاهای تصحیح شد در مرحله کد

سطح کام بودن (مشخصه فرعی) و اطمینانپییریِ (مشخصه) نرماف ار میباشد.
ث) روش سنجش

روش سنجش خطای نرماف ار در کد
بازنگری یا تحلی تفاوتها ی کد منب برنامه تجدیدنظر شد و شناسایی خطو
اصالح شد ی کد که شام خطو تغییریافته ،خطو اضافه شد و خطو حیف
شد ی کد میباشند.
يادآوري-کد منب برنامه بهطور معمول ،درنتیجه فعالی های تصدی و تأیید اعتبار مانند بازنگری کد،
آزمایش واحد ،تحلی سببی برای ح خطاها در آزمایش یکپارچهسازی ،تجدید نظر میشود.

ج) فهرست مشخصههاي
فرعي مرتبط با خصوصیت

خصوصیات فرعی مرتبط :بیانیههای قاب اجرا ،خطو پر خطای کد ،خطو اصالح
شد ی کد.

جهت تعیین کمیت (اختیاري)
چ) تعريف هر خصوصیت
فرعي (اختیاري)

دستورات قاب اجرا :بیانیههایی که میتوانند با عنوان بیانیههای برچسبگیاری شد ،
عبارات ،بیانیههای انتخاب ،بیانیههای تکرار و بیانیههای پرش طبقهبندی شوند.
بیانیههای غیرقاب اجرا :بیانیههایی که میتوانند با عنوان بیانیهها و تصریح کنند های
بیانیه طبقهبندی شوند.
خطو پر خطای کد :خطو کد که دارای خطا(ها) اس  .مشخصات باید بیان کنند
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که آیا کد منب پر از خطا اس یا خیر.
خطو صحیح کد :خطو کد که بدون خطا هستند.
يادآوري -این ممکن اس

که خطو

واقعی کد ،صحیح باشند و مشخصهها باید تغییر کنند .این

خطو نباید به عنوان خطو پر خطای کد در نظر گرفته شوند.
ح) ورودي براي QME

کد منب  ،مشخصات طراحی و استانداردهای کدگیاری

خ) واحد سنجش براي QME

خطو کد

د) قوانین عددي

اف ودن خطو کلی پر خطای کد
یک قانون عددی تخصیص از یک دیدگا مشخص ،اقدامات سنجش زیر را استفاد
مینماید:
 بازنگری یا تحلی تفاوتهای کد منب برنامه تجدیدنظر شد و شناسایی خطواصالح شد کد که شام خطو تغییریافته ،خطو اضافهشد و خطو حیف شد
کد میباشد.

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEدر اص برای سنجیدن سطح کام بودن (مشخصه فرعی) و اطمینان-
پییریِ (مشخصه) نرماف ار انتخاب میشود.

ز) فرآيندهاي چرخه حیات

محدودی نرماف اری (آزمایش واحد و کدگیاری) ،فرآیند پیاد سازی

نرمافزار
ژ) محدوديتهاي سنجش
(اختیاري)

کدهای منب باید در دسترس باشند تا بتوانند خطو
طراحی مقایسه نمایند.

واقعیِ کد را با مشخصات

مشخصات طراحی ثاب باید در دسترس باشند تا بتوانند تصدی خطو واقعیِ کد را
با مشخصات طراحی ،مقایسه و خطاها را شناسایی نمایند.
یک اب ار یا بازبینه باید برای بازبینی استانداردهای کدگیاری در دسترس باشند.
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پیوست الف
(اطالعاتي)
مثالهايي از QMEها
انواع گوناگونQMEها میتوانند برای تعریف QMها ،همرا با یکدیگر مورد استفاد قرار گیرند و ترکیب
شوند .برخی از QMEها از استاندارد  ISO/IEC 9126sو بقیه از نیازهای صنعتی بازار و استانداردِ موجود
مانند سنجش انداز کارکردی هستندQME .های فهرس شد در این مجموعه نمونه به مشخصرههرای
(فرعی) مدل کیفی محصول ،تعریف شد در استاندارد ملی ایران به شمار  93919مرتبط هستند .ایرن
مجموعه نمونه QMEها برای کاربرِ این سند پیشنهاد شد اس تا در زمان آمراد سرازی QMهرا بررای
ارزیابی کیفی محصول ،کاربردپییری آن را در نظر گرفته شود.
جدول الف 2-فهرست مجموعه اولیه QMEها
شماره
2

شرح

QME

تعداد کارکردهاي قابل دسترس

الف) نام QME

ب) هستار هدف

کارکردهای فراخواندنی کاربر

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

برای آگاهی از اینکه چه تعداد کارکرد فراخواندنی کاربر ،توسط کاربران
ناتوان ،قاب دسترس هستند .تعریف کارکرد فراخواندني :کاکرد فراهم
شد برای کاربران بهوسیله یک سامانه برای کاربران جه
فراخوان و استفاد برای اجرای وظایف مشخص میباشد.

دسترسی،

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند تعداد کارکردهای قاب دسترس (غیرقاب دسترس) تح
زمینه استفاد مشخص یا بهوسیله نوع مشخصی از کاربر طی آزمایش یا
عملیات برای تعیین کمی پوشش زمینه در کیفی مورد استفاد و
دسترسپییری در قابلی استفاد اس .

ث) روش سنجش

بازنگری یا آزمایش موارد مشخص که کارکردهای فراخواندنی و عم پییرِ
سامانه /نرم اف ار را از کار میاندازند و تعداد کارکردهایی که قادر نیستند
با موفقی از آنها استفاد کنند را محاسبه میکند.

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

بازنگری یا آزمایش نتایج موارد مشخص عملیات توسط کاربران ناتوان،
دستورالعم های کاربر اس .

خ) واحد سنجش برای QME

تعداد کارکردهای فراخواندنی کاربر میباشد.

د) قوانین عددی

x-y
 :xتعداد کارکردهای فراخواندنی کاربر که در موارد مشخص عملیات
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شرح

QME

توسط کاربرانِ ناتوان ،بازنگری یا آزمایش میشوند
 :yتعداد کارکردهای فراخواندنی کاربر که کاربرِ ناتوان نمیتواند با
موفقی از آنها استفاد کند.

5

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبرای پوشش زمینه در کیفی مورد استفاد و امکان دسترسی
در قابلی استفاد میباشد.

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

پیاد سازی و عملیات

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.تعداد مشکالت کاربر

الف) نام QME

ب) هستار هدف

مشکالت کاربر طی عملیات

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

برای آگاهی از تعداد رویداد مشکالتی که کاربران سامانه/نرماف ار طی
عملیات سازماندهی میکنند .مشک کاربر در طی عملیات سامانه/نرماف ار
خصوصی جه تعیین کمی اس .
تعریف مشکل کاربر :هر زمان که کاربر در مورد یک مشک شکایتی
داشته باشد ،این شکای توسط سازمان ثب میشود (بهطور معمول در
سطح پشتیبانی) .آگاهی از شکای میتواند به سنجیدنِ درجه می ان
رضای کاربر در طی دور زمانی کمک کند .برای مثال ،مشکالت فنی یا
مشکالت کارکردی از شکای های کاربر بدس میآیند و توسط قسم
پشتیبانی دستهبندی میشوند.
این  QMEمیتواند به کاربران برای تشخیص مشک در طی عملیات
نرماف ار کمک کند اما ل وما به آن خصوصیات محدود نمیشود.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند تعداد مشکالت کاربر (سِرور) گ ارش شد در هر هفته یا
توزی روزهای سپری شد تا ح مشکالت کاربر برای تعیین کمی قاب
استفاد  ،اطمینانپییری و رضای میباشد.

ث) روش سنجش

تهیه فهرس گ ارشهای شکای
محاسبه آنها میباشد.

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

گ ارشِ شکای ِ کاربر که به پشتیبان ارسال شد اس .

خ) واحد سنجش برای QME

تعداد مشکالت

د) قوانین عددی

محاسبه تعداد مشکالت برای سطح شدت اختصاصی میباشد.
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شرح

QME

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبرای QMهای اجرا شد طی عملیات برای قابلی
اطمینانپییری و رضای  ،قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

عملیات

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

الف) نام QME

استفاد ،

تعداد سوابق

ب) هستار هدف

موارد داد که به عنوان واحد یا سواب با آنها برخورد میشود.

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

برای تعیین کمی پیچیدگی یک پایگا داد  ،مورد استفاد قرار میگیرد.
تعریف سابقه :مجموعهای از موارد داد ی مرتبط ،که به عنوان واحد با
آنها برخورد میشود.
(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering
)vocabulary

4

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

تعداد زیاد سواب میتوانند قابلی نگهداری را تح تأثیر قرار دهند.

ث) روش سنجش

تهیه فهرس از سواب و محاسبه آنها

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

موارد داد

خ) واحد سنجش برای QME

هر سابقه

د) قوانین عددی

اف ودن هر سابقه

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبرای QMهای مشخصههای کیفی داد  ،قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

نیاز به بدس آوردن موارد داد اس .
مدت استمرار

الف) نام QME

ب) هستار هدف

یک دور زمانی

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

تعریف مدت استمرار :تعداد ک دور های کاری ( شام تعطیالت یا
دیگر دور های غیرکاری نمیشود) نیازمند تکمی یک فعالی زمانبندی
یا مولفه ساختارِ خرابیِ کار اس  .بهطور معمول به صورت روزهای هفته
یا ما ها بیان میشود .برخی مواق به طور نادرس  ،با زمان سپری شد
یکسان درنظر گرفته میشوند( .راهنمایی برای پیکر دانش مدیری
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پروژ  - )PMBOK®Guide( ،ویرایش چهارم)
ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

2

این  QMEبرای مشخصاتِ کارآییِ عملکرد QMها ،مفید اس
برای QMهایی مانند زمان تکمی وظیفه درنظر گرفته شد
حاص ِکار ،زمان متوسط میان شکس ها یا زمان متوسط جه
از دور زمانی سپری شد توسط کاروَر ،کاربر ،نگهدارند
استفاد میکند.

 .همچنین
برای کاربر،
تعمیر که
یا سامانه

ث) روش سنجش

مدت استمرار مبتنی بر تعریفِ تعیینِ مبنایِ زمان اس
المللی کمی ها ( )VIMمرتبط اس .

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

از برگه ثب زمان در سازمان

خ) واحد سنجش برای QME

روزها ،هفتهها یا ما ها

د) قوانین عددی

جم دور های کاری

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبرای تمام QMهای مرتبط با زمان استمرار ،مانند  MTBFو
میانگین حاص ِکار به ازای هر واحد زمانی برای اطمینانپییری و کارآییِ
عملکرد ،مفید اس  .به عالو در ترکیب با تالش ،سنجه بهر وری را
فراهم میآورد.

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

همه

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

الف) نام QME

و به سامانه بین

تالش (در واحد زمان)

ب) هستار هدف

تالش در ساع ها یا روزها

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

تعریف تالش :تعداد واحدهای کار مورد نیاز برای تکمی فعالی

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

زمان-

بندی شد یا مولفه ساختار خرابی کار اس  .بهطور معمول بهصورت
ساع ها ،روزها یا هفتهها بیان میشود( .راهنمایی برای پیکر دانش
مدیری پروژ  - )PMBOK®Guide( ،ویرایش چهارم)
این  QMEبرای مشخصاتِ کارآییِ عملکرد QMها ،مفید اس  .همچنین
برای QMهایی مانند تالش برای تکمی وظیفه درنظر گرفته شد برای
کاربر ،تالش برای بازیابی سامانه یا تالش برای نگهداری از تالش صرف
شد افراد توسط کاروَر ،کاربر ،توسعه دهند  ،آزمایشگر یا نگهدارند ،
مفید اس .
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شرح
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ث) روش سنجش

ن مبنایِ زمان اس
تالش مبتنی بر تعریفِ تعیی ِ
کمی ها ( )VIMمرتبط اس .

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

از برگه ثب زمان در سازمان

خ) واحد سنجش برای QME

به صورت کلی براساس ساع ها یا روزها

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبرای تمام QMهای مرتبط با تالش به ویژ در جه کارآیی،
اثربخشی ،اطمینانپییری ،کارآییِ عملکرد ،قابلی استفاد و قابلی
نگهداری میباشد .به عالو در ترکیب با تالش ،تخمین یا سنجه بهر
وری را فراهم میآورد.

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

همه

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

الف) نام QME

و به سامانه بین المللی

تعداد شکستهاي سامانه

ب) هستار هدف

شکس سامانه

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

«محاسبه شکس سامانه» برای استفاد در سنجههای کیفی (بهدس
آمد ) مانند اطمینانپییری ،کارآیی و کیفی نرماف ار در نظر گرفته شد
اس و برای مهندسی سامانه ،مهندسی نرماف ار و اصول مدیریتی قاب
اجرا اس  .خصوصی درصورت شکس .
تعریف شکست سامانه :یک سامانه کام  ،تمام تجهی ات مرتبط،
امکانات و مواد؛ برنامههای کامپیوتری ،سف اف ار ،مستندسازی فنی،
خدمات و کارکنان مورد نیاز برای عملیات و پشتیبانی تا درجهی مورد
نیاز برای استفاد خودکفا در محدودی های از قب مشخصشد محیط
درنظر گرفته شد را شام میشود.
شکست نرمافزار :پایان توانایی یک محصول در اجرای کارکرد مورد نیاز
یا ناتوانی آن در اجرای محدودی های از پیش مشخص شد میباشد.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند بسامد شکس سامانه یا  MTBFطی آزمایش یا
عملیات اطمینانپییری و کارآییِ کیفی ،مورد استفاد اس .

ث) روش سنجش

اف ودن تعدادی از شکس های سامانه
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شرح

QME

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

شکستهاي ساختاري سامانه :زیرسامانهها ،سامانههای جانبی و
سامانههای فاز که کارکردهای تخصیص داد شد را اجرا نمیکنند.
شکستهاي سامانه سختافزاري /نرمافزاري :این شکس ها نواقصی
هستند که به دلی مشک طراحی و خطاهای انسانی به وجود میآیند.
شکستهاي سامانه تصمیمگیري :این نوع از شکس ها به عدم تناسب
میان ساختار سازمان و نیازهای محیطی و همچنین عدم تناسب میان
ارزشها و جهانبینی تصمیم گیرندگان و محیط اشار دارد.

7

ح) ورودی برای QME

به تعریف هر خصوصی فرعی (نواقص ،عدم تناسب ،عدم عملکرد و غیر )
مراجعه شود.

خ) واحد سنجش برای QME

هر شکس

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

به اطمینانپییری و کارآیی سامانه مرتبط اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

آزمایش ،عملیات و نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.تعداد شکستها

الف) نام QME

ب) هستار هدف

شکس

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

برای اسستفاد در سنجیدن قابلی
درنظر گرفته شد اس .

نگهداری و اطمینانپییریِ نرماف ار

تعریف شکست:
( )1پایان توانایی یک محصول در اجرای کارکرد مورد نیاز یا ناتوانی آن
در اجرای محدودی های از پیش مشخص شد میباشد( .استاندارد ملی
ایران به شمار  :93999سال  ، 1332مهندسی نرم اف ار – نیازمندیهای
کیفی محصول نرم اف اری و ارزشیابی آن  -راهنمایی بر) SQuaRE
( )9رویدادی که در آن یک سامانه یا مولفه سامانه ،یک کارکرد مورد نیاز
را در محدودی های مشخص شد  ،اجرا نمیکند.
يادآوري -یک شکس ممکن اس زمانی که یک خطا روی میدهد ،ایجاد شود.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند شدت شکس یا بسامد شکس
عملیات برای تکمی ِ اطمینانپییری میباشد.

ث) روش سنجش

«تعیین کمی شکس های نرماف اری»

ج) فهرس خصوصیات فرعی

تعدادی از دستههای شکس وجود دارد.
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QME

مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

به پایان برنامه نرماف اری منجر میشود،

شکست بحراني :این شکس

عملیات ک سامانه متوقف میشود .این شکس نباید با از کار افتادن
سامانه اشتبا گرفته شود ،چرا که به خود نرماف ار مرتبط اس و با سخ
اف ار ارتباطی ندارد.
شکست جدي :کارکردهای مهم نرماف ار غیرعملیاتی و بدون راهی
جایگ ین برای عملیات میشوند.
شکست متوسط :بیشتر کارکردها همچنان در دسترس هستند ،اما
عملکرد محدود با عملیات محدود یا متناوب رخ میدهد.
شکست جزئي :تعداد کمی کارکردِ عملکردی محدود را با عملیاتی
محدود تجربه میکنند .این شکس میتواند فقدان یک متغیر باشد که
باید به عنوان خروجی نشان دهند ،اما شکس هرگ موجب مشکالت
جدی نمیشود.
چهار مجموعه از شکس های نرماف ار به دو مفهوم فرعی مطاب با
وضعی تج یهشان ،تقسیم شد اند :
شکست رفع شده :شکس آشکار شد و سپس رف شد اس .
شکست رفع نشده (به طور واقعي آشکار شده) :این شکس

آشکار

شد اما رف نشد اس .

8

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

گ ارش شکس ها در یک سازمان

خ) واحد سنجش برای QME

شکس ها براساس دستهها

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه ویژ برای اطمینانپییری ،قابلی
مفید اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

پیاد سازی و نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

الف) نام QME

نگهداری و قابلی

حم

تعداد خطاها

ب) هستار هدف

خطا

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

هدف از این  QMEسنجیدن خطاهای نرماف ار اس  .نتیجه میتواند در
ارزیابی اطمینانپییری ،تخمین تعداد احتمالی خطاها در پایان پروژ ،
نسب خطاها در میان پروژ های پایان یافته ،جم آوری داد برای
پروژ های آیند  ،مورد استفاد قرار گیرد .نتیجه این سنجش همچنین
میتواند در ارزشیابی کیفی مفید باشد.
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تعریف خطا :تعریفی نادرس

از مرحله ،فرآیند یا داد در کد نرماف اری

میباشد.
يادآوري -یک خطا درصورت وقوع ممکن اس موجب شکس شود.

6

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند شدت خطا در طی بازنگری ،اصالح ،آزمایش برای تحم
خطا ،کام بودن یا آزمایشپییری

ث) روش سنجش

روش تعیین کمی خطای نرماف اری اس .

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

گ ارش خطاها در یک سازمان

خ) واحد سنجش برای QME

میتواند ظهور یک اشتبا در نرماف ار یا تعریفی نادرس از مرحله ،فرآیند
یا داد در برنامه کامپیوتری یا یک نقص در اف ار سخ اف اری یا مولفه
یا یک خطای نرماف اری باشد .زمانی که برنامه ،کامپیوتر را به خارج از
مرز حافظه محدود شد خود ،هدای میکند به عنوان یک «توقف» یا
«پایان غیر عادی» شناخته میشود.

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای تحم خطا ،کام بودن ،اصالحپییری و
آزمایشپییری ،قاب استفاد اس QM .ها برای چنین مشخصههای
فرعی به کیفی کد مرتبط هستند.

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

کدگیاری ،آزمایش ،نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.اندازه کارکردي يک محصول

الف) نام QME

ب) هستار هدف

مشخصات ال امات .ج ئیات به روش سنجش بستگی دارد.

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

برای سنجیدن ال امات کارکردی چی ی که کاربر به دنبال آن اس .
تعریف اندازه کارکردي :انداز نرماف ار که با تعیین کمی

ال امات

کارکردی کاربر بدس میآید.
ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

 (ISO/IEC 14143-1:2007, Information technology)Software measurement - Functional size measurement
این  QMEبرای QMهای مشخصه کارآیی عملکرد مناسب اس  .این

 QMEهمچنین برای عادی نمودن مقدار و محاسبه تراکم برای مقایسه
 ، QMمانند تراکم خطا به ازای هر انداز کارکردی مناسب اس .
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ث) روش سنجش

به طور اساسی تحلی ال امات کارکردی کاربر این مشخصات ،نوع سابقه
آنها را دستهبندی میکند و مطاب با کارکردهای مهم امتیازگیاری
میکند( .به استاندارد  ISO/IEC 14143-1:2007مراجعه شود)
يادآوري -چهار نوع روش سنجش نمونه وجود دارد.

20

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

به روش سنجش بستگی دارد .به صورت کلی برپایه ال امات اس .

خ) واحد سنجش برای QME

به روش سنجش بستگی دارد.

د) قوانین عددی

به روش سنجش بستگی دارد.

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEباید نرماف ار را انداز گیاری کند و برای محاسبه تراکم،
مناسب اس  .به طور ویژ برای کام بودن و مشخصات کیفی دیگر که
به وسیله  QMبا استفاد از تراکم نشان داد میشود ،مناسب اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

تحلی ال امات و مراح پس از آن

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

داشتن مستند سازی صحیح
تعداد وقفهها

الف) نام QME

ب) هستار هدف

وقفه

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

یک کاربر چه می ان کنترل بر عملیات دارد و چگونه این امر بر استفاد از
نرماف ار تأثیر میگیارد.
تعریف وقفه :معل ماندن یک فرآیند جه

رسیدگی به رویدادی خارج

از فرآیند میباشد.
ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering
)vocabulary
QMهایی مانند بسامد مناسب وقفهها توسط کاربر نشان میدهد که

کاربر میتواند سامانه یا نرماف ار را کنترل نماید ،اما وقفههای مکرر زیاد
به وسیله کاربران ،اضطراب و عدم تناسب کاربر را برای تعیین کمی
عملکرد قابلی استفاد  ،کارآیی و اثربخشیِ کیفی مورد استفاد را نشان
میدهد.
ث) روش سنجش

پایش و محاسبه رویدادهای وقفه در طی عملیات میباشد.

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

رویداد
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چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

گ ارش عملیاتها

خ) واحد سنجش برای QME

وقفه

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEکنترل عملیاتها را تعیین کمی میکند و به طور ویژ برای
قابلی استفاد و قابلی عملیات ،قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

آزمایش ،عملیات و نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.تعداد موارد داده

الف) نام QME

ب) هستار هدف

موارد داد

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

انداز ساختار پایگا داد را میسنجد .همچنین تعداد سواب را بررسی
میکند.
تعریف مورد داده :کوچکترین واحد قاب شناسایی داد در یک زمینه
مشخص که برای آن تعریف ،شناسایی ،مقادیر مجاز و اطالعات دیگر به
وسیله مجموعهای از خصوصیات مشخص میشود.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

 QMمانند درجه موارد داد در دسترس که میتوانند حتی پس از اصالح
یا اتصال ،مورد استفاد قرار بگیرند.

ث) روش سنجش

موارد داد

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

مشخصات ال امات نرماف اری ،مشخصات طراحی نرماف اری،
دستورالعم های نرماف اری ،کد منب  ،طرحوار پایگا داد (درصورت
کاربردی بودن) ،میتواند برای شناسایی موارد داد در نرم اف ار مورد
استفاد قرار گیرد.

خ) واحد سنجش برای QME

موارد داد

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای قابلی
استفاد اس .
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ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

از تحلی ال امات نرم اف ار از طری نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.تعداد پیامهاي خطا

الف) نام QME

ب) هستار هدف

پیامهای خطا

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

دانستن اینکه آیا سامانه به انداز کافی قاب اطمینان و امن اس .
تعریف پیام خطا :پیامی که برنامه کاربردی میدهد ،زمانی که داد
نادرس وارد میشود یا زمانی که خطای پردازش دیگری روی میدهد.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند درجه خطای داد ورودی قاب تشخیص ،درجه دسترسی
غیرمجاز به سامانه قاب تشخیص یا درجه خطای عملیاتی کاربر اجتناب
پییر برای تعیین کمی اطمینانپییری ،امنی و قابلی استفاد .

ث) روش سنجش

پیامهای خطا

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

 -درصورت ضرورت کام شود.

خ) واحد سنجش برای QME

تعداد پیامهای خطا

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای اطمینانپییری ،امنی
قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

پیاد سازی و نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

الف) نام QME

و قابلی

استفاد ،

تعداد خطاها

ب) هستار هدف

خطا

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

روش سنجش خطا میتواند برای آزمایش (قابلی
استفاد قرار گیرد.

نگهداری) مورد

تعریف خطاها:
( )1اقدام انسان که یک نتیجه نادرس
ایجاد میکند.

را مانند نرماف ار حاوی خطا،

(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering
)vocabulary
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( )9تعریفی نادرس از مرحله ،فرآیند یا داد .
(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering
)vocabulary

( )3نتیجه نادرس .
(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering
)vocabulary

( )2تفاوت میان مقدار محاسبه شد  ،مشاهد شد یا سنجید شد یا
شر صحیحِ مشخص شد یا مقدار درس تلوری یا شر آن.
(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering
)vocabulary
مثال -حیف یا سوء تعبیر ال امات کاربر در یک مشخصه نرماف ار ،ترجمه نادرس

یا

حیف ال امات در طراحی مشخصه میباشد .به :شکس  ،اشتبا مراجعه شود.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند تعداد خطاها به ازای هر ه ار مورد آزمایش در طی
آزمایش میباشد.

ث) روش سنجش

تعیین کمی خطا

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

خطاهای زمان گردآوری ،خطاهای زمان پیوند و خطاهای زمان اجرا می-
باشد.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

خطاهاي زمان گردآوري :خطایی که هنگام ترجمه یک برنامه از کد
منب به کد دستگا رخ میدهد .این خطاها به طور کلی خطاهای نحو،
خطاهای بررسی نوع و خطاهای معرفی الگو میباشند.
خطاهاي زمان پیوند :خطایی که هنگام پیوند کدهای منب گردآوری
شد رخ میدهد .در آن زمان ،آدرسها و طبقههای متغیرهای با منب
خارجی ثاب هستند؛ بررسیهای نوع متغیرهای با مرج خارجی انجام
میشوند .هرنوع خطایی که در آن مراح رخ دهد به عنوان خطای زمان
پیوند شناسایی میشوند.
خطاهاي زمان اجرا :خطایی که هنگام اجرای یک برنامه رخ میدهد.
خطاهای زمان اجرا بهطور معمول ،حفر های موجود در برنامه را نشان
میدهد یا میتواند با به اتمام رسیدن حافظه ایجاد شود .خطاهای زمان
اجرا به رفتار غیرمنتظر مانند توقف برنامه یا دادن خروجی نادرس و
غیر  ،منجر میشود.

ح) ورودی برای QME

کد منب برای خطاهای گردآوری

خ) واحد سنجش برای QME

 #خطاهای زمان گردآوری # ،خطاهای زمان پیوند # ،خطاهای زمان
اجرا

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای اطمینانپییری ،امنی
قاب استفاد اس .
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ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

آزمایش و نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

کدگیاری باید به پایان برسد .به منظور امکان تشخیص خطاهای زمان
گردآوری ،تمام کدها باید به پایان برسند .برای خطاهای زمان پیوند تمام
خطاهای زمان گردآوری باید شناسایی و ثاب شوند .برای خطاهای زمان
اجرا تمام خطاهای زمان پیوند باید ثاب شود و برنامه باید بتواند اجرا
شود.
تعداد پیامها

الف) نام QME

ب) هستار هدف

پیامها

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

پیامهای غیر رم گیاری شد میتوانند به استفاد بهتر از نرماف ار کمک
کنند و آن را سری تر بفهمند .به این منظور تعداد پیامهایی که یک کاربر
انسانی میتواند درک کند مهم اس  .اگرچه این امر میتواند از دیدگا
انداز نرماف ار دارای اهمی باشد.
تعریف پیام :اطالعات ارائه شد به یک کاربر نهایی یک سامانه نرماف اری
برای اهداف آگاهی دادن ،هدای نمودن و هشدار میباشد.
پیام :ارتباطی که از یک هدف به دیگری ارسال میشود.
(IEEE 1320.2-1998 (R2004) IEEE Standard for
Conceptual Modelling Language Syntax and Semantics for
IDEF1X97 (IDEF object)).

پیام میتواند رم نگاری (بیشتر برای یک دستگا ) یا به آسانی توسط یه
کاربر انسانی شناسایی شود.
يادآوري -پیام شام

درخواس ها جه

انجام مسلولی ها و همچنین ارتباطات

اطالعاتی ساد میشود.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند درجه عملیات کاربر مبتدی و قاب راهنمایی در جه
قابلی استفاد (قابلی یادگیری) .برخی مواق این امر میتواند قابلی
عم و زیبا شناختی را تح تأثیر قرار دهد.

ث) روش سنجش

تعیین کمی پیام

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

پردازش پیام کارکردی ( )FMPمفهومی اس که میتواند در مدلی با
خصوصیات فرعی مختلف مانند پیام اطالعات ،پیام وضعی  ،پیام هشدار و
پیام خطا بیان شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

پیام اطالعات :پیامیاز یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که
دارای هیچ گونه ال امی برای دخال متصدی وجود ندارد.
پیام وضعیت :پیامی از یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که
دارای هیچگونه ال امی برای دخال متصدی وجود ندارد ،اما وضعی
عملیاتی جاری سامانه گ ارشدهی را گ ارش میدهد.
پیام هشدار :پیامیاز یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که رویداد
یا برنامهای را طی عملیات نشان میدهد که  -مستل م دخال
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اس  .تقریبا همیشه یک شاخص از نوعی رویدادن اتفاقی بد اس  .در
علوم کامپیوتر این پیام یک پیام تشخیصی اس که زمانی منتشر میشود
که یک برنامه کامپیوتری اشتبا یا مشکلی بالقو را تشخیص میدهد اما
به پردازش ادامه میدهد .به طور کلی یک پیام هشدار عبارت اس از یک
جعبه تبادل دو طرفه نمایی ،پیام درجا ،پیام آگا سازی یا بالُنی که به
کاربر درمورد شرایطی که ممکن اس موجب ایجاد مشک در آیند شود
آگاهی میدهد.
پیام خطا :پیامیاز یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که یک
مشک یا رویداد قاب توجه را طی عملیات نشان میدهد که مستل م
دخال متصدی اس  .این خطا تقریبا همیشه شاخص رویدادن اتفاقی بد
اس  .یک پیام خطا اطالعاتی اس که هنگام رویداد یک شرایط غیر
منتظر معموت در یک کامپیوتر و یا دستگا دیگر نمایش داد میشود.
در سامانههای عام پیشرفته با واسطهای کاربری گرافیکی ،پیامهای
خطا اغلب با استفاد از جعبههای تبادل نمایش داد میشوند .پیامهای
خطا زمانی مورد استفاد قرار میگیرند که دخال کاربر تزم اس تا
نشان دهند یک عملیات شکس خورد اس یا هشدارهای مهم (مانند
هشدار به یک کاربر کامپیوتری درمورد اینکه فضای دیسک سخ تقریبا
پر شد اس ) را باز پخش کند .پیامهای خطا به طور گسترد ای در زمان
محاسبه دید میشوند و قسمتی از هر سامانه عام یا اف ار سخ اف ار
کامپیوتری هستند.
ح) ورودی برای QME

مفهوم اصلی استخراج پیامها از نرماف ار اس که میتواند بهوسیله ال امات
کاربرِ کارکردی از سند طراحی استخراج شود ،سپس با حیف ال امات
کاربرِ کارکردی مرتبط غیر پیامی و بدس آوردن ال امات پیام کاربرِ
کاربردی انجام میشود .هر یک از ال امات پیام کاربرِ کارکردی با شناسایی
پیام و پردازش پیام کارکردی ،طبقه بندی میشود.

خ) واحد سنجش برای QME

پیامها

د) قوانین عددی

اف ودن تعداد پیام اطالعات ،تعداد پیام وضعی  ،تعداد پیام هشدار ،تعداد
پیام خطا.

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای قابلی
استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

طراحی ،کدگیاری ،آزمایش و نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.
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تعداد مراحل (رَويه)

الف) نام QME

ب) هستار هدف

مراح (از رَویه)

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

داشتن اید پیچیدگی رَویه .فرضیه :مراح بیشتر ،پیچید تر هستند.
تعریف مرحله :
( )1یک عنصر (مورد شمار گیاری شد در فهرس ) در رَویه که برای
کاربر اجرای یک اقدام (اقدامات) را بیان میکند .استاندارد ملی ایران به
شمار  :19329سال  ، 1333مهندسی نرماف ار و سیستمها -ال امات
برای طراحان و تکوین کنندگان ،بند .23-2
( )9رویداد هم مان یک مجموعه متناهی از حال های انتقال که به
صورت هم مان در عالم گیاری صورت میگیرد.
(ISO/IEC 15909-1:2004 Software and system engineering
- High-level Petri nets - Part 1: Concepts, definitions and
)graphical notation.2.1.26.4

( )3چکید ای از یک اقدام که در یک فرآیند مورد استفاد قرار میگیرد،
ممکن اس اهداف مشخص نشد را که در آن اقدام شرک دارند را رها
کند.
(استاندارد ملی ایران به شمار  :16993سال  ،1329فناوری اطالعات-
پردازش توزی شد باز  -مدل مرج – زبان اجرای طرح ،بند ) 6-3-6
يادآوري – مرحلهای که شام یک یا چند اقدام میشود .پاسخهای بهوسیله نرماف ار
به عنوان مراح  ،درنظر گرفته نمیشوند.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند تعداد مراح برای رَویه عملیات کاربر یا رَویه نگهداری از
تعیین کمی قابلی استفاد  ،کارآیی و قابلی نگهداری میباشد.

ث) روش سنجش

شمارش مراح شناسایی شد  ،میباشد.

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

رَویههای متفاوت از ال امات و طراحی میباشد.

خ) واحد سنجش برای QME

مرحله

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای قابلی
قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

از تحلی ال امات تا نگهداری میباشد.
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ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)
29

شرح
 درصورت ضرورت کام شود.پیچیدگي وظیفه

الف) نام QME

ب) هستار هدف

وظیفه

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

برای شناخ پیچیدگی یک وظیفه .پیچیدگی محصول نرماف اری
میتواند قابلی استفاد نرماف ار را تح تأثیر قرار دهد .به طور عمد
اطمینانپییری و قابلی نگهداری .تعیین پیچیدگی یک وظیفه مشخص
دشواری اجرای این وظیفه را نشان میدهد.
تعریف وظیفه :وظیفه کارکردی اس

که باید در یک دور زمانی تعریف

شد  ،بدس آید .در این کار ،دیدگا نرماف اری مورد توجه قرار میگیرد
و کارکرد اشار شد در اینجا خودِ نرم اف ار اس .
موسسه مهندسان برق و الکترونیک ( )IEEEپیچیدگی را به عنوان
«درجهای که براساس آن سامانه یا مولفه دارای یک طراحی یا پیاد -
سازی هستند که درک و بررسی آن دشوار اس » .در این مطالعه شاخص
کاربر اس و دشواری اجرای وظیفه داد یا درخواس ورودی برنامه نرم-
اف اری و نتیجه استخراج از سامانه اس .
يادآوري -وظیفه:
( )1در طراحی نرماف ار ،یک مولفه نرماف اری که میتواند موازی با دیگر مولفههای نرم-
اف اری عم کند.
( )9موضوع هم مان با رشته کنترل خود
( )3دنباله دستورالعم هایی که با آنها به عنوان واحد ابتدایی کار به وسیله برنامه
نظارتی یک سامانه عام برخورد میشود
(ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering
)vocabulary
( )2اقدامی مورد نیاز ،توصیه شد یا مجاز که برای کمک به دستیابی به یک یا چند
خروجی یک فرآیند درنظر گرفته شد اس .
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software
)Life Cycle Processes

(استاندارد ملی ایران به شمار  :16392سال  ، 1329مهندسی سامانهها و نرماف ار–
فرآیندهای چرخه حیات سامانه)

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند درجه پیچیدگیِ وظیفه برنامه جه ادار عملکردهای
واسط کاربری یا درجه پیچیدگی وظیفه برنامه برای تعیین کمی قابلی
استفاد  ،اطمینانپییری و قابلی نگهداری.

ث) روش سنجش

پیچیدگی وظیفه

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

متغیرها و شناسهها

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

تعداد متغیرهای تعریف و استفاد شد در یک سامانه نرماف اری .فهم،
اشکالزدایی و نگهداری از کد منبعی که از متغیرهای بیشتری استفاد
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میکند ،دشوارتر اس  .تعداد شناسهها (عناصر) که در هر کارکرد
فراخوانی شد در کد منب وارد شد اند .شناسههای کارکرد (عناصر)
میتوانند به عنوان متغیر درنظر گرفته شوند .فهم ،اشکالزدایی و
نگهداری از یک کارکرد با تعداد زیادی از عناصر دشوار اس .

27

ح) ورودی برای QME

در یک وضعی  ،هر متغیر مورد استفاد یک نقطه را به شاخص
پیچیدگی تخصیص خواهد داد .برای عناصر کارکرد :در یک وضعی  ،هر
درخواس کارکرد/روش  ،نقا  nرا در شاخص پیچیدگی شرک خواهد
داد ( =nتعداد نشانهها)

خ) واحد سنجش برای QME

پیچیدگی وظیفه

د) قوانین عددی

به عنوان مثال :کم ،متوسط و زیاد

ذ) نوع مقیاس

ترتیبی

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای قابلی
نگهداری  ،قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

با طراحی از طری نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

الف) نام QME

استفاد  ،اطمینانپییری و قابلی

تعداد موارد آزمايش

ب) هستار هدف

موارد آزمایش

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

با هدف تعیین کمی آزمایش قبول/رد.
تعریف مورد آزمايش :یک قسم کمینهی مستق قاب اجرا از آزمایش
مجموعه یک سامانه نرماف اری که دو نتیجه احتمالی را نتیجه میدهد
] قبول /رد[.
مورد آزمایش دقی تر موارد زیر اس :
( )1مجموعهای از ورودیهای آزمایش ،شرایط اجرا و نتایج مورد انتظار
که برای یک هدف مشخص ایجاد شد اند ،مانند بکاربردن یک مسیر
برنامه مشخص یا بررسی مطابق با ال ام مشخص.
(IEEE 1012-2004 IEEE Standard for Software Verification
)and Validation

( )9ورودیهای مشخص کنند مستندسازی ،نتایج پیش بینی شد و
مجموعهای از شرایط اجرا برای یک مورد آزمایش.
ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

(IEEE 1012-2004 IEEE Standard for Software Verification
)and Validation
QMهایی مانند تعداد موارد آزمایش قاب اجرا به صورت خودکار ،یا

تعداد شکس های آشکارشد به ازای هر ه ار اشتبا بررسی موارد
آزمایش برای تعیین کمی قابلی نگهداری (آزمایشپییری) و اطمینان-
پییری (قدرت تحم خطا).
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ث) روش سنجش

موارد آزمایش

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

ح) ورودی برای QME

سناریوی آزمایش و نتایج

خ) واحد سنجش برای QME

موارد آزمایش

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای قابلی نگهداری (آزمایشپییری) و
اطمینانپییری (قدرت تحم خطا) قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

آزمایش

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.تعداد موارد مصرف

الف) نام QME

ب) هستار هدف

موارد مصرف

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

سنجه انداز یک مورد مصرف .به طور کلی برای استفاد در یک مدل
بهر وری ،میتواند به تعیین کمی منب بهر برداری نسبی کمک کند.
چه انداز منب از یک مورد مصرف مرتبط با انداز آن استفاد میکند.
تعریف مورد مصرف :شرح اثر متقاب میان یک عام (آغازگر اثر متقاب )
و خود سامانه .این مورد به عنوان دنبالهای از مراح ساد نشان داد
میشود .خصوصی آن انداز کارکردی اس  ،اما از دیدگا مورد مصرف.
مورد مصرف در  :UMLیک وظیفه پیچید سامانه که نتیجه قاب
سنجه مقدار یک عام را ارائه میدهد.
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary
يادآوري – بهطور رسمیتر یک مورد مصرف مجموعهای از مثالها و شرح مورد مصرف
را تعریف میکند.

مشخصه مورد مصرف :سندی که یک مورد مصرف را شرح میدهد.
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary
يادآوري  -قسم های اساسی مشخصه مورد مصرف ،نام مورد مصرف ،شرح مختصر،
پیش شر  ،جریان پایه ،پس شر و جریان جایگ ین هستند.

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

QMهایی مانند تعداد مشخص شد موارد مصرف برای تکمی وظیفه
درنظر گرفته شد کاربر مشخص ،برای کاهش خطرات مشخص ،برای
انجام عملیات به وسیله کاربرِ مشخصِ ناتوان ،برای تعیین کمی قابلی
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آزادیِ محصول از خطر ،اثربخشی ،پوشش زمینه و قابلی استفاد .
همچنین برای QMهای مرتبط با کارآیی (سودمندی منب ) نی مفید
اس .
ث) روش سنجش

قوانین یافتن نوع متفاوتی از اقدامات برای سناریوهای مختلف به صورت
زیر هستند:
 بهکارگیری مرتبسازیِ مداوم از شرحِ اقدام ( و از این رو
شناساگرهای شمار منحصر به فرد آنها) جه نشان دادن دنباله
اکید میان اقدامات برای موضوع اصلی اس .
 تکرارها و اقدامات هم مان میتوانند در بخش مشابهی از مورد
مصرف بیان شوند ،درصورتی که اقدامات جایگ ین باید در یک
بخش متفاوت نوشته شد باشند .برای الحاقات و مسیرهای
جایگ ین تمام احتماتت باید درنظر گرفته شوند.
يادآوري  -تعداد موارد مصرف جه

سنجه نرم اف ار و روابط را پیدا کنید .در برخی

مواق بهتر اس که از منط شرطی یا نمودارهای فعالی
قوانین و شرایط بسیار استفاد شود.

برای شرح مورد مصرف با

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

اقدام

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

اقدام « )1( :یک زمینه تعریف شد از کار برای اجرا ،شام ورودی
ضروری آن و اطالعات خروجی» )9( .مجموعهای از وظایف به هم پیوسته
یک فرآیند
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software
)Life Cycle Processes
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ح) ورودی برای QME

موارد مصرف

خ) واحد سنجش برای QME

اقدام

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای آزادی از خطر ،اثربخشی ،پوشش زمینه و
قابلی استفاد  ،قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

ال امات

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.تعداد عملیاتها

الف) نام QME

ب) هستار هدف

عملیات

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

فراهم کردن سنجهای از پیچیدگی عملیاتی برای نرماف ار به شدت تعاملی
با حد مصرف بات .در بسیاری از محیطها ،متصدیها با وظیفه استفاد
مکرر از مجموعه مشخصههای مشابه برنامههای کاربردی نرماف اری مواجه
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میشوند .در چنین محیطهایی به حداق رساندن پیچیدگی عملیاتی
ممکن اس به کاهش قاب توجه فرسودگی و اف ایش قابلی استفاد و
کارآیی کیفی مورد استفاد منجر شود .به نوعی ،چنین متصدیهایی دارای
تجربه گسترد با نرماف ار هستند و روشی با حداق تالش برای تعام با
نرماف ار را به منظور اجرای عملیاتهایی که وظایف آنها را در بر میگیرد
انتخاب میکنند.
تعریف يک عملیات :اجرای مداوم فعالی هایی که محصول مشابهی را
تولید یا یک خدم تکراری را فراهم میآورند.
به طور دقی تر یک عملیات:
( )1فرآیند اجرای یک سامانه رایانهای در محیط درنظر گرفته شد برای
اجرای کارکردهای درنظر گرفته شد برای آن اس .
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

( )9اقدامیکه برای اجرای یک فعالی مورد نیاز اس .
(ISO/IEC 15940:2006, Information Technology - Software
)Engineering Environment Services

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

درجه آزادی از خطای عملیاتی که تعداد خطاهای عملیاتی رخ داد را با
تعداد ک عملیاتها در طی عملیات ،برای تعیین کمی قابلی استفاد
مقایسه میکند (عملیات).

ث) روش سنجش

عملیات

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت تکمی شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

درصورت ضرورت تکمی شود.

ح) ورودی برای QME

فهرس کنترلهایی که متصدی به آنها عم خواهد کرد.

خ) واحد سنجش برای QME

عملیات

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای قابلی
استفاد  ،قاب استفاد اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

تهیه نرماف ار– مشخصات ال ام غیرکارکردی :به عنوان یک آستانه ال ام
قابلی استفاد
تهیه نرماف ار – انتخاب /مقایسه  :COTSبه عنوان یک عام انتخاب.
توسعه نرماف ار – طراحی  :UIپیش تعیین پیچیدگی عملیاتی.
آزمایش – مطلوبی ال ام غیر کا رکردی :به عنوان مبنای مقایسه با توجه
به ال امات.
نگهداری – تعیین فرص بهبود :به عنوان امکان شناسایی بهبود UI
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ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)
50

شرح
 درصورت ضرورت کام شود.تعداد خطاهاي مخرب

الف) نام QME

ب) هستار هدف

خطاهای مخرب

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

شناخ اطمینانپییریِ یک نرماف ار.
تعریف يک خطاي مخرب :خطایی که ناتوانی کام

یک سامانه یا

عنصری در کارکرد را نتیجه میدهد.
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

52

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

تعداد خطاهای مخرب که به دلی از کار افتادگی سامانه در نمایش
تحم خطا ،قابلی بازیابی یا تعداد خطاهای مخرب داد ی قاب ترمیم
برای نمایش قابلی بازیابی در اطمینانپییری ایجاد میشود.

ث) روش سنجش

پایش بر سامانه یا نرماف ار در طی آزمایش یا عملیات و ثب رویدادهای
خطاهای مخرب مانند از کارافتادگی سامانه یا تعلی خدم میباشد.

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

 -درصورت ضرورت تکمی شود.

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت تکمی شود.

ح) ورودی برای QME

آزمایش و عملیات

خ) واحد سنجش برای QME

خطاهای مخرب

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای اطمینانپییری (توان تحم خطا ،قابلی
بازیابی) و آزادی از خطر اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

آزمایش و عملیات

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 درصورت ضرورت کام شود.اندازه پايگاه داده

الف) نام QME

ب) هستار هدف

پایگا داد

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

تعریف اندازه پايگاه داده :تعداد رویدادها در یک پایگا داد میباشد.
این  QMEبرای سنجه قابلی نصب یک نرماف ار جدید هنگامیکه داد
باید انتقال یابد ،میتواند مفید باشد.
یک پایگا داد :
( )1یک مجموعه وابسته به هم که در یک یا چند فای رایانهای با هم
ذخیر شد اند.
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(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

( )9مجموعهای از داد های سازماندهیشد مطاب با یک ساختار
مفهومی که مشخصههای داد و روابط میان هستارهای متناظر آنها را
که از یک یا چند منطقه کاربردی پشتیبانی میکند ،شرح میدهد.
(استاندارد ملی ایران به شمار  :6213-1سال  ،1333فناوری اطالعات -
واژ نامه -قسم  1 :واژ های پایه)
( )3مجموعهای از داد های شرح دهند یک منطقه هدف مشخص که
به وسیله یک یا چند برنامه کاربردی ،استفاد و به روزرسانی میشود.
(استاندارد ملی ایران به شمار  :19223سال  ،1333فناوری اطالعات -
مهندسی نرماف ار و سیستمها -روش  FiSMA1.1جه سنجش انداز
کارکرد)

55

ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

قابلی حم (قابلی نصب)

ث) روش سنجش

انداز پایگا داد

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

رویداد

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

درصورت ضرورت تکمی شود.

ح) ورودی برای QME

پایگا داد

خ) واحد سنجش برای QME

تعداد رویداد

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبه طور ویژ برای قابلی
اس .

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

نگهداری

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.

الف) نام QME

حم (قابلی

نصب) ،قاب استفاد

اندازه حافظه

ب) هستار هدف

انداز حافظه

پ) اهداف و خصوصی جه
تعیین کمی

برای فهمیدن می ان مورد نیاز حافظه فرّار و دائمیکه یک نرماف ار نیاز به
اجرای صحیح آن دارد.
تعریف انداز حافظه :می ان ذخیر رایانه یا اف ار یک رایانه (به صورت
چندین بای بیان میشود) میباشد.
تعریف حافظه :فضای ذخیر سازی نشانیپییر در واحد پردازش و تمام
فضاهای ذخیر سازی داخلی که برای اجرای دستورالعم ها مورد استفاد
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قرار میگیرد( .استاندارد ملی ایران به شمار  :6213-1سال ،1333
فناوری اطالعات -واژ نامه -قسم  1 :واژ های پایه)
ت) سنجه(های) کیفی مرتبط

کارآیی عملکرد (سودمندی منب )

ث) روش سنجش

انداز حافظه

ج) فهرس خصوصیات فرعی
مرتبط با خصوصی جه تعیین
کمی (اختیاری)

حافظه دائمی ،حافظه فرّار ،RAM ،حافظه ویدئویی ،نمایهساز حافظه

چ) تعریف هر خصوصی فرعی
(اختیاری)

حافظه دائمي :جایی که داد به صورتی الکترومغناطیسی یا نوری برای
دسترسی توسط یک پردازند رایانهای نگهداری میشود .ذخیر سازی به
صورت دائم با هدف اتصال اف ار ها و داد به رایانه از طری عملیاتهای
ورودی/خروجی مورد استفاد قرار میگیرد – یعنی ،دیسک سخ و
سامانههای نواری و دیگر قالبهای ذخیر سازی که حافظه رایانه و دیگر
فضاهای ذخیر سازی درون رایانه را در برنمیگیرند.
حافظه فرّار :حافظه رایانه که نیازمند نیرو برای نگهداری از اطالعات
ذخیر شد اس  ،برخالف حافظه ذخیر سازی که نیازمند تأمین نیروی
نگهداری شد نیس .
 :RAMحافظه دسترسی تصادفی ( )RAMنوعی از حافظه فرّار اس .
امروز قالب مدارهای یکپارچه را در بردارد که امکان دسترسی به داد
ذخیر شد را در هر ترتیبی (یعنی به صورت تصادفی) فراهم مینماید.
«تصادفی» به تصوری اشار دارد که هر قطعه از داد میتواند در یک
زمان ثاب  ،صرف نظر از مح فی یکی آن و اینکه آیا به قطعه قبلیِ داد
مرتبط اس و یا خیر ،بازگرداند شود.
حافظه ويدئويي :نوعی از حافظه فرّار نصب شد برروی یک مبدل
ویدئویی اس  .پیش از آنکه یک تصویر بتواند به یک نمایشگر تصویر
ارسال شود ،ابتدا به صورت یک طرح شطرنجی در ناحیهای از حافظه
ویدئویی که میانگیر چارچوب نامید میشود ،ارائه میگردد .دلی
بکارگیری حافظه ویدئویی به عنوان یک رابط فرعی جداگانه برای تعیین
ال امات حافظه گرافیکی برنامهها به صورت دقی تر اس .
نمايه ساز حافظه :اب اری برای بررسی الگوهای حافظه برنامه با استفاد
از اطالعات جم آوری شد با اجرای برنامه اس .

ح) ورودی برای QME

استفاد از حافظه یک ویژگی کامال منحصر به فرد برای زبانهای برنامه
نویسی سطح بات اس  .ایجاد اهدافی با هر انداز در طی اجرای برنامه
زمان اجرا را امکان پییر میکند .تخصیص انداز حافظه برای عملکرد و
انداز برنامه و از این رو برای کیفی نرماف ار اهمی دارد .برنامه نویس
مسلول دنبال کردن حافظه تخصیص داد شد در زمان اجرا و آزاد
نمودن آن در هر زمانی که دیگر نیازی به آن نیس  ،میباشد .بیشینه
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فضای حافظه که نقطه اوج اس  ،برای مشخص نمودن کمینه می ان
حافظه فی یکی که نرماف ار به آن نیاز دارد ،ضروری میباشد .این امر
بیشتر به وسیله یک برنامه در سامانه عام فراهم میشود.
خ) واحد سنجش برای QME

واحد سنجش بای خواهد بود .کیلوبای ( ،)KBمگابای ( )MBو
گیگابای ( )GBنی میتوانند به عنوان واحد سنجش مورد استفاد قرار
گیرند چراکه مضرب  1992از واحدهای بای هستند.

د) قوانین عددی

اف ودن

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

سودمندی منب

ز) فرآیند(های) چرخه حیات نرم-
اف ار

نگهداری کلی

ژ) محدودی های سنجش
(اختیاری)

 -درصورت ضرورت کام شود.
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پیوست ب
(اطالعاتي)
راهنماي طراحي يک عنصر سنجه کیفي ()QME

این سند رویهای را برای اجرای روش سنجشی را که در استاندارد ملی ایرران بره شرمار  19333توصریه
شد اس

را ارائه میدهد .این روش سنجش یک عنصر سنجه کیفی ( )QMEرا از یک خصوصی جهر

تعیررین کمیرر تولیررد مرریکنررد .هرردف از ایررن سررند کمررک برره کرراربران مجموعررههررای اسررتاندارد
( ISO/IEC 9126استانداردهای )ISO/IEC TR 9126-4 ،ISO/IEC TR 9126-3 ،ISO/IEC TR 9126-2
و کرراربران مجموعررههررای  SQuaREاسررتانداردهای سررنجه کیفرری (اسررتانداردهای ، ISO/IEC 25022

 ISO/IEC 25023و  )ISO/IEC 25024جه اجرای روش سنجش اس  .ایرن پیوسر هنگرام انتخراب و
استفاد از سنجههای کیفی جه ارزیابی کیفی محصول ،طی چرخه حیات محصول ،سودمند خواهد بود.
کاربر این استاندارد میتواند درصورتی که به منط تکمی « قالب جدول  QMEها» در بند  9-6کره در
این پیوس اطالعاتی تعریف شد اس  ،عالقهای ندارد این جدول را تکمی نماید.
همانطور که شک ( 2به بند  1-6مراجعه شود) نشان میدهد ،برای تعیرین کمیر  ،QMEطرراحِ روش
سنجش داد مربو به تعیین کمی خصوصی  QMEرا شناسایی و جم آوری میکند .بسته به زمینه
استفاد و هدف(های)  ،QMEتعدادی از خصوصیاتِ فرعی میتوانند شناسایی شوند .ایرن مروارد ورودیِ
روشِ سنجش هستند .این خصوصیات از محصوتت نرماف ار (برای مثال چرخه حیات نرماف ار) اسرتخراج
و تعریف میشوند .طراح روش سنجش ،خروجیهای مختلفی را که شناسایی خصوصریات و خصوصریات
فرعی هستند را تولید میکند .وی اصول سرنجش و شررح روش سرنجش را بررای پیراد سرازیِ قروانینِ
تخصیصِ عددی ،طرح ری ی میکند.
این بخش رَویه (مراح مختلف) طراحی روش سنجش ،از شناسایی  QMEترا تخصریص عرددی (واحرد
سنجه) را شرح میدهد .بخش زیر مثالهایی از QMEهای «حاصر شرد » را برا اسرتفاد از ایرن رَویره
سنجش ارائه میدهد.
مراح پیشنهادی برای طراحی QMEها عبارتند از:
 .1شناسایی  QMEو اهداف (بند ب)1-
 .9شناسایی خصوصی مرتبط با  QMEجه تعیین کمی (بند ب)9-
 .3تعریف خصوصی و خصوصیاتِ فرعی (بند ب)3-
 .2ساخ مدل خصوصیات جه تعیین کمی شدن (بند ب)2-
 .3تخصیص واحد سنجش (فرمول) و نوع مقیاس (بند ب)3-
32

کاربران این سند میتوانند هر مرحله فهرس شد در این بخش ،جه طراحی یا بررسی طراحی یرک روش
سنجش را به منظور پرهی از سوء استفاد تصادفی از  QMEبرای یک  QMEمشخص ،مرورد اسرتفاد قررار
دهند .به طور فرضی ،یک  QMEمیتواند برای هر سنجه کیفی و در هر سطحی ،در طی ک چرخره حیرات
محصول بکار برد شود .در این سند ،فرآیند طراحی برای پیاد سازی یک روش سنجش که مستق از QME

و فناوری اس  ،بکار گرفته شد اس  .اگرچه ،مالحظات مرتبط با اهداف سنجش میتواند هنگام طراحی یک
 QMEمشخص ،تعریف شوند .این امر به دلی اینکه یک  QMEمشخص ،به سنجه کیفی که به مشخصههای
فرعی مرتبط اس  ،ضرورت دارد .این شرایط تا زمانی که هدف سنجش تغییر نکنرد اسرتفاد از یرک QME

برای مشخصهها و مشخصههای فرعی مختلف را شام نمیشود.
يادآوري  -2با مساوی بودن همه چی  ،نتایج سنجش باید قاب تکرار و قاب تکثیر در سراسر سنجهگرها ،درسراسرر گررو هرای
سنجهگر ،سنجههای کیفی مشابه نرماف ار و همچنین در سراسر سازمانها باشند .مراح پیشنهادی طراحی QMEها بایرد بره
دستیابی اهداف به انداز کاربرد روش سنجش کمک کند.

ب 2-شناسايي  QMEو اهداف
فهرستی از QMEهایی که از سنجههای کیفری (حردود  )939در مجموعره اسرتانداردهای ISO/IEC 9126

قسم  3 ،9و  2استخراج شد اند .برای هرر  QMEبیران شرد در فهرسر  ،یرک خصوصری (از محصرول)
شناسایی شد اس  .این عم شناسایی  QMEدر به روز رسانیهای مداوم دتل دارد ،زیرا به مشخصههرا و
مشخصههای فرعی (ارجاع به  :اسرتاندارد ملری ایرران بره شرمار  )93919شناسرایی شرد جدیرد نیر کره
«سنجههای کیفی» جدید و QMEهای جدید بالقو همرا با خصوصیات مربوطه آنها را نی موجرب خواهنرد
شد ،بستگی دارد .در نهای  ،شناسایی  QMEدر زمینه استفاد نی از اهمی برخوردار اس  ،زیررا اطالعراتی
درمورد هدف سنجش و مصرف درنظر گرفته ،نتایج سنجش را ارائه میدهد .هنگامیکه یک  QMEشناسایی
میشود امکان شناسایی خصوصی ثاب مورد استفاد  QMEوجود دارد.
در نتیجه ،طراحی سنجش باید شام اطالعات تشریحی زیر باشد :نام  ،QMEهستار هدف ،اهداف و
خصوصی جه تعیین کمی  ،سنجه(های) کیفی مرتبط (این استفاد میشود بهوسیله چگونگی سنجه
کیفی) ،روش سنجش ،فهرس خصوصیات فرعی مرتبط با خصوصی جه تعیین کمی  ،تعریف هر
خصوصی فرعی ،ورودی  ،QMEقوانین عددی برای  ،QMEنوع مقیاس ،زمینه  ،QMEچرخه حیات نرم
اف ار و محدودی های سنجش .در مورد اهداف ،همچنین طراح باید روشن کند که آیا سنجش خصوصی
برای مثال از نقطه نظر کاربر یا توسعه دهند اجرا خواهد شد و یا خیر .در استاندارد  ISO/IEC 9126سه
دیدگا وجود دارد :داخلی (توسعه دهند ) ،خارجی (کاربر) و کیفی مورد استفاد (زمانی که نرماف ار توسط
کاربر مورد استفاد قرار میگیرد) .این سند باید روشن کند که کدام چرخه حیات توسعه نرماف ار برای اجرای
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روش سنجش مناسب اس  .مراح چرخه حیات نرماف ار ممکن اس مبتنی بر نوع چرخه حیات نرماف ار
تغییر کنند .در استاندارد ) ، (ISO/IEC 12207:2008مراح چرخه حیات پایه تحلی  ،طراحی ،کد گیاری،
آزمایش و نگهداری ال امات ،هستند.
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes).

ب 5-شناسايي خصوصیت مرتبط با  QMEجهت تعیین کمیت

نرماف ار یک محصول نامرئی اس  ،اما همچنان میتواند از طری چندین روش نمایش مشهود شود .مجموعه-
ای از صفحات و گ ارشها برای یک کاربر ،مجموعهای از خطو کُد برای یک برنامره نرویس ،مجموعرهای از
نمایشهای مدل نرماف ار برای طراح نرماف ار مثالهای خوبی برای عناصر یرک نررمافر ار هسرتند (اسرتاندارد
 .)IEEE 1233-1998برای تعیین کمی یک خصوصی مرتبط با یک  QMEسنجهگرر مریتوانرد وجرود آن
عناصر را مدنظر قرار دهد .یک خصوصی مهم جه تعیین کمی به یک  QMEمرتبط اسر  .بررای مثرال،
تعداد خطاها  QMEاس درحالی که «خطا» خصوصی مهم جه تعیین کمی اس .
برای سازمان ،انتخاب یک خصوصی بهطور مستقیم به انتخاب یک  QMEمرتبط خواهد برود .انتخراب یرک
 QMEباید با هدف برنامه سنجش در سازمان مرتبط باشد (سازمان قصد تعیین کمی

کردام مشخصرههرا و

کدام مشخصههای فرعی را دارد؟) .هر  QMEمرورد اسرتفاد توسرط یرک سرازمان مریتوانرد تعریرف شرود
درصورتی که به وسیله یک استاندارد ملی تعریف نشد باشد.
ب 3-تعريف خصوصیت و خصوصیات فرعي

خصوصی

شناسایی شد جه

برای مثال خصوصی

تعیین کمی

 QMEمیتواند به خصوصیات فرعی قاب سنجه ،تج یه شود.1

انداز گیری «مورد مصررف» مریتوانرد بره سره خصوصری

فرعری «موضروع اصرلی»،

«مسیرهای جایگ ین» و «استثناها» تج یه شود .سرپس طرراح روش سرنجش بایرد یرک برازنگری مکتروب
مقایسهای 9را برای درک چگونگی تعریف و سنجید شدن خصوصیات مرتبط بره  QMEدر تحقیقرات قبلری
انجام دهد .طراح باید شباه ها و تفاوتهای میان تعریف مشخصهها در مدل کیفی و دیگر مراج کتابنامه
را مشاهد کند .این امر به طور عمد به هدف و زمینره اسرتفاد از ( QMEبنرد ب )9-بسرتگی دارد .نترایج
بازنگری باید با هدف و استفاد از  QMEمطاب باشد.

1- Decomposed
2-Comprehensive literature review
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برای چنین خصوصیاتی ،توصیف خصوصی

میتواند ابتدا با بیان تلویحی 1چگونگی تج یه یک خصوصی به

خصوصیاتِ فرعی انجام شود .این تج یه میتواند شرح دهد که کدام نقش را هر خصوصی

فرعی در ساختار

آن خصوصی ایفا میکند .بنابراین ،چگونگی تج یه خصوصیات باید در این مرحله شرح داد شود.
در اینجرررا مثرررالی از تج یررره یرررک خصوصررری بیررران مررریشرررود .روش  COSMICدر اسرررتاندارد
) ISO/IEC 19761 (COSMICاز خصوصی «حرک داد » و برخی از خصوصیات دیگرر (تیرههرا ،مررز و
فرآیند کارکردی) که به درک و تعریف «حرک داد » کمک میکند ،تشکی میشود .در این مورد همچنین
خصوصیات فرعی (حرک داد ) که به عنوان نوع ورود ،نوع خرروج ،نروع خوانردن و نروع نوشرتن ،شناسرایی
شد اند نی قاب تشخیص اس  .سپس آن خصوصیات فرعی برای ساخ یرک مردل (بنرد ب )3-و شرمارش
«حرک داد » برای بدس آوردن شمار (تعیین کمی ) ( CFPبند ب )6-مفید خواهند بود.
ب 4-ساختار مدل خصوصیت جهت تعیین کمیت

خصوصی

جه

تعیین کمیر

آوردن خصوصری (ها) در مردل ،مرورد اسرتفاد قررار

 QMEبررای بدسر

میگیرد .روابط میان خصوصی (ها) یا خصوصیات فرعی تعریف شد که یک نرم اف ار یا قسمتی از نرم افر ار
تشکی دهند مدل را نمایش میدهند .مدل چگونگی تشخیص خصوصی (ها) و /یا خصوصریات فرعری را در
روش سنجش شرح میدهد.
مناب داد مورد استفاد در روش سنجش باید در این مرحله شناسرایی شروند .بررای مثرال ،عناصرر «سرند
مشخصات ال امات»« ،سند شرح آزمایش» و دیگر عناصر ،اطالعات مهمریرا ارائره مریدهنرد کره بره یرافتن
خصوصیات قاب سنجش کمک میکنند.
منب داد ورودی ،که برای تعیین کمی  QMEمورد استفاد قرار میگیرد باید شناسایی شود .بررای مثرال،
یک عنصر میتواند متنی باشد که انسان باید برای تعیرین کمیر  QMEاطالعرات ضرروری را از آن بدسر
آورد .روش سنجش برای  QMEمیتواند شام قضاوت انسانی (برای مثال :شمارش دستی تعداد خطاهرا) یرا
یک اب ار (برای مثال :شمارش تعداد شکس ها در پی یک آزمایش خودکار) باشد.
ب 2-تخصیص واحد سنجش (فرمول) و نوع مقیاس

تخصیص قوانین عددی ،قسمتی از فرآیند طراحی اس  .یک قانون تخصیص عددی میتواند از یرک دیردگا
مشخص (به طور کلی یک متن) یا از یک دیدگا تلوری (به طور کلی یک عبارت ریاضری) شررح داد شرود.
1- Implicitly
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ثاب

داخلی ،اغلب هنگام تخصیص قانون عددی ،یک مساله اس  .وجود ثبات میان دو خصوصری کره بایرد

سنجید شود از اهمی برخوردار اس  .به همین دلی  ،نشان دادن اینکه هنگرام افر ودن دو خصوصری (یرا
خصوصیات فرعی) به واسطه یک خصوصی

مشترک به یکدیگر مرتبط هسرتند از اهمیر برخروردار اسر .

برای مثال ،اف ودن سیبها و پرتقالها میتواند هنگام درنظر گرفتن خصوصی میرو توجیره شرود و نتیجره
تعداد میو ها اس  .همچنین این تفسیر باید محدودی نتیجه را نی مدنظر قرار دهد .در نتیجه نهرایی هریچ
چی درمورد تعداد سیبها و پرتقالها نمیدانیم ،اما فقط درمورد تعداد میو ها میدانیم.
همچنین این تفسیر به نوع مقیاس (پیوس

ث) مقادیر و رابطه ریاضی میان مقادیر ،مرتبط اس  .زمانی کره

این امر انجام نشود ،تفسیر میتواند نادرس باشد .اگر نوع مقیاس ترتیبی باشد ،فقط تفسیر به کمترین مقدار
یا بیشترین مقدار نسب به دو نتیجه مرتبط اس  .می ان رضای کاربری  3کمتر از می ان رضای کراربری 3
اس با فرض اینکه  1پایینترین و  3باتترین می ان رضای اس .
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پیوست پ
(اطالعاتي)
مثالهاي اضافي از  QMEو توسعه پیشنهادي
پ 2-مثالي از  QMEبا قالب جدول
جدول پ – 2-مثال  :2تعداد سوابق
يادآوري -این جدول مثالی برای سنجه کیفی داد مطاب با بند  9-6جدول  1میباشد.
الف) نام QME

تعداد سواب

ب) هستار هدف

سواب

پ) اهداف و خصوصیت جهت

هدف تعیین کیفی داد از داد هدف اس .
سند «مجموعهای از موارد داد مرتبط اس که به عنوان یک واحد تلقی میشوند» .
()ISO/IEC 24765:2010

ت) سنجه(هاي) کیفي مرتبط

سنجه دق
 نام سنجه کیفی داد  :دق ِ معنایی سواب
 کارکرد سنجش A/B
 عناصر سنجه کیفی  = Aتعداد سواب با مورد داد مشخص به صورت معنایی
صحیح
 = Bتعداد سواب

ث) روش سنجش

بازنگری و تحلی سواب داد

ج) فهرست خصوصیات فرعي

مورد داد  :کوچکترین مولفه یک گرو داد
فای  :مجموعهای از سواب مرتبط

تعیین کمیت

مرتبط با خصوصیت جهت تعیین
کمیت (اختیاري)
چ) تعريف هر خصوصیت فرعي

مورد داد  :کوچکترین مولفه یک گرو داد
یادداش فای فی یکی :سنجهگر باید واژ نامه داد را برای یافتن فای های فی یکی
بررسی کند.

ح) ورودي براي QME

فای های فی یکی یک پایگا داد

خ) واحد سنجش براي QME

تعداد سواب

د) قوانین عددي

اف ودن ک سواب

ذ) نوع مقیاس

نسب

ر) زمینه QME

این  QMEبیشتر برای سنجیدن دق و کام بودن یک گرو داد  ،یا ایجاد
سنجههای اطالعات درمورد کیفی موارد داد  ،انتخاب میشود.

ز) فرآيند(هاي) چرخه حیات نرم-

فرآیندهای چرخه حیات نرماف ار)(ISO/IEC 12207:2008

افزار

فرآیند آزمایش صالحی نرماف ار (بند )3-1-3
فرآیند تضمین کیفی نرماف ار (بند )3-9-3

(اختیاري)
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فرآیند تأیید نرماف ار (بند )2-9-3
فرآیند تصدی نرماف ار (بند )3-9-3
فرآیند ممی ی نرماف ار (بند )3-9-3
فرآیند ح مشک نرماف ار (بند )3-9-3
فرآیند مدیری استفاد مجدد از سرمایه (بند )9-3-3
فرآیندهای چرخه حیات سامانه (استاندارد ملی ایران به شمار :)16392
فرآیند مدیری اطالعات (بند )6-3-6
فرآیند سنجش (بند )3-3-6
فرآیند آزمایش صالحی سامانه (بند )6-2-6
فرآیند نگهداری نرماف ار (بند )19-2-6
ژ) محدوديتهاي سنجش
(اختیاري)

پیش از مقایسه نتایج حاص شد از محیطهای مختلف فناوری ،توصیه میشود که
اثر فناوری بر تعداد سابقه تولید شد برای مورد اطالعاتی مشابه ،تایید شود.

پ 5-مجموعه توسعه عناصر سنجه کیفي ()QMEها

جدول پ 5-فهرست مجموعه توسعه QMEها و مفهوم تعیین کمیت و تعريف سطح باال
شماره

مجموعه توسعه QME

تعريف و مفاهیم با ارتباط مستقیم با QME

2

مدت زمان پردازش

مدت زمان پردازش :زمان میان نقطه آغاز و نقطه پایان وظیفه مشخص سامانه یا نرم-
اف ار میباشد.
فرآیند :سامانه فعالی ها ،که از مناب برای تغییر شک ورودیها به خروجیها استفاد
مینماید.
(استاندارد ملی ایران به شمار  : 93999سال  -1332ویرایش اول و استاندارد ملی
ایران -ای و به شمار  : 2999سال ) 1333
مدت زمان فعالی  :زمانی در واحدهای تقویمی ،میان آغاز و پایان یک فعالیر زمران-
بندی شد میباشد( .راهنمای پیکر دانش مدیری پروژ (راهنمرای ®--)PMBOK
ویرایش چهارم)
مدت زمان واقعی :زمانی در واحدهای تقویمی میان تاریخ آغاز فعالی زمانبندی شد
و هریک از تاریخهای داد پروژ زمانبندی شد درصورتی که فعالی زمانبندی شد
در حال پیشرف باشد یا تاریخ پایان واقعی درصورتی که فعالی زمانبندی شد کام
شود( .راهنمای  PMBOKویرایش چهارم)
مدت زمان ( DUیا  :)DURتعداد ک دور هرای کراری (بره جر تعطریالت یرا دیگرر
دور های غیرکاری) برای تکمی یک فعالی زمانبندی شرد یرا مولفرههرای سراختار
تفکیک کاری مورد نیاز میباشد .معموت به صورت روزهای کاری یا هفترههرای کراری
بیان میشود .برخی مواق به طور غلط با زمان انقضا یکسان فرض میشرود( .راهنمرای
 PMBOKویرایش چهارم)
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تعريف و مفاهیم با ارتباط مستقیم با QME

شماره

مجموعه توسعه QME

5

مدت زمان در دسترس
بودن خدم (عملیاتی
بودن سامانه)

3

مدت زمان پاسخگویی

4

مدت زمان کار متصدی

2

مدت زمان عملیات

9

مدت زمان ترمیم

مدت زمان ترمیم :زمانی که بخش عمد ای از بار متوقف شد  ،ترمیم شود و اضطرار،
پایان یافته تلقی میشود .برخی از بارهای متوقف شد ممکن اس به دلی مشکالت
محلی ترمیم نشوند.

7

مدت زمان انتقال سامانه

مدت زمان انتقال سامانه :دور زمانی میان زمانی که انتقالِ مشخص شد  ،آغاز و زمانی
که تکمی میشود.

8

مدت زمان اصالح

مدت زمان اصالح :دور زمانی میان زمانی که اصالح مشخص شد  ،آغاز و زمانی که
تکمی میشود.

پردازش داد ( :)DPکارآیی منظم عملیاتها برروی داد میباشد.
(استاندارد ملی ایران به شمار  :6213-1سال  ،1333فناوری اطالعات  -واژ نامه-
قسم  1 :واژ های پایه ،بند )6-1-1
مثال :عملیاتهای محاسباتی یا منطقی برروی داد  ،ادغام یا طبقهبندی داد  ،یکپارچه
سازی یا تألیف برنامهها یا عملیاتها برروی متن ،مانند ویرایش ،مرتبسازی ،ادغام،
ذخیر سازی ،بازیابی ،نمایش یا چاپ میباشد.
يادآوري  -اصطالح پردازش داد نباید به عنوان مترادف بررای پرردازش اطالعرات مرورد اسرتفاد قررار
گیرد :Syn .پردازش خودکار داد

مدت زمان خدم در دسترس :دور زمانی که طی آن یک سامانه به صورتی عم
میکند که برای متصدی یا کاربر آن قاب قبول اس .
خدم  :کارآیی فعالی ها ،کار یا وظایف مرتبط با یک محصول
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software
)Life Cycle Processes, 4.40

(استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال  ، 1333مهندسی سامانهها و نرماف ار-
فرآیند سنجش ،بند )36-3
همچنین به محصول ،نتیجه ،مورد قاب تحوی مراجعه شود.
مدت زمان پاسخگویی (زمان پاسخگویی)
زمان پاسخگویی :دور زمانی میان زمانی که ارسال درخواس پاسخ آغاز میشود و
زمانی که پاسخ از سوی هدفِ نقشِ تصدی کنند پاسخ ،دریاف میشود.
( ISO/IEC 10164-22:2000 Information technology -- Open Systems
Interconnection -- Systems Management: Response time monitoring
)function Edition:1

زمان پاسخگویی :زمان منقضی میان پایان یک بررسی یا فرمان به یک سامانه رایانهای
منفع و آغاز پاسخ سامانه اس .
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

همچنین به زمان درگا به درگا  ،زمان انتظار ،زمان برگش
مدت زمان کار متصدی  :دور زمانی عملیات میان زمانی که می ان مشخصی از وظایف
آغاز شد توسط متصدی انجام شوند و زمانی که تکمی شوند.
مدت زمان عملیات :اقدام مورد نیاز برای اجرای یک فعالی اس .
يادآوري -یک یا چند عملیات برای اجرای یک فعالی

ضروری هستند .یک عملیات ممکن اس

شام

عملیاتهای دیگری نی باشد) ISO/IEC 15940:2006 Edition:1( .
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شماره

مجموعه توسعه QME

6

تعداد کاربران
(درخواس های کاربر)

20

تعداد کاربران (تعداد
کاربران مجاز)

تعداد کاربران (تعداد کاربران مجاز) :تعداد افراد یا سازمانی که برای استفاد از سامانه
جه اجرای یک کارکرد مشخص مجاز هستند.

22

تعداد واسطها

واسط :مجموعهای دارای نام از عملیاتهایی که رفتار یک عنصر را مشخص میکنند.
( )ISO/IEC 19501:2005 Edition:1این  QMEشام دستههای فرعی پیش رو
میشوند :تعداد واسطهای امن.

25

انداز سواب (تعداد
سواب )

سابقه :سندی که برای ثب و شرح یا مشخص نمودن موارد انتخاب شد که طی
اجرای یک فرآیند یا فعالی شناسایی میشود ،مورد استفاد قرار میگیرد .معموت این
سند با یک اصالح کنند مانند انتشار ،کنترل کیفی ،عم یا نقص مورد استفاد
میشود( .راهنمای  PMBOKویرایش چهارم)

23

تعداد سند (شام سواب
ثبتی)

سند )1( :واحدِ منحصر به فرد شناسایی شد اطالعات برای استفاد انسانی ،مانند یک
گ ارش ،مشخصات ،دستورالعم یا کتابچه بهصورت چاپشد یا الکترونیکی
()ISO/IEC TR 9294:2005 Edition:2
( )9مشابه با یک مورد مستندسازی)ISO/IEC 15910:1999 Edition:1( .

24

تعداد تجهی ات اجرای
سامانه و موقعی های
مکانی

تعداد تجهی ات اجرای سامانه و موقعی های مکانی :تجهی ات و موقعی های آنها که
به وسیله یک سامانه ادار میشوند.

22

تعداد اتصالها

اصالح :جایگ ینی یک جمله در پایگا اطالعاتی یا طرحوار مفهومی به وسیله مورد
دیگر ،درنتیجه ممکن اس مجموعه جمالت استنبا شدنی را تغییر دهد.
(ISO/TR 9007:1987, Information Processing system—Concepts and
terminology for the conceptual schema and the information base
)Edition:1

تعداد کاربران (درخواس های کاربر) :تعداد درخواس ها برای پردازش سامانه با منب
فردی یا سازمانی که از سامانه برای اجرای یک کارکرد مشخص استفاد میکنند.
کاربر :فرد یا سازمانی که از سامانه برای اجرای یک کارکرد مشخص استفاد میکند.
يادآوري -کاربران میتوانند شام

متصدیها ،دریاف کنندگان نتایج نرماف ار یا توسعهدهندگان یا

نگهدارندگان نرماف ار باشند( .استاندارد ملی ایران به شمار  :19333سال  1333و استاندارد ملی ایران
به شمار  :93999سال  – 1332ویرایش اول)

يادآوري -این مورد شام هر نوع واسط موجود میان کارکردها ،اهداف ،نرماف ار ،سامانهها و انسان
میشود.

يادآوري  -هرچه موقعی ها ی مکانی مختلف دورتر و هرچه انواع تجهی ات بیشتر باشند ،اجرای سامانه
دشوارتر خواهد بود.

موقعی مکانی :اطالعات درمورد نقطه اتصال شبکه که از طری آن یک کاربر به طور
متداول به یک شبکه دسترسی دارد ،برای مثال شام شناسایی جغرافیایی ،اجرایی و
دامنه مکان شناسی )ISO/IEC TR 26927:2006 Edition:1( IP
این  QMEشام دستههای فرعی زیر میشود :
تعداد سِرورهای اجرای سامانه
اتصال :یک پیوستگی برقرار شد میان واحدهای کارکردی برای انتقال داد اس .
(استاندارد ملی ایران به شمار  : 6213 -2سال  ،1329فناوری اطالعات  -واژ نامه -
قسم  :2ارتبا داد  ،ویرایش دوم)

23

شماره

مجموعه توسعه QME

29

تعداد مناب (شام
داراییها)

27

تعداد مولفههای

تعريف و مفاهیم با ارتباط مستقیم با QME

دارایی :هرچی ی که دارای ارزش برای سازمان باشد.
يادآوري  -انواع بسیار زیادی از داراییها وجود دارند ،از جمله:
اطالعات (بند )13-9؛ نرماف ار ،مانند یک برنامه رایانهای؛ فی یکی ،مانند یک رایانه؛ خدمات؛ افراد و
صالحی ها ،مهارتها و تجربه ؛ و داراییهای ناملموس مانند اعتبار و تصویر.
(استاندارد ملی ایران به شمار  : 93999سال )1321

مولفههای )1( :هر هستار با ساختار مج ا ،مانند یک واحد پیمانه نرماف ار یا مونتاژ در
یک سامانه که در یک سطح مشخص تحلی  ،درنظر گرفته میشود.
(ISO/IEC 15026:1998, Information technology-System and software
)integrity levels, 3.1

( )9یکی از قسم هایی که یک سامانه را تشکی میدهد.
(IEEE 829-2008 IEEE Standard for Software and System Test
)Documentation, 3.1.6

( )3مجموعهایی از خدمات کارکردی در نرماف ار اس و زمانی که پیاد سازی شود،
یک مجموعه به خوبی تعریف شد از کارکردها را نمایش میدهد و از طری یک نام
منحصر به فرد قاب تمای اس .
(استاندارد ملی ایران به شمار  :19223سال  ،1333فناوری اطالعات  -مهندسی نرم-
اف ار و سیستمها -روش  FiSMA1.1جه سنجش انداز کارکرد  ،بند الف)2-
يادآوري -یک مولفه میتواند سخ اف ار یا نرماف ار باشد و میتواند به مولفههای دیگر تقسیم شود.
اصطالح «پیمانه»« ،مولفه» و «واحد» اغلب به صورت قاب تعویض مورد استفاد قرار میگیرند یا به
روشهای مختلف بسته به زمینه آن ،به عنوان مولفههای فرعی یکدیگر تعریف میشوند .رابطه این
اصطالحات هنوز استاندارد سازی نشد اند .یک مولفه ممکن اس به صورت مستق و یا غیر مستق
براساس نقطه نظر کاربر نهایی یا مجری مدیری شود.

مولفه نرماف ار ( )1( .)SCیک اصطالح کلی مورد استفاد برای اشار به یک سامانه
نرماف اری یا یک عنصر مانند پیمانه ،واحد ،داد یا سند اس .
(IEEE 1061-1998 (R2004) IEEE Standard for Software Quality
)Metrics Methodology,2.2

( )9قسمتی از یک مورد پیکربندی نرماف ار به صورت کارکردی یا منطقی مج ا به
منظور راحتی در طراحی و مشخص کردن یک  SCIپیچید به عنوان مجموعهای از
عناصر تاب مشخص شد اس .
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

عام سامانه )1( .عضوی از مجموعه عناصر که شام یک سامانه اس .
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software
)Life Cycle Processes, 4.49

(استاندارد ملی ایران به شمار  :16392سال  ، 1329مهندسی سامانهها و نرماف ار-
فرآیندهای چرخه حیات سامانه ،بند )39-2
مثال :سخ اف ار ،نرماف ار ،داد  ،انسانها ،فرآیندها (برای مثال ،فرآیندهای فراهم
کردن خدم برای کاربران) ،رویهها (برای مثال ،ساختارهای متصدی) ،تجهی ات ،مواد
و هستارهای به صورت طبیعی شک گرفته (برای مثال ،آب ،موجودات زند و مواد
معدنی) یا هرنوع ترکیبی.

23

شماره

مجموعه توسعه QME

28

حجم داد

26

تعداد ال امات

تعريف و مفاهیم با ارتباط مستقیم با QME
يادآوري -یک عنصر سامانه ،قسمتی مج ا از یک سامانه اس که میتواند برای برآورد کردن ال امات
مشخص شد  ،اجرا شود.

مورد پیکربندی ( )1( .)CIهستاری در یک پیکربندی که یک کارکرد استفاد نهایی را
برآورد میکند و میتواند به صورت منحصر به فرد در یک نقطه مرج معین،
شناسایی شود.
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software
)Life Cycle Processes, 4.7

( )9مورد یا مجموعی از سخ اف ار یا نرماف ار یا هردو آنها که برای مدیری
عنوان یک هستار منفرد ،طراحی شد اس

شدن به

(ISO/IEC 19770-1:2006, Information technology--Software asset
)management--Part 1

داد  :نمایش قاب تفسیر اطالعات به روشی رسمیکه برای ارتبا  ،تفسیر یا پردازش
مناسب اس .
يادآوري  -2داد میتواند توسط انسان یا به وسیله اب ارهای خودکار پردازش شود( .استاندارد ملی
ایران به شمار  :6213-1سال )1333
يادآوري  -5تعریف بیان شد در استاندارد ملی ایران به شمار  ، 93999متفاوت اس

زیرا به داد

اشار دارد که به نتیجه سنجش مرتبط اس )ISO/IEC 25012:2008( .

ال ام ) 1( :موقعی
یک هدف اس .

یا قابلی

مورد نیاز یک کاربر برای ح یک مشک یا دستیابی به

(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

( )9موقعی یا قابلیتی که باید یک سامانه ،مولفه سامانه ،محصول یا خدم برای
برآورد کردن یک تواف نامه ،استاندارد ،مشخصه یا دیگر اسنادی که به صورت رسمی
وض شد با آن مطابق داشته یا از آن برخوردار باشد.
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

( )3نمایشی مستند از یک موقعی یا قابلی مانند ( )1یا ( )9اس .
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

( )2موقعی یا قابلیتی که باید یک سامانه ،محصول ،خدم  ،نتیجه یا مولفه برای
برآورد کردن یک قرارداد ،استاندارد ،مشخصه یا دیگر اسنادی که به صورت رسمی
وض شد با آن مطابق داشته یا از آن برخوردار باشد .ال امات شام نیازها ،تقاضاها و
انتظارات پشتیبان ،مشتری و دیگر سهامدارن اس (راهنمای  PMBOKویرایش
چهارم) .همچنین به ال ام طراحی ،ال ام کارکرد ،ال ام پیاد سازی ،ال ام واسط ،ال ام
کارآیی ،ال ام فی یکی مراجعه شود.
ال ام تخصیص )1( :ال امی که تمام یا قسمتی از کارآیی و کارکرد را در سطح باتتری از
ال امات بر سطح پایینتر عنصر ساختاری و مولفه طراحی وض میکند.
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary
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شماره
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50

توان عملیاتی
( QMEبرای کارآیی
عملکرد)

توان عملیاتی:
( )1می ان کاری که میتواند به وسیله یک سامانه یا مولفه رایانهای طی یک دور
زمانی اجرا شود.

52

تعداد خطاهای قاب قبول
( QMEبرای قدرت
تحم خطا)

قدرت تحم خطا :درجهای که یک سامانه ،محصول یا مولفههایی که با وجود
خطاهای نرماف اری یا سخ اف اری همچنان به صورتی که در نظر گرفته شد اس ،
عم میکند.
(استاندارد ملی ایرن به شمار  : 93919سال )1329

55

تعداد درخواس های
تغییر در واسط کاربر
( QMEبرای زیبایی
شناختی قابلی استفاد
واسط کاربر)

زیباییشناسی واسط کاربر :درجه ای که براساس آن واسط کاربر تعام مطلوب و راضی
کنند ای را برای کاربر امکان پییر میکند.

(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering
)vocabulary

( )9درجه (یعنی میانگین تعداد در هر واحد زمان با توجه به فاصله زمانی درجه بندی)
تمام وظایف از یک نوع وظیفه ارائه شد به  SUTاس .
(ISO/IEC 14756:1999, Information technology—Measurement and
)rating of performance of computer- based software systems, 4.24
يادآوري -به طور معمول توان عملیاتی براساس درجه وظایف خاتمه یافته طی یک دور زمانی تعریف
میشود.

کارآیی عملکرد :عملکرد نسب به می ان مناب مورد استفاد تح شرایط ذکر شد
يادآوري -مناب میتوانند دربرگیرند دیگر محصوتت نرم ف اری ،پیکربندی سخ اف اری و نرماف اری
سامانه و مواد (برای مثال کاغی چاپ ،رسانه ذخیر سازی) باشند.

يادآوري -این مورد به خصوصیات محصول یا سامانه اشار دارد که رضای
استفاد از رنگ و ماهی طراحی گرافیکی را اف ایش میدهد.
(استاندارد ملی ایرن به شمار  : 93919سال )1329

39

و خشنودی کاربر مانند

پیوست ت
(اطالعاتي)
نوع مقیاس سنجش
نوع مقیاس به ماهی

روابط میان مقادیر در مقیاس بستگی دارد .چهار نوع مقیاس به صورت متداول تعریف

میشوند:
يادآوري -این انواع مقیاس مبتنی بر تعریف استاندارد ملی ایران به شمار  19333فرآیندهای سنجش ،هستند.

نوع مقیاس اسمی -مقادیر سنجش ،مطل هستند .برای مثال ،دستهبندی نواقص براساس انواع آنها به ترتیب
میان طبقات دتل ندارد.
مثال -شناسایی بازیکنان فوتبال براساس شمار آنها میباشد.

نوع مقیاس ترتیبی  -مقادیر سنجش ،رتبهبندیها هستند .برای مثال ،تخصیص نواقص به سرطحی از شردت
رتبهبندی اس .
مثال -شکس محصول نرماف اری براساس شدت (برای مثال ،قاب اغماض ،1خطرناک ،9بحرانی ،3فاجعه بار )2میباشد.

نوع مقیاس فاصله  -مقادیر سنجش ،دارای فواص مساوی متناظر با کمی هایِ مسراویِ مشخصره ،هسرتند.
برای مثال ،پیچیدگی چرخشی 3دارای حداق مقدار یک اس  ،اما هر اف ایش نشانگر یک مسیرِ اضافی اسر .
مقدار صفر ممکن نیس .
مثال -دمای سلسیوس میتواند اف ایش یا کاهش یابد ،اما نمیتواند تقسیم یا ضرب شرود (  93درجره سرانتیگراد و  19درجره
سانتیگراد فقط به معنای  13درجه سانتیگراد تفاوت اس )

نوع مقیاس نسب

 -مقادیر سنجش ،دارای فواص مساوی متناظر با کمی هایِ مساویِ مشخصه ،هستند که

در آن مقدار صفر با هیچ مشخصهای متناظر نیس  .برای مثال ،انداز از نظر تعداد ال امات یک مقیاس نسب
اس  ،زیرا مقدار صفر با هیچ یک از ال امات متناظر نیس و هر ال ام تعریف شد دیگر ،یک کمیر اف ایشری
مساوی 6را تعریف میکند.
مثال -تالش (زمان) صرف شد برای تغییر ،انداز میانگیر ،3تعداد خطاهای آشکارشد

1- Negligible
2- Marginal
3- Critical
4- Catastrophic
5- Cyclomatic complexity
6- Equal incremental quantity
7- Buffer size

31

روش سنجش بهطور معمول نوع مقیاس را که میتواند به طور قاب اعتمادی با یرک مشخصره معرین مرورد
استفاد قرار گیرد را تح تأثیر قرار میدهد .برای مثال روشهای معقول سرنجش برهطرور معمرول فقرط از
مقیاسهای ترتیبی 1و اسمی 9پشتیبانی میکنند.

1-Ordinal
2-Nominal

39
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