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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، نعتیص تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996دارد ایران تغییر و طی نامه شماره سازمان ملی استان

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امامگ وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی ارداا استاند

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و ؤسساتم که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  التمحصو برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان هاستفاد به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

                                                 
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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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 -( SQuaREافزار ) ها و نرم سامانه یفیک یابیو ارزش الزامات -افزار  ها و نرم سامانه یمهندس »

 « مستقل يابانو ارز ياندهندگان، کارفرما توسعه یبرا یابیارزش یراهنما

 سمت و/ يا نمايندگی ئیس :ر

 ، سپیدهصفایی
 کامپیوتر( لیسان  مهندسی)

 افزار شرکت داده کاوان ام  پرداز کارشناس نرم

  دبیر:
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 کامپیوتر( فوق لیسان  مهندسی)
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  ) اسامی به ترتیب حرو  الفبا(: اعضاء 
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 افزار( نرم -رایانهسی )لیسان  مهند

 افزار شرکت داده کاوان ام  پرداز کارشناس نرم

 نیاکی، سید انوشیروان اخوان

 )فوق لیسان  مدیریت فناور  اطحعات(

شکرکت    ککاربرد   اکا افزار نکرم عام  در امور  یرمد ی جانش

 ایزایران

 علی محمد محیر ، عصمت

 افزار( نرم - رایانه)فوق لیسان  مهندسی 

 دانشگاه آزاد محیرمدرس 

 مشایخی، مریم

 افزار( نرم -رایانهلیسان  مهندسی  )فوق

 افزار شرکت داده کاوان ام  پرداز مدیر پروژه نرم

 زاده، زارا نجف

 (افزار نرم - رایانهمهندسی لیسان  )

 افزار شرکت داده کاوان ام  پرداز کارشناس نرم
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                                   گفتار پیش

 -( SQuaREافکزار )  و نکرم اکا   سکامانه  یفکی ک یابیو ارزشک الزامات  -افزار  اا و نرم سامانه یمهندس» استاندارد 

کککه پککیش نککوی  آن در «  مسککتق  یابککانو ارز یککان، کارفرمادانککدگان توسککعه  بککرا یابیارزشکک  راانمککا

 سیصکد و نهمکی   تهیه و تکدوی  شکده اسکت و در     سازمان ملی استاندارد ایراناا  مربو  توسط  کمیسیون

 3این  به استناد بند ی  ماده ، ته استمورد تصویب قرار گرف 6/19/29اجحس کمیته ملی استاندارد  مور  

، به عنوان 1331مصوب بهم  ماه ، قانون اصح  قوانی  و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

، تعلکوم و خکدما  ، برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع

استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ایک   

 ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفکت . بنکابرای   ، استاندارداا ارائه شود

 د .باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا  ملی استفاده کر

حرکتی است به سمت مجموعکه ا  از اسکتاندارداا   ، 93999 شماره ایران ملی تدوی  مجموعه استاندارداا 

: فرآینکد مشکخص   دانکد  مکی که ضم  برخوردار  از ساختار منطقی و یکنواخت، دو فرآیند اصلی را پوشش 

فرآیند را بایکد فرآینکد سکنجش     افزار. ای  دو افزار و فرآیند ارزشیابی کیفی نرم اا  کیفی نرم کردن نیازمند 

افکزار را   ککه نکرم   دانکد  مکی افزار پشتیبانی کند . کاربران ای  مجموعه استاندارد را کسانی تشکی   کیفیت نرم

. ای  مجموعکه اسکتاندارد معیاراکایی را بکرا  مشکخص ککردن        داند میخرند یا سفارش  کنند، می تولید می

 کند. جش وارزیابی آن تعیی  میافزار ، سن اا  کیفی محصو  نرم نیازمند 

نیز امسو با مجموعه  استاندارداا  بی  المللکی   سازمان ملی استاندارد ایران،با توجه به اامیت ای  موضوع، 

ISO/IEC 25000  که در جهان به اختصارSQuaRE  تدوی  استاندارداا  کیفیت محصو  شوند میشناخته ،

 SQuaREده و به لحاظ حف  ارتبا  منطقی با مجموعه استاندارداا  افزار  را در دستور کار خود قرار دا نرم

ه است. ای  مجموعکه اسکتاندارد بکا عنکوان     کردساختار منطقی مشابهی را برا  ای  مجموعه استاندارد حف  

و در مجموعکه  « افکزار  و ارزشکیابی آن    اکا  کیفکی محصکو  نکرم     نیازمنکد   -افکزار  مهندسی نکرم »عمومی

شود. ای  مجموعه استاندارد دارا  سکاختار زیکر    ، تدوی  و منتشر می93999 ایران شماره ملی اا استاندارد

 است:

  اا  شماره با کیفیت مدیریت بخش استاندارداا n9399 

  اا  شماره با کیفیت مد  بخش استاندارداا n9391 

  اا  شماره با کیفیت سنجش بخش استاندارداا n9399 

  اا   کیفی با شماره اا  نیازمند  بخش استانداردااn9393 



 

   
 

  اا  شماره با کیفیت ارزشیابی بخش استاندارداا n9392 

 93922تکا   93939اا   پییرد. شماره را می 2تا  9مقادیر  nالزم به یادآور  است که در ای  مجموعه حر  

در نظکر   اا  فنی نیز برا  گسترش استاندارداا  ای  مجموعه و تدوی  و انتشار مشخصات فنی و یا گزارش

 گرفته شده است.

 منبع و ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است :

 
ISO/IEC 25041:2012, Systems and software engineering — Systems and software Quality 

Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation guide for developers, acquirers and 

independent evaluators 

 

 



 

   
 

 مقدمه

  ی. چنک کنکد  مکی رشکد   زین 1یبحران  اا سامانه، تعداد کند میاطحعات رشد   که استفاده از فناور طور امان

بحکران  و  اقتصکاد  ی دربحرانک  ،یزنکدگ  ی دربحرانک  ،9یتامنی بحران اا  شام  سامانه مثا ،  ، براییاا سامانه

 رایک ز ،اامیت دارد یرانبح  اا سامانهگونه   یاافزار   محصو  نرمو  اا سامانه تکیفی ژهیبه و. استند 3ایمنی

 منجر شود.  ممک  است به عواقب جد  افزار نرممشکحت 

مشکخص شکده     اا اریمطاب  با مع ،2استار  یکه تا چه حد  ای  مورد استمند  از  نظام، تعیی  ارزشیابی

 ینسب تیاست. اام یاتیح افزار نرمو توسعه  3اکتساب مورد ار دو  محصو  برا یکیف ارزشیابی. باشد میآن 

 افزار نرم  یکه ا  ا سامانهاادا   ایو  مورد انتظاراستفاده  نحوه به یبستگ افزار نرم تکیفی مختلف  اا ویژگی

 الزامکات طکه  مربو کیفکی   اکا  ویژگکی  ایک که آ تعیی  ای  مورد برا  ،محصوالت دارد. از آن است؛ یبخش  ی

 .دندار ارزشیابیبه  ازین، ریخ ای کنند میرا برآورده  سامانه

           . اسکتاندارد باشکد  مکی  SQuaRE ISO/IEC 250nn مجموعکه بخشکی از اسکتاندارداا     اسکتاندارد ملکی    یک ا

ISO/IEC 25040
 میمفکاا   یمحصکو  و امچنک   کیفکی  ارزشیابی  برا ییاا هیو توص  عمومی الزاماتشام   6

 ارزیابکان و  انیک رفرمادانکدگان، کا  خا  مربو  به توسکعه  موضوعات استاندارد ملی  ی. ااست مرتبط  ومیعم

 .کند میفراام را  ISO/IEC 25040استاندارد  بر اساس مستق  

SQuaRE  مجموعه استاندارداا برقرار  یاد  کل
 شده یسازماندا یمنطقسو  ی  مجموعه  حرکت به 3

را پوشش  افزار نرم کیفی ارزشیابیو  افزار نرم کیفی الزامات: مشخصات یاصل رآیندفدو  است که متحد و یغن

  . اکد  مجموعکه اسکتاندارداا   شکود  مکی  یبانیپشکت  افکزار  نکرم  کیفی نجشس فرآیند  یتوسط که داد می

SQuaRE الزاماتبا مشخصات و ارزشیابی  امراه اکتساب،، کم  به آن دسته از محصوالت در حا  توسعه و 

ارزشیابی اسکت.  و  اا آنجش سن کیفی محصو ، الزامات مشخصات یی برا اراایمع ای  مجموعهی است. کیف

فرآینکد توسکعه     اکا  ویژگکی  ابامراه  تاز کیفی  مشتر فیبا تعار یاماانگ  مد  کیفی برا ی  شام   یا

توسکط   نکد توا مکی محصکو  ککه     اکا  ویژگکی  ا  از اکا  پیشکنهاد شکده    ، سنجهای  مجموعه به عحوهاست. 

 .داد می، در اختیار قرار ردیارزیابان مستق  مورد استفاده قرار گو  انیداندگان، کارفرما توسعه

 

 

                                                 
1- Critical Systems 

2 - Security Critical 
3 - Safety Critical 

4 - Entity 

5 -  acquisition
  

 منتشر شده است. 93929با شماره ملی  1321در سا   ISO/IEC25040:2011 المللی  استاندارد بی   - 6
7 - software Quality Requirements and Evaluation  
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SQuaRE  کند: فراام میموارد زیر را 

 ف؛یو تعار اصطححات 

  مرجع؛  اا مد 

 ؛یکل  راانما 

 و  ؛اختصاصی ار بخش  راانمااا 

 و ارزشیابی اادا . شسنج ت،یرییز  و مدر طر  ،اا نیازمند برا  مشخص کردن  ییاستاندارداا 

SQuaRE و  کیفکی  الزامکات  در  ی، امچناا  کیفی اا و سنجه بر رو  شیوهالمللی  بی   شام  استاندارداا

 ارزشیابی است.

 .شود می  ISO/IEC 14598مجموعه و ISO/IEC 9126 جایگزی  در حا  حاضر SQuaRE مجموعه

افزار و  کیفی نرم الزاماتارزشیابی و  یتحت عنوان کل ،ریز  اا بخشاز استاندارداا شام   SQuaRE مجموعه

 اا است: سامانه

 ISO/IEC 2500n - کیفی تیریبخش مد، 

 ISO/IEC 2501n – مد  کیفی، بخش 

 SO / IEC 2502n- بخش سنجش کیفی، 

 ISO/IEC 2503n -  و  کیفی الزاماتبخش 

 ISO/IEC 2504n - .بخش ارزشیابی کیفی 

جایگزی  شوند،  250nn ISO/IEC مجموعهه با استاندارداا  ک یتا زمانکه ای  استاندارد ملی،  رود میانتظار 

             مجموعکه و   ISO/IEC 14598 مجموعکه و بکا   SQuaRE مجموعکه   اسکتاندارداا  گکر ید  اا با بخش امراه

ISO/IEC 9126 .استفاده شوند 

           ،ISO/IEC  3-14598در توضککیحاتاس  اسککتاندارد ملککی بککه طککور عمککده بککر اسکک      یککدر ا حاتیتوضکک

ISO/IEC 14598-4 وISO/IEC 14598-5  خوااد شد  یگزیاستاندارد ملی جا  یا با کهاست. 

که است  اا  استاندارداا خانوادهدانده  که نشان داد میرا نشان  SQuaRE مجموعه دای از سازمان 1 شک 

  .شود میبخش نامیده  جلوتر

 



 

   
 

 

 SQuaRE مجموعهالمللی  سازمان استانداردهای بین-2شکل 

 عبارتند از: SQUAREمد    اا بخش

 ISO/IEC 2500n – داند می  یرا تشک بخش  یکه االمللی  بی   استاندارداا. 2کیفی تيريمد بخش 

مورد استفاده قرار  SQUARE مجموعه  استانداردااکه در سایر  مشترك فیو تعار عبارات، اا تمام مد 

 یعملک  پیشنهادات کحن( و SQUARE راانما  مستندات)ارجاع   راای. مسکند می فیتعررا  اند گرفته

کنکد. ایک     کم  می کاربران به تمام انواعربرد خا  موارد کا برا مناسب   استاندارداا به کارگیر در 

 تیریمکد  مسکؤو  ککه   کند میفراام را  در اختیار واحد پشتیبانی ییااراانما والزامات  امچنی ، بخش

  /است کیفی محصو  الزامات ارزشیابی ومشخص کردن 

 ISO/IEC 2501n – اکا   مکد   ،داکد  مکی تشککی    را بخش  یاستاندارد ملی که ا.1کیفیمدل  بخش 

اسکتفاده از   بکرا   یعملک   . راانمکا داد میرا ارائه  و داده 3افزار، کیفیت در کاربر  نرم  برا  یکیفی دق

 ارائه شده است. زی  کیفی نمد

 ISO/IEC 2502n – یرا تشکک  بخکش   یک ککه ا المللکی   بکی   اکا   . اسکتاندارد  5سنجش کیفی بخش  

  راانمکا و  یفک یکاکا    سکنجه  یاضیر فی، تعارمحصو  کیفیسنجش  مرجع مد ی   شام  ،داند می

 کیفیتاا  بیرونی  سنجه، افزار نرم تکیفی اا  درونی سنجه بخش  یا. است اا آن استفاده از  برا عملی

                                                 
1 - Quality Management Division 
2 - Quality Model Division 
3 - Quality in use 
4 - Quality Measurement Division 

 

بخش 

اا   نیازمند 

 کیفی
2503n 

بخش ارزشیابی 

 کیفیت
2504n 

 بخش مد  کیفیت
2501n 

 بخش مدیریت کیفیت
2500n 

 بخش سنجش کیفیت
2502n 

 93922 -93939گسترش بخش
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اا  سنجه کیفکی ککه مبنکا        مولفه.  کند میرا ارائه  کیفیت در کاربر اا   سنجهو  افزار  محصو  نرم

 د.شون میاا  کیفی ذکر شده استند، تعریف و ارائه  سنجه

 ISO/IEC 2503n -  بکه فرآینکد    ،داکد  مکی استاندارد  که ای  بخکش را شکک    . 2یفیک الزاماتبخش

 الزامکات در فرآینکد اسکتخراج    تواننکد  مکی کیفی  الزاماتکند. ای   کیفی کم  می الزاماتدن مشخص کر

افزار  در حا  توسعه یا به عنوان ورود  فرآیند ارزشیابی مورد استفاده قکرار گیرنکد.    کیفی محصو  نرم

9    اا  فنی تعریف شده در با فرآیندالزامات نگاشت فرآیند تعریف 
ISO/IEC 15288 شده است. ارائه 

 ISO/IEC 2504n -  دانکد  مکی   یتشکک  ککه ایک  بخکش را    ییاستاندارداا.  9کیفی ارزشیابیبخش، 

، توسکط ارزیابکان مسکتق ،    افکزار   نکرم  محصکو   یابشکی ارز  برا اایی راانماییاا و  هی، توصاا نیازمند 

  یک بکه عنکوان    جهنسک   ی  مستندساز اطحعاتی برا .  داند میارائه داندگان  توسعه ایو  انیکارفرما

 است.شده  ارائه زین یابشیارزپودمان 

  گسکترش اسکتاندارداا   بکه منظکور اسکتفاده بکرا      ISO/IEC 25099تکا    ISO/IEC 25050اسکتاندارداا  

 اند. ذخیره شده یفن  اا گزارش ایو /  SQuaREالمللی  بی 

  ضکر از اسکتاندارداا  کیفکی ککه در حکا  حا    یابشکی بخکش ارز  -اسکت  2504nاز  یاستاندارد ملی بخشک   یا

 شده :  یتشک ریزالمللی  بی 

  5
ISO/IEC 25040 - و ارزشیابی کیفی  کردنص مشخ  برا  عمومی الزاماتشام   : یابشیارز فرآيند

ارزشکیابی کیفکی     بکرا  فرآیند فیتوصای  استاندارد ی  است .  ی آنکل میمفاا کردن افزار و روش  نرم

  برا ییمبنا ،ارزشیابی فرآیند. کند میرا تعیی   فرآیند کاربرد ای   رابالزامات و کرده   را فراام محصو 

ارزشکیابی    برا تواند می فرآیند  یمختلف است. بنابرا  کرداایاادا  و رو  ارزشیابی کیفی محصو  برا

،  افزار محصو  نرم تکیفی سنجه درونیافزار  و  محصو  نرم تکیفی سنجه بیرونی، کیفیت در کاربر 

 یسفارشک   افکزار  محصو  نرم ایو  افتهیتوسعه  شیاز پ  افزار ارزشیابی کیفی محصو  نرم  برا وهبه عح

 ، به کار رود.در روند توسعه آن

  مستقل ارزيابانو  اني، کارفرمادهندگان توسعه یارزشیابی برا یراهنما - اين استاندارد ملی  :

 و ارزیابان مستق  است . انیارفرماداندگان، ک توسعه  برا ییاا هیو توص خا  الزاماتشام  

 ISO/IEC 25045 -  بازیکابی  ارزشیابیبه منظور  را مشخصات :برای بازيابی مجددارزشیابی پودمان 

 ایک  اسکتاندارد  . کند می، فراام کیفیمد   نانیاطم تیتحت مشخصه قابل تعریف شده  فرعی اا ویژگی

                                                 
1 - Quality Requirements Division 
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3 - Quality Evaluation Division 
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ککه   میانگکا  خودککار را ی ابیک شکاخص باز  و ر افکزا  محصو  نرم کیفیاا  بیرونی  سنجه حالت ارتجاعی

از اخکتحالت   مجموعکه  و در معرض ی است  افزار  محصو  نرمچند  ای  یمتشک  از  یاطحعات سامانه

  ی ی) مانند خاموش شدن ناگهان یاتیعمل ی  خطا  تواند میاختح   کند. می  ییتع، قرار گرفته است

از  یقابک  تکوجه   شیافکزا  به طور مثا ) دادیرو  ی ای( اندازد می را از کار سامانهکه  1عام  سامانه فرآیند

 باشد. سامانه(کاربران 

  ISO/IEC 14598-1اسکتاندارد    یگزیاسکت و جکا   تجدیکدنظر شکده  نسکخه    ی ISO/IEC 25040 استاندارد

 است.

 ISO/IEC و   ISO/IEC 14598-3ارد استاند نيگزيو جا تجديدنظرنسخه  کي اين استاندارد ملی،

 است. ISO/IEC 14598-5و 14598-4

اسکتاندارد    یدر سراسر ا «افزار  اا و محصو  نرم سامانه»  واژه ساده برا  یبه عنوان  «محصو  » اصطح 

 .شود میاستفاده ملی 

  یک در سراسکر ا  «محصو  فرآیند ارزشیابی کیفی»  واژه ساده برا  یبه عنوان « یابیفرآیند ارزش» اصطح 

 .شود میستفاده ااستاندارد ملی 

 و اصکطح   «گکزارش ارزشکیابی کیفکی محصکو     »  واژه ساده برا  یبه عنوان  «گزارش ارزشیابی» اصطح 

استاندارد ملی    یدر سراسر ا «کیفی محصو  طر  ارزشیابی»  واژه ساده برا  یبه عنوان  «ارزشیابی طر »

 .شود میاستفاده 

 

 

                                                 
1 - Operating System 
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افزار  ها و نرم سامانه یفیک یابیو ارزش الزامات -افزار  نرم یها و مهندس سامانه

(SQuaRE )- مستقل يابانو ارز يان، کارفرمادهندگان توسعه یبرا یابیارزش یراهنما 

 هدف و دامنه کاربرد 2

کیفی محصکو  بکه    یابیارزش  اا برا راانماو  اا نامه یه، توصاا نیازمند ، تعیی  استانداردای  اد  از تدوی  

 یخاصک   کاربرد حوزهاستاندارد به  ی ا است.و ارزیابان مستق   یانندگان، کارفرمادا توسعه  طور خا  برا

 شود. ستفادهاز محصوالت ا یکیفی ار نوع یابیارزش  برا تواند میو  یستمحدود ن

خکا  را   الزامکات کنکد و   کیفی محصو  فراام مکی  یابیارزش  فرآیند را برا یفتوصی   استاندارد ملی  ای 

کند.  فرآیند  می یانو ارزیابان مستق  ب یانداندگان، کارفرما از نقطه نظر توسعه یابییند ارزشکاربرد فرآ  برا

افزار  کیفی نرم یابیارزش  برا تواند میشود. فرآیند  همختلف استفاد  اا روشاادا  و   برا تواند مییابی ارزش

بعد از  یادر طو   تواند میاستفاده شود و  یسفارش  اا افزار نرم یا 1افزار آماده فروش نرم یافته،توسعه  یشاز پ

 .قرار گیردفرآیند توسعه مورد استفاده 

  کیفی محصو  استند، در نظر گرفته شده است و برا یابیارزش مسؤو که  یکسان  استاندارد ملی برا ای 

 و ارزیابان مستق  محصوالت مناسب است. یانداندگان، کارفرما توسعه

 الزامکات  ،فرآیند الزامات  ،عملکرد الزاماتاز محصوالت ) یگر د  اا جنبه یابیارزش  استاندارد ملی برا ای 

 ( در نظر گرفته نشده است.یرهغو  و کار کسب

 انطباق 1

 3و  6بنکد   الزاماتبا  منطب  داندگان توسعه اگر ،است استاندارد ملی  یبا ا منطب محصو   کیفی ارزشیابی

 2و  6بنکد   الزامکات بکا   منطبک  مستق   ارزیاباناگر  وباشد  3و  6بند  اماتالزبا  منطب  انیاگر کارفرما ،بوده

 .باشند
 

 مراجع الزامی 9

ارجکاع داده شکده اسکت.     اا آنمدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به 

 شوند. جزئی از ای  استاندارد محسوب می  آن مقررات  بدی  ترتیب

اا و تجدید نظراکا  بعکد  آن   ه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیهدر صورتی ک

ارجکاع داده   اکا  آنمورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشکار بکه   

 مورد نظر است. اا آناا  بعد  شده است، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

                                                 
1 - commercial-off-the-shelf 



 

9 
 

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

کیفکی محصکو     اا  نیازمند  -افزار نرممهندسی ، 1332 سا  :93999استاندارد ملی ایران به شماره  9-2

 SquaRE راانمایی بر -  و ارزشیابی آن افزار نرم

محصکو    یفکی ک الزامکات  - افکزار  نکرم  یمهندسک ، 1336 سکا   :93991تاندارد ملی ایران به شماره اس 9-1

  یریتو مد یز طر  ر-آن  یابیو ارزش  افزار نرم

محصکو    یفکی ک الزامکات  - افکزار  نکرم  یمهندسک ، 1336 سکا   :93939تاندارد ملی ایران به شماره اس 9-1

 یفیک الزامات-آن  یابیو ارزش  افزار نرم

و ارزیکابی  الزامکات   -افکزار  نرمو  اا همهندسی سامان، 1321 سا  :93929تاندارد ملی ایران به شماره اس 9-1

 ( فرایند ارزیابیSQUARE) افزار نرمو  اا کیفیت سامانه

 اصطالحات وتعاريف 5

 :رود میدر ای  استاندارد، اصطححات و تعاریف زیر به کار 

5-2  

  2ليقابل تحومحصول 

، ککه  اسکت  خکدمت   یک انجکام    برا افزار  محصو  نرم ایو سنجی  درستیو قاب   به فرد منحصر سامانه ار

   است.مشتر ایپروژه   میتوسط حا تصدی منو  به 

5-1  

 ايپو محصول

 است. یاتیعمل طیمح ایو/  آزمون  در طو  اجرا افزار  قاب  سنجش محصو  نرم ای سامانه

5-9  

 ارزشیابی

 .شود مینطب  م شده آنمشخص   اااریمع بر استار  یکه تا چه حد  ای  از مند نظام  ییتع

 [1329 : سا 19993ایران به شماره  استاندارد ملی]

5-5  

 ارزشیابی سطح

 فنکون را از دیکدگاه  نظکم و دقکت ارزشکیابی     ایکه عم  است ارزشیابی  زیاد به کار گرفته شده در طو  دقت

 .کند میمده، تعیی  ارزشیابی به دست آ جیو نتا دهارزشیابی به کار گرفته ش

 

                                                 
1 - deliverable product 
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5-4  

 ارزشیابی سوابق

ی، ابیارزشک  فرآینکد به دسکت آمکده در    جیو تمام نتا دهانجام ش  اا عالیتفاز تمام  شده مستند اد  شوااد

 است.

5-6  

  2ارزشیابی درخواست کننده

 .کند می درخواست را که ارزشیابی است یسازمان ایو  شخص

5-7  

 شیابیزار ابزار

 یبخش 9از خودکارس ایو    داده رینجام تفس، ا  داده آور  جمع را ب طو  ارزشیابیدر  تواند میاست که   ابزار

 شود.استفاده ، از ارزشیابی

افزار با  مهندسی نرم کد، ابزار  اراایمحاسبه مع  کد منبع برا تحلی عبارتند از  ییابزاراا  یاز چن ییاا نمونه -يادآوری

    هداد آور  جمع  برا 2بازبینه ،ییاجرا  اا برنامه  اجرا  آزمون برا طیمح ،یرسم  اا مد  دیتول  برا 3(CASEرایانه)

 است. اا هسنج ترکیبی دیتول را صفحات گسترده ب ایو  یبازرس

5-8  

 4ارزشیابی شدت

اضطرار   مورد انتظار استفاده برا  تکمی  اا  فرعی مشخصهمحصو  و  کیفی اا  مشخصه  برا الزم درجه

 محصو ، است.

5-3  

 مستقلارزيابان 

 .داد میانجام  انیو کارفرما داندگان توسعهبه طور مستق  از  را که ارزشیابی یسازمان ای فرد

 که کند میارزشیابی شده عم   سامانه اد   کارفرما برا ایو  دانده توسعهکه به عنوان است  یسازمان ایفرد  -يادآوری

که   یزمان تا مستق  اب. ارزیباشند سازمان  یمستق  ممک  است ارزیابان . نباشدسامانه   مستق  برا ابممک  است ارزی

 تعل  داشته باشد.   دانده توسعهبه امان سازمان  ممک  است باشند، انیو کارفرما داندگان هتوسعمستق  از 

5-20  

 یانیم محصول

توسکعه   فرآینکد از   گکر یبکه مراحک  د    توسعه است که به عنکوان ورود  فرآیندمحصو   افزار نرم ایو  سامانه

 .شود میاستفاده 

                                                 
1 - evaluation requester 

2 - automate 
3 - Computer Aided Software Engineering  
4 - Checklist  
5 - evaluation stringency 
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5-22  

 محصول تکیفی

1تصریحی نیازاا  برآوردن در  افزار نرم محصو  توانایی
9تلویحی و 

 به کار خا  شرایط در که میانگااست  

 .شود میگرفته 

 ای  آن اصلی دلی  .دارد تفاوت 1333 : سا 2999ملی ایران به شماره  استاندارد در شده ارائه تعریف با تعریف ای  -يادآوری

 استاندارد در شده ارائه تعریف که حالی در ،کند می اشاره تلویحی و تصریحی نیازاا  ا ضار به افزار نرم کیفیت تعریف که است

 .کند می اشارهالزامات  ارضا  به 1333: سا  2999ملی ایران به شماره 

5-21  

 ايستا محصول

 است. بازنگر  به منظور  افزار نرممحصوالت  ای ییاجرا ریغ  اا سامانه

 ها نقش  هر يک ازارزشیابی از نقطه نظر مفهوم  4

 ها نقش يک ازهر  دگاهيی محصول از دچارچوب ارزشیابی کیف 4-2

  متفکاوتی را در طکو  ارزشکیابی کیفکی محصکو       اا فعالیت، و ارزیابان مستق  انیکارفرما داندگان، توسعه

 .داند میانجام  ،ارزشیابی اد استار و دسته  مشخصنقش  را اب سامانه، مطاب 

اسکت، امکا اسکتار اکد      شکابه یککدیگر   م اا از نقش  یارزشیابی کیفی محصو  ار  ، فرآیندبه طور اساسی

 متفاوت است. کننده، درخواست  ازاایبسته به نوا متفاوت و ارزشیابی با توجه به اادا  ارزشیابی

 فرآیند ارزشیابی کیفی محصو  است. یچارچوب کل 9 شک 

ارزشکیابی   اا و منکابع فرآینکد   تیمحدود ج،ی، نتااا ورود سامانه که از   یکیفی محصو  به عنوان  ارزشیابی

 استند اد  ارزشیابی متفاوتاو  اا از نقش  یار   برا اا آن .شود میاست، دیده  شده  یتشک

 در ادامه آمده است: یابیارزشبرآمداا  فرآیند و   اا ورود از  ییاا نمونه

 :یابیفرآیند ارزش  برا اا ورود 

 تق ؛و ارزیابان مس انیداندگان، کارفرما توسعه  برا ارزشیابینیازاا   -

 .ایو پو ستایارزشیابی از جمله محصوالت ا استاراا  اد  -

مستق ، از  ارزیابانو  انی، کارفرماداندگان مانند توسعه ان،نفع ذ از   یمحصوالت ار  کیفی ارزشیابی  ازااین -يادآوری

 د.شون می تعیی  اا از نقش  ی از نقطه نظر ار

 

                                                 
1 - stated 
2 - implied 
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 محصول کیفیارزشیابی  فرآيندلی چارچوب ک -1شکل 

 ، استند.بهبود فرآیند ارزشیابی و سود جینتا ،گزارش ارزشیابی ،ارزشیابی برآمداا 

، SQuaRE (ISO/IEC 25010 ،ISO/IEC 25020 ،ISO/IEC 2502n ،ISO/ IEC 25030شکک ،    یک ا در

ISO/IEC 2504nاند. ارزشیابی گنجانده شده  ( به عنوان منابع برا 

 شام  موارد زیر باشد: تواند میفرآیند ارزشیابی کیفی محصو   اا  تیمحدود

 ؛ارزشیابی  برا مشخص  کاربرنیازاا   -الف

 ؛پروژه ریز  طر  ارزشیابی -ب

 بودجه پروژه؛ ارزشیابی -پ

 ؛شود میپروژه ارزشیابی استفاده   برا ی کهطیمح -ت

 ؛پروژه ارزشیابی  مورد استفاده برا  اا روشو  ابزاراا -ث

 گزارش ارزشیابی.  برا خا  الزامات -ج

 

 منابع برای ارزشیابی

 ارزشیابی های  محدوديت

 نیازهای ارزشیابی فرآيند ارزشیابی

 امحصول ايست

 محصول پويا

ها برای  ورودی

 ارزشیابی

 گزارش ارزيابی

برای  برآمدها

 ارزشیابی
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 :باشد ریشام  موارد ز تواند میفرآیند ارزشیابی کیفی محصو    منابع برا

 قاب  اجرا شروش سنجاا و ابزار -الف

 ؛استاندارد ملی  قاب  اجرا SQuaRE مجموعه -ب

 ؛شود میارزشیابی استفاده   برا ی کهانسان منابع -پ

 ؛شود میرزشیابی استفاده ا  برا ی کهمال منابع -ت

 ؛شود میارزشیابی استفاده   برا ی کهاطحعات  اا سامانه -ث

 ارزشیابی کیفی.  مورد استفاده برادانش دادگان  -ج

کیفی محصو   ارزشیابی مسؤو که  یکسان را ب تواند می افزار  محصو  نرم کیفی ارزشیابیمد  مرجع   یا

فتکه شکده   در نظکر گر  مناسب ،شاندر نقش خود ،ییاا سازمان  یچن  برا ای  مد . قاب  اجرا باشد ،استند

 .شود می، نارزیابان مستق و  انیداندگان، کارفرما اما محدود به، توسعه ،است

 شودانجام  اکتساب فرآیند ایتوسعه و  فرآیندبعد از  ایو  یدر ط تواند می کیفی محصو  ارزشیابی

 یرافزا هدف ارزشیابی کیفی محصول نرم هستار 4-1

 و ارزیابان مستق  متفاوت است. انیداندگان، کارفرما اد  ارزشیابی با توجه به نقش توسعه

 شده است. فیاد  ارزشیابی تعر مفهوم به اد  ارزشیابی با توجه استار

 شده است.  دسته بند ایو پو ستایمحصوالت ا عنواناد  ارزشیابی به  استار

 :باشند ریشام  موارد ز توانند می ،استند  یتحوقاب   محصوالت  ای و میانی که محصوالت ،ایستا محصوالت

 ؛کیفی الزامات مشخصات -

 افزار؛ نرم یمشخصات طراح -

 ؛کداا  منبع برنامه -

 ریز  آزمون؛ مشخصات طر  -

 گزارش آزمون؛ جهیمشخصات نت -

 محصو ؛ حیتوض -

 .کردعمل  راانما دفترچه -
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 :باشند ریشام  موارد ز توانند می ایمحصوالت پو

 ؛دشون میآزمون اجرا  طیمح  یدر  ایپو  اا آزمون یاجرا، که در ط قاب میانی صوالت مح -

 د.شون می اجرا یاتیعمل طیمح  یتوسط  لکرد،عم  ی، که در ح یتحو قاب  محصوالت -

 ،یافکزار، ماننکد مرحلکه طراحک     نکرم  اتیک در ار مرحله از توسعه چرخه ح را محصوالت ایستا، داندگان توسعه

بکازنگر   ، بکه نقکش خکود    دنیرس  برا یانیمرحله آزمون به منظور ارزشیابی کیفی محصو  م مرحله اجرا و

 کنند. می

 دررا   تحویک    قابک  ایک محصکوالت پو  و واحکد  آزمون مرحله درمیانی را   ایمحصوالت پو ،داندگان توسعه

 کنند. ، آزمون میسامانهساز   یکپارچهآزمون  مرحله

قاب  محصوالت   ای/  و ایو پو ستایامیانی  محصوالت به دانده توسعه دگاهیرزشیابی با توجه به داد  ا اا  استار  -2يادآوری 

 د.شون می، تقسیم  یتحو

بکه محصکو  بکه     یابیدست اد  به منظور ،و مرحله آزمون یدر مرحله طراح ، محصوالت ایستا راانیکارفرما

 کنند. میبازنگر  ، به نقش خود یابیمنظور دست

 کنند. ی، آزمون میاتیعمل ای رشیدر مرحله آزمون پی را ایمحصو  پو ،انیکارفرما

و انتخکاب   منتخکب از محصکوالت   یکیفی برخ سهیبه منظور مقا را ایو پو ستایار دو محصوالت ا ،انیکارفرما

 کنند. می ارزشیابی، اا آن باالتر بر اساس نقش تمحصو  با کیفی

، تقسیم  یقاب  تحو ای/  و ایو پو ستایامیانی محصوالت  ه بهرندیفراگ دگاهیوجه به دبا ت ارزشیابیاد    اا استار -1يادآوری

 د.شون می

 کیفکی  ارزشکیابی بکه منظکور   را  ایک و محصکوالت پو  بکازنگر  را  ستایمستق  ممک  است محصوالت ا ارزیابان

 کنند. برقرار، کیفی بیارزشیا انیبا متقاض بر اساس قرارداد خود ارزشیابیگزارش   یو  ، آزمون کنندمحصو 

 بر اساس  ای/  و ایو پو ستایامیانی محصوالت  به ،مستق  ارزیابانبا توجه به نقطه نظر  ارزشیابیاد    اا استار  -9يادآوری 

 د.شون می، تقسیم  یقاب  تحو به محصوالت انیقرارداد با متقاض

ابی کیفی ار دو  محصوالت ایسکتا و پویکا، بکر    از نقطه نظر ارزشی تواند می  ارزشیابی اا فعالیتار نوعی از 

 ، انجام شود.اا آناد  ارزشیابی  مایان و ارزیابان مستق ، بر اساسداندگان، کارفر اساس نقش توسعه
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 ها از هستار هدف هر يک از نقش یمثال -2جدول 

 نقش هستار هدف ارزشیابی

 محصول ايستا محصول پويا

 دانده توسعه بازنگر محصوالت قاب  تحوی  و میانی برا   را  آزمونمحصوالت قاب  تحوی  و میانی ب

محصککوالت قابکک  تحویکک  بککرا  انتخککاب و  

 پییرش

محصکوالت   بکازنگر  کیفی و مستندات طراحی برا   الزامات

 قاب  تحوی 

 کارفرمایان

 یابان مستق ارز بازنگر محصوالت قاب  تحوی  و میانی برا   محصوالت قاب  تحوی  و میانی برا  آزمون

 ها تیمسؤولها و  نقش 4-9

 دهندگان توسعه های تیمسؤولها و  نقش 4-9-2

 :باشد ریشام  موارد ز تواند میمحصو   کیفی ارزشیابیمربو  به  داندگان توسعه تیمسؤول

  ؛یمحصو  قاب  تحو تاز کیفی نانیاطم  -

 ؛یعفر مانکارانیکیفی پ الزاماتافزار با  ساخته شده نرم یمحصو  سفارش رفت یپی  -

 کیفی فروشندگان؛ الزاماتبا  مناسبآماده فروش  افزار  انتخاب محصو  نرم -

 ور  فرآیند آزمون؛ بهبود بهره  -

 کارمندان جهت ارزشیابی کیفی محصو . آموزش  -

 را،  تحوی قاب  و میانی محصوالت ،داندگان افزار، توسعه ساخته شده نرم یمحصو  سفارشساز   پیادهانگام 

 :ریاز جمله موارد زکنند،  می ارزشیابیتوسعه یافته، افزار   محصو  نرم تاز کیفی نانیمبه منظور حصو  اط

 توسعه؛ هیمستندات در مراح  اول کیفی الزامات -

 ؛ساز  پیادهبرنامه در طو   و کد منبع طراحی مستندات مانند محصوالت میانی، -

 .ون استندو  آزمسامانه اد  در ط بردارنده که در  یقاب  تحو  افزار نرم محصوالت -

  ،یک بکا سکامانه قابک  تحو    آن محصو ، به منظور انطباق آماده فروش افزار  نرم محصو   ی دیدر انگام خر

کیفکی را   الزامکات ککه   یو سپ  محصکول  کنند می سهیارزشیابی و مقامنتخب را  داندگان محصوالت توسعه

 کنند. میانتخاب کند،  می برآورده

 از ایک  ککه   نکان یاطم را بکرا  حصکو    حاص  از ارزشکیابی کیفکی محصکو     جیانت توانند می داندگان توسعه

در  ایو  انیتوسط کارفرما تواند میکه  استفاده کنند، ،کنند را برآورده می کیفی الزامات  اراایمع ،محصوالت

 آماده شود. ،محصوالت گریبا د سهیمقا
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 انيکارفرما یها تیمسؤولو  ها نقش 4-9-1

 است: ریشام  موارد ز ،کیفی ارزشیابی  در قبا انیکارفرما تیلئومس

 ؛کند را برآورده می کیفی الزاماتساخته شده که  یسفارش  افزار  نرم تمحصوال رشیپی -

 کیفی قاب  قبو ؛آماده فروش افزار   محصو  نرم  یانتخاب  -

 ؛یاتیگنجانده شده در سامانه اد  عمل  ایمحصوالت پو یبهبود اثربخش  -

 اکتساب؛ور  فرآیند  بهبود بهره  -

 ارزشیابی کیفی. ه منظورآموزش کارمندان ب  -

میانی و یا قاب  تحویک    محصوالت، انیافزار، کارفرما ساخته شده نرم یمحصو  سفارش  یبه  یابیدست نزما

 کنند. می ارزشیابیمده، محصو  به دست آ تاز کیفی نانیبه منظور حصو  اطم را

 الزامکات  کیفیت در کاربر ، الزامات انیافزار، کارفرما نرمساخته شده  یمحصو  سفارش  یبه  یابیدست زمان

 طیشکرا   یک در برابکر ا  را کنندگان بالقوه  یتام و  ییتع را تامی  کننده کاال الزاماترا برقرار،  کیفی محصو 

 کنند. می ارزشیابی، قب  از اکتساب

ای  است که کیفی  لزاماتاد  از تعیی  ، اافزار نرمزمان دستیابی به ی  محصو  سفارشی ساخته شده 

  احتمالی عبارتند اا فعالیتاست.  کاربران تصریحی و تلویحیمحصو  مطاب  نیازاا  ، اطمینان حاص  شود

 از: 

 ؛ قب  از انتخاب محصو  به کار گرفته شده مستندات محصوالت قاب  تحوی  بازنگر   -

 الزامکات ه که به بهتکری  وجکه بکا    آزمون محصوالت قاب  تحوی  برا  انتخاب محصو  به کار گرفته شد  -

 کیفی یکی شوند.

 کنند.  درمرحله آزمون پییرش،کارفرمایان، محصوالت را به منظور پییرش محصو  با کیفیت باال، آزمون می

 کیفیبه منظور بهبود را ، کارفرمایان محصو  پویا حصو  عملیاتی موجود در سامانه اد بهبود ی  م زمان

   احتمالی عبارتند از :اا فعالیت. دکنن ، ارزشیابی میمحصو 

  ؛ایستا در مرحله عم تحوی   قاب  محصو  کیفیبازنگر    -

 مرحله عم  . قاب  تحوی  پویا در محصو  آزمون کیفی  -

کیفیت در اا   ، محصو  با استفاده از سنجهسامانه اد ی  محصو  عملیاتی موجود در  ارزشیابیانگام 

 .شود می، آزمون شده و سنجیده کاربر 
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ی  بخش از کارفرمایان باشد. فرد یا ی  سازمان، که به عنوان ی  سکامانه اکد ، ککه محصکو ،      تواند می 1کارور -2يادآوری 

 الزامکات افزار  را برا  تصدی  ای  که محصکو ،   ارزشیابی کیفی محصو  نرم تواند میکند و  بخشی از آن سامانه است عم  می

تعمیکر و نگهکدار     مسکؤو  کند و برا  تعیی  نیازاا برا  تغییر کسکانی ککه    را برآورده میکیفی، تحت شرایط عملیاتی متغیر 

 استند را انجام داد.

بخشی از کارفرمایان باشد. ی  فرد یا ی  سازمان، کسی که ی  سامانه اد  را ککه محصکو     تواند مینگهدارنده  -1يادآوری 

 الزامکات که آیا کیفیت محصکو  انکوز    ای  اعتبارسنجی افزار را برا  ی نرمارزشیاب تواند میکند،  بخشی از آن است نگهدار  می

 کند، انجام داد. برا  نگهداشت پییر  و قابلیت حم  را برآورده میالزامات کیفی و به خصو  

 ارزيابان مستقل های تیمسؤولها و  نقش 4-9-9

 ست.شده ا فیتعر انیقرارداد با متقاض با استفاده از ارزیابان مستق  تیمسؤول

 انجام شود. انیکارفرما یاداندگان  توسعه ار دو نظر  نقطه از تواند می یابیارزش فرآیند

 باشد: ریشام  موارد ز تواند میارزشیابی کیفی  درباره یت ارزیابان مستق مسؤول

 ؛انیارزشیابی محصو  اد  بر اساس  قرارداد با متقاض  -

 ؛محصو ی فیگزارش ارزشیابی ک تاز کیفی نانیاطم  -

 ؛ارزشیابی جهیبهبود کیفی نت  -

 ؛ور  فرآیند ارزشیابی بهبود بهره  -

 ؛کنند می پشتیبانی یفیک یابیکه از فرآیند ارزشی اطحعات  اا بهبود سامانه  -

 ارزشیابی . ه منظورآموزش کارمندان ب  -

مناسکب    طیو محک  قب  از انجام ارزشیابی و ارائه راه ح  ،بر اساس  قرارداد را مستق  دامنه ارزشیابی ارزیابان

 کنند.  می بازنگر ، ارزشیابی  برا

 نانیمنظور حصو  اطم و متوسط را بهمیانی ، محصوالت محصو  اد ، ارزیابان مستق   یارزشیابی  انگام

 کنند. ، ارزشیابی میمحصو  تاز کیفی

 انجام شود. گرید  اا گروهاز  یبرخ ایو  انیداندگان، کارفرما با درخواست توسعه تواند میارزشیابی   یا

 

 

                                                 
1 - Operator 
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 یافزار محصول نرم تارزشیابی کیفی یبرا يیها هیسطح سازمان و توص الزامات 6

 ها هیو توص  عمومی الزامات 6-2

 کننکده  تکامی   فیو وظکا  اا فعالیت جزییات افزار ، فرآیند و نرم محصو  تکیفی ارزشیابی مد  مرجع فرآیند

مکورد اسکتفاده قکرار    ، ارزشیابی کیفی محصکو    ی تیادا  برا تواند میکه  یلیو اطحعات تکم اا آن اادا 

 .( ISO/IEC 25040 طب  استاندارد) کند. می فیتوص را ردیگ

 ، مناسب است.و ارزیابان مستق  انیداندگان، کارفرما در نقش خود به عنوان توسعه اا سازمان  برا ای  مد 

و ارزیابکان مسکتق  محصکوالت     انیارفرماداندگان، ک محدود به توسعهاما  ،است در نظر گرفته شده مد   یا

 .شود مین

         بککا اسککتفاده از افککزار  در نظککر دارد کککه ارزشککیابی کیفککی محصککو  نککرم فرآینککد ارزشککیابی مککد  مرجککع

ISO/IEC 25030
ااکدا  و   کردن قب  از ارزشیابی و روش  محصو  کیفی الزاماتبر اساس مشخصات  دیبا 1

و  کند می انیبی را تحت بررس  محصو  کاربر برا  ازااین ،محصو  کیفی اتالزام. باشد ارزشیابی اا اریمع

 ( .مراجعه شود. ISO/IEC 25030به استاندارد ) است. شده فیقب  از توسعه تعر

ISO/IEC 25001استاندارد 
ارزشکیابی    اکا  پکروژه   امه  برا سازمان  پشتیبانی که ،گروه ارزشیابی برا  9

قابک    ،کنکد  فراام میرا توسط ارزیابان مستق   ،افزار و اجرا نرم دیافزار، خر نرمکیفی محصو  در طو  توسعه 

 اجرا است .

 تیریو مکد سکاز    پیکاده   بکرا  مسکؤو  سازمان   ی  برا ییاا هیو توصالزامات  ISO/IEC 25001استاندارد 

، اکا ه فنکاور ، ابزار ارائک   یک از طر راافکزار   ارزشیابی کیفی نرم  اا فعالیتکیفی محصو  و  الزاماتمشخصات 

 کند. فراام می ی،تیریمد  اا تجارب و مهارت

توسکط  اکتسکاب   فرآینکد  ایک بعد از فرآیند توسکعه و   ایو  یدر ط تواند می افزار  ارزشیابی کیفی محصو  نرم

 شود. ارزیابان مستق  انجام  ای انیداندگان، کارفرما توسعه

 جکامع  از محصکو   مشکت  شکده  کیفی  الزامات، شود می هیتجز یاا  اصل محصو  به مولفه  که ی امچنان

داشکته   ارزشکیابی مختلکف    اراایبه مع ازیممک  است نو  باشدمختلف متفاوت  اا  مولفه  ممک  است برا

 . باشد

مربکو   چرخه حیات شده در طو  مراح   فیتعر یفیساختار ک  یدر  تواند می افزار  محصو  نرم تکیفی 

چرخکه    اا، فرآیند1329: سا  19993ملی ایران به شماره  شده در استاندارد فیتعرساز   پیادهفرآیند به 

                                                 
 منتشر شده است. 93939با شماره ملی  1336در سا   ISO/IEC 25030:2007 المللی  استاندارد بی  - 1

 منتشر شده است. 93991با شماره ملی  1336در سا   ISO/IEC 25001: 2007 المللی  استاندارد بی  - 9
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سکامانه،   اتیک چرخکه ح   اا، فرآینکد 1321: سکا   16392استاندارد ملی ایران بکه شکماره    افزار و نرم اتیح

 .باشدارزشیابی 

 افزاری ارزشیابی کیفی محصول نرم مستندات 6-1

حاصک  از   جی، منکابع و نتکا  اکا  تیمحکدود  ، مستندات ورودکیفی محصو ، اطحعات در مورد  ارزشیابی  برا

 مشخص شود. دیارزشیابی با  اا فعالیت

 دیک ارزشکیابی با   اکا  فعالیکت فرآیند ارزشیابی و  یواقع جهینت ،حاص  از ارزشیابی جینتا از نانیمنظور اطم به

 مشخص گردد .

 یاطحعکات ککاف   دربرگیرنکده  دیک و با شدبا انجام شده  اا فعالیتاز  یشام  شر  مفصل دیارزشیابی با سواب 

 ، باشد.طر  ارزشیابی کیفی محصو   اجرا زمانارزشیابی کیفی محصو  در  تیریمد  برا مورد نیاز

 باشد.حاص  از ارزشیابی  جیروش  شدن نتا برا میانی  دادهشام  ار گونه  دیارزشیابی با سواب 

ارزشکیابی ککه در طکر  ارزشکیابی       اکا  در پرونکده  دیک با زین یابیگرفته شده در طو  فرآیند ارزش ماتیتصم

 گنجانده شود . ،شده مشخص

  اکا  فعالیکت عملکرد مؤثر از   برا اا فعالیتاز   یار   برا یاطحعات کاف برگیرنده در دیارزشیابی با سواب 

 ارزشیابی کیفی محصو  باشد. فرعی

آمکاده   را حاص  از ارزشیابی جییابی و نتاارزش  اا فعالیت  مستند ساز دیبا محصو  ارزشیابی کیفی گزارش

 کند.

در گزارش ارزشیابی  دیابزار با ارجاع به، شود میاستفاده  ارزشیابی  اا فعالیت انجام  ابزار برا  یکه  انگامی

 باشد.ابزار    کنندگان آن و نسخه  یابزار، تام هشناس شام  دی. مرجع باشودگنجانده 

  کربنکد یشکام  پ  دیک با  یک . اشوددر سواب  ارزشیابی گنجانده  دیبا ابزاراا برا تر  دقی  استفاده شده مرجع

امان  اکتساببه منظور  یابیارزش یتکه قادر به تکرار فعال یازگونه اطحعات مربوطه مورد نار و از ابزار  یدق

 است، باشد.میانی  جهینت

، اطحعکات  شکود  میگراا نیز آزمون ایو  سانیبلکه برنامه نونه تنها شام  طراحان  داندگان که از چشم انداز توسعه -2يادآوری 

 اند: شدهدر ارزشیابی استفاده  اا آنکه  چرااست،  ریشام  موارد زشده ثبت 

 (؛قاب  تحوی  محصو  ایایستا  یانی)محصو  م یمشخصات طراح یحاص  از بررس جینتا -

 قب  از انتشار محصو (؛ یاتاا، آزمون عمل سامانه  ساز یکپارچهآزمون  ، آزمون واحد حاص  از آزمون )برنامه جینتا -

 .شود میمشخصات مد  به عنوان شاخص کیفی محصو  استفاده  گونه ار -
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 دیک اکر محصکو  مصکنوعی تول    ایر و محصوالت و گآزمون  اا سازمان ایو  یداندگان قرارداد فرع توسعه ی  از ار ییشناسا -

 .سازمان  یشده توسط ا

 :شود میدر طو  ارزیابی استفاده  اا آناست، چرا که  یراطحعات ثبت شده شام  موارد ز یان،رفرمااز منظر کا - 1يادآوری 

 (؛ی محصو  قاب  تحو یا یستاا یانی)محصو  م یمشخصات طراح یحاص  از بررس یجنتا -

 ی مناسکب تکر   قبک  از انتخکاب   نمایشکی آزمکون سکامانه    یات،در مرحله عمل یاتیحاص  از آزمون )آزمون سامانه عمل یجنتا -

 محصو (؛

 .شود میار گونه مشخصات مد  به عنوان شاخص کیفی محصو  استفاده  -

 یکد تول یار محصکو  مصکنوع   یاآزمونگر و محصوالت و   اا سازمان یاو  یداندگان قرارداد فرع از توسعه ی ار   ییشناسا -

 سازمان. ی شده توسط ا

در طکو  ارزیکابی اسکتفاده     اکا  آناسکت، چکرا ککه     یرشام  موارد ز شدهثبت ارزیابان مستق ، اطحعات  یدگاهز دا  -9يادآوری

 .شود می

 (؛ی محصو  قاب  تحو یا یستاا یانی)محصو  م یمشخصات طراح یحاص  از بررس یجنتا -

قبک  از عرضکه محصکو ، آزمکون      یاتاا، آزمون عمل سامانهساز   یکپارچهواحد، آزمون  آزمون حاص  از آزمون )برنامه یجنتا -

 محصو (؛ی  قب  از انتخاب مناسب تر نمایشیآزمون سامانه  ،مرحله عم  طو  در یاتیعمل سامانه

 شود میار گونه مشخصات مد  به عنوان شاخص کیفی محصو  استفاده  -

 از هر نقش پشتیبانی رایب هايی هیسطح سازمان و توص الزامات 6-9

 عمومی الزامات 6-9-2

گکروه   ،ارزشکیابی  جینتکا  واقکع بینکی  و  یطرفک  یبک  ،ثیرلیت تکبقا  ،پییر تکرار حصو  اطمینان ازمنظور  به

مکت   در دیک با ،ارزشکیابی در درون سکازمان    اکا  از پکروژه  پشکتیبانی و  تیریمد  کیفی مستق  برا ارزشیابی

عمک    ،کنکد  را فکراام مکی   اا فعالیت   ای برا یکاف تاکتساب کیفی  الزم برا  اا  یکه امه تضمی سازمان

 کنند.

 افکزار   محصکو  نکرم   ارزشکیابی کیفکی    اکا  تیمسؤول دیبا است روه ارزشیابی کیفیسازمان که شام  گ ار

 ترکیب کند.  سازمانمشی  خطا را ب اا آنو  ییشناسا مربوطه را

 :را انجام داد ریموارد ز دیبا است شام  گروه ارزشیابی کیفی کهسازمان  ار

 فرآیند ارزشیابی؛ یو بهبود اثربخش  از طر  توسعه فرد پشتیبانیبه منظور  یسازمان کردیرو اکتساب -

 پشکتیبانی  به منظکور کنتکر  و   یاطحعات  اا از سامانه پشتیبانی و جامع کیفی تیریسامانه مد برقرار   -

 ؛کلیساز   بهینهنظر  نقطه ارزشیابی خا  از  اا پروژه
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 ؛یابیفرآیند ارزش  اا زیرساختبرقرار  منابع و  -

نشکان داده شکده    9در شک   که  نظر چارچوب ارزشیابی عمومیه نقط ارزشیابی از  اا تیمحدود فیتعر  -

 است؛

  اا از پروژه پشتیبانیطر  ارزشیابی و گزارش به منظور کنتر  و  ایجاد  مشترك برای ارائه قالب صنعت -

 ؛ ارزشیابی خا

 ؛کنتر  پروژه ارزشیابی خا   ، قانون و مقررات برا عمومیمشی  خط فیتعر  -

و  تیریمکد   بکرا  اکا  روشاز سامانه، استاندارداا و راانمااا، از جملکه ابکزار و    انیپشتیببرقرار  و حف    -

 . ردیگمیپروژه در داخ  سازمان مورد استفاده قرار  که توسطارزشیابی،   اجرا

  بکرا  اکا  آنگکروه ارزشکیابی مسکتق  و آمکوزش     بکه واسکطه   مکردم   در زهیک انگ ایجاد ار سازمان شام  نقش

توسکعه   ای ییمستندات و مدارك مناسب، شناسا هیارزشیابی، ته  اا فعالیتو زامات المشخصات   اا فعالیت

 ، است.مربوطه  اا فناور پاسخ به پرس و جو در و  الزم  اا روش

، فرآینکد ارزشکیابی   و افکزار  کیفکی نکرم   الزامکات ریز  و مکدیریت مشخصکات    مربو  به طر  فناور ،مدیریت 

 از و بازخورد، کنتر ، انتقا  استانداردساز  اکتساب،، توسعه مدیریت ام ای  ش .مرتبط است و ابزاراا  سنجه

 .است در درون سازمان ارزشیابی فناور   اا تجربه والزامات مشخصات 

 دهندگان توسعه یبرا یسازمان سطح یها هیتوص 6-9-1

سکازمان بکه    در درون  توسعه فکرد   اا پروژه از پشتیبانی  گروه ارزشیابی مستق  برا دیبا داندگان توسعه

 .دیننما تأسی به نقش خود را  یابیمنظور دست

ارزشیابی منحصر به فکرد بکه     اا از پروژه پشتیبانیبه منظور  یسازمان  اا روش دیارزشیابی مستق  با گروه

محصوالت قاب  تحوی  داده  تاز کیفی ناناطمی ،و محصوالت میانی یطراح تاز کیفی نانیمنظور حصو  اطم

 فرآیند توسعه و ارزشیابی را انجام داد. یاثربخششده و بهبود 

  اکا  سکامانه  دیک تول  مورد استفاده بکرا  یدر ساختار سازمان  رییتغ بر ممک  است اا سنجشاز ا   همجموع

  ، داللت کنند.افزار نرم

اکا و   استفاده از سکنجه   به آموزش برا ازیتوسعه ممک  است نگروه  ک  ای/کنتر  سازمان و تکیفی  یتضم

 داشته باشند.   داده آور  جمعروش 

به آمکوزش   ازیتوسعه ممک  است نگروه  ،ایجاد کرده است در فرآیند توسعه  رییاا تغ سنجهساز   پیاده اگر

 داشته باشند. راتییدر مورد تغ



 

13 
 

 ایک  اکتساب شوند، ارزشیابی، ، مستقراا سنجشساز   پیادهبرا   ممک  است  افزار نرم ایو   افزار سخت ابزار

 یابند.توسعه 

 انيکارفرما یبرا يیها هیسطح سازمان و توص الزامات  6-9-9

در درون سازمان به منظور   اکتساب فرد  اا از پروژه پشتیبانی  ارزشیابی مستق  برا گروه دیبا انیکارفرما

 .دینما تأسی به نقش خود را  یابیدست

 را انجام داد: ریموارد ز دیبا است کارفرما که شام  گروه ارزشیابی مستق  سازمان

 ؛محصوالت تحوی  داده شده رشیپی  برا شده استاندارد مشترك ارزشیابی  اا روشارائه  -

 ؛کنندگان محصوالت  یکنتر  تام  برا مشترك استاندارد شده یابیارزش  اا روشارائه   -

 ؛ایپو یاتیمحصوالت عمل تو کیفی یارزشیابی اثربخش  -

از  نانیارزشیابی منحصر به فرد به منظور حصو  اطم  اا از پروژه پشتیبانیبه منظور  یسازمان  اا روش   -

 ؛فرآیند اکتساب یشده و بهبود اثربخش رفتهیمحصو  پی تکیفی

   بکرا  شکده  اسکتاندارد  مشکترك  سهیروش مقا ،  آماده فروشافزار از محصوالت نرمدادگان  فهرستارائه   -

  .محصو  از نقطه نظر کیفی محصو   یمناسب ترانتخاب 

 است: ریشام  موارد ز کیفیت در کاربر افزار  و  محصو  نرم تاز نقطه نظر کیفی 1کنتر  اد  قحما

 ؛است گنجانده شده سامانه عملیاتی در حا  اجرادر  که ایپوی اتیمحصوالت عمل تکیفی -

  در استفاده واقعی از محصوالت ور  بهره ی یااثربخش -

 ؛شده  رفتهیمحصوالت پی تکیفی -

 ؛کنندگان  یتام یفن سطح -

 ؛افزار  بلوغ توسعه محصو  نرم سطح -

 ؛افزار  محصو  نرم نگهداشت سطح بلوغ  -

 . اکتساب  ارزشیابی کیفی برا یانسان منابع -

 ارزيابان مستقل یسازمان برا الزامات سطح  6-9-5

 د:نرا انجام دا ریموارد ز دیارزیابان مستق  با سازمان

                                                 
1 -Target control items 
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در درون سکازمان بکه منظکور      ارزشیابی فرد  اا پروژه از پشتیبانی  برقرار  گروه ارزشیابی مستق  برا -

 ؛شانبه نقش خود یابیدست

کیفکی    یبه منظور تضکم   ارزشیابی فرد  اا از پروژه  یاز ار  پشتیبانیبه منظور  یسازمان  اا روش  -

 ؛فرآیند ارزشیابی یبهبود اثر بخشو  ارائه شده جینتا

بکر اسکاس      خا  ارزشکیابی فکرد    اا از پروژه پشتیبانی  سازمان برا  یو منابع ا اا زیرساختبرقرار    -

 ؛ارزشیابی انیمتقاض  ازااین

ارزیابان مستق  بر اساس قکرارداد و تجربکه از    ای انیداندگان، کارفرما از نقطه نظر توسعه رساختیارائه ز  -

 ؛مشابه گیشته  ارزشیابی فرد  اا پروژه

متخصص با تجربه و دانش،گکروه ارزشکیابی مسکتق     ی   نظر نقطه  ب  اعتماد ازبه منظور ارائه ارزشیابی موثر و قا - 2يادآوری

 .داند میرا گسترش  ارزشیابی کیفی محصو   اجرا  برا ااو ابزار اا روش  یبهتر

و  انیک کارفرما جملکه  مختلکف از   اکا  شکرکت   ککه بکرا   ی اسکتند کارشناسکان ی،ارزیابکان مسکتق  معمول  بیشکتر   - 1يادآوری

از ککاربران، از جملکه     یک بکر اسکاس  درخواسکت اکر      ،ینک یع را بکه طکور   محصکو   سانی کهکنند و ک کار میداندگان،  توسعه

افکزار    ارزشیابی کیفی محصو  نکرم   برادادگان   یسپ ، اطحعات مشترك ا کند. می ارزشیابی، داندگان و توسعه انیکارفرما

 .شود می  رمختلف نگهدا اننفع ذ به منظور استفاده از اطحعات مربو  به 

 دهندگان توسعه یابیارزش فرآيند یبرا  ها هیو توصالزامات  7

 عمومی الزامات  7-2

دانکدگان در   توسط توسکعه  ،ارزشیابی کیفی محصو  یعملساز   پیاده  را برایی اا هیو توصالزامات بند   یا

 کند. می فیتوسعه تعرچرخه حیات طو  

ارتقاء محصو  موجود  یاو  یدمحصو  جد ی توسعه   راب ریز  طر که در حا   ییاا سازمانتوسط  ای  بند

 .شود میاستفاده  ،دنخا  خود را دار یکادر فن  محصو  با استفاده از اعضا کیفی ارزیابیبوده و قصد انجام 

سکنجش   یک  از طر را یک  محصکوالت قابک  تحو   تکیفیک  تواننکد  مکی ککه   ییاا استفاده از شاخص ای  بند، بر

 .تمرکز دارد ،دنکن ینیب یشپچرخه حیات در طو   فتهیاتوسعه  یانیمحصوالت م

 .مسائ  زیر را به محاسبه کنند دیبا بانارزیا، فرآیند توسعهکارگیر  به  انگامی

کند،  را برآورده می  کاربر و مشتر  ازاایکه ن  افزار از توسعه نرم میمحصو  به طور مستق تکیفی ارزشیابی

 کند. می یبانیپشت

 فرآینکد ، اسکتند افزار  ارزشیابی کیفی نرم سنجش و ادایتو   زیر طر در حا   ،اندگاند که توسعه انگامی

 در نظر گرفته شود. دیتوسعه با
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داده  حیتوضک  1329 : سکا  19993استاندارد ملی ایران به شماره در استاندارد چرخه حیات    مربو  بهاافرآیند -2 يادآوری

 .شود می 1-3و  2-6بند  ریدر زشر  داده شده   اا فعالیت که شام شده است. 

 .افتی ISO/IEC 25040توان در استاندارد  را می  افزار نرم کیفی محصو  یابیاز  فرآیند ارزش مرورکلیی   -1يادآوری 

 د.ناماانگ کن اا فعالیتو  اااز فرآیند پشتیبانیبا  را ارزشیابی  اا فعالیت دیبا داندگان توسعه

فرآینکد   شام ، به طور خا  1329: سا 19993استاندارد ملی ایران به شماره افزار در  نرم نیپشتیبا  اافرآیند - 9 يادآوری

-9-3بنکد   ریافزار )ز نرم ی(، فرآیند اعتبار سنج2-9-3بند  ریافزار )ز نرم درستی سنجی(، فرآیند 3-9-3بند  ریکیفی )ز  یتضم

 د.شون می، شر  داده (3-9-3بند  ریافزار )ز نرم  زی( و فرآیند مم3

 الزامکات  مشکابه و بکا    طیدر شکرا ی قبل   توسعه یافتهاا پروژه    دادهبه  ازین دادهتحلی    اا روشاز   اریبس

 قاب  مقایسه، دارند.کیفی 

 دانکده  توسکعه در سکازمان   یقبلک   اکا  مشابه امان که در پکروژه  ،مد  توسعه یدبا داندگان توسعهبنابرای ، 

 ، به کار گیرند.دانده توسعهبه اادا   یابیبه منظور دست ،شوند را شام  نمی ربیشتالزامات ، میشده رااستفاده 

 ارزشیابی الزامات برقراری  7-1

 فرآيند نيا برآمدهای و ها ورودی 7-1-2

 باشند: تیفعال  یا  برا اا ورود  دیبا ریزموارد 

 ؛محصو  کیفی ارزشیابی  ازااین -الف

 ؛کیفی محصو  الزامات مشخصات  -ب

 قاب  اجرا؛  اا روشو  جشاا  سنابزار -پ

  قاب   تحویو محصوالت میانی  شام  شده ارزشیابی محصو  -ت

 باشند: تیفعال  یا اا  برآمد دیبا ریزموارد 

 ؛محصو  ارزشیابی کیفی اادا  مشخصات -الف

 ؛محصو  کیفی ارزشیابی الزامات مشخصات -ب

 .باال سطح محصو  طر  ارزشیابی کیفی -پ

 شوند.و مستند  ییشناسا دیدر ارزشیابی با نجانده شدهگ محصو  بخشها  تمام

نظیکر مکوارد    ،شود مینیز  شام  محصو  مصنوعی ایستا که دانده، اطحعات در مورد محصو  منظر توسعه از

 زیر است:
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 ؛مشخصات محصو  -

 ؛برنامه منبع  کداا -

 دفترچه راانما؛ دیتول -

 .توصیف محصو  -

 است. ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی  هدفی برقرار 7-1-1

 فیو وظا اا فعالیت  براا   هیداندگان به عنوان پا بر اساس  نقش توسعه دیکیفی محصو  با اد  ارزشیابی

 شود.مستند  شتریارزشیابی ب

را بکه منظکور     یک محصکو  قابک  تحو    یمیکانی و امچنک   پویا ایستا و محصو  ار دو  دیبا داندگان توسعه

 کند.ارزشیابی  ،به نقش خود یابیدست

 :باشد رزی موارد شام  است ممک میانی   ایو پو ستایارزشیابی کیفی محصو  ا اد 

 ؛محصوالت میانی یطراح تاز کیفی نانیاطم -

 ؛بهبود کیفی محصوالت میانی -

 ؛محصوالت میانی تاز کیفی نانیاطم -

  ؛یتحوقاب   برآورد کیفی محصوالت  ای ینیب شیپ -

 ؛در طو  آزمون یانیت ممحصوال 1اا  علت خرابی  ییتع  -

 ؛یفرع مانکارانپی ازمحصوالت میانی  رشیپیگیر   تصمیم  -

 زمان ارسا  محصوالت به مرحله بعد؛و چرخه حیات از اتمام مراح  گیر   تصمیم  -

 فرآیند توسعه؛ تیریبه منظور کنتر  و مد یانیاطحعات محصوالت م آور  جمع  -

 ؛عهپروژه در حا  توسسنجی  امکانبه  یدسترس  -

 و آزمون؛ساز   پیاده ،یور  طراح بهبود بهره  -

                                                 
1 - Failures 
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 محصو . پروژه ارزشیابی کیفی  آموزش کارمندان برا  -

 :باشد ریممک  است شام  موارد ز ایو پو ستایا  یتحو قاب  کیفی محصو  اد  ارزشیابی

 ؛محصوالت قاب  تحوی  تاز کیفی نانیاطم -

 انتشار محصوالت؛زمان گیر   تصمیم  -

 ؛شود میکه از آن استفاده  یمحصو  در زمان  یاز  یثبت و منفاثرات م یبررس -

 ؛محصو  سامانه  یبه منظور استفاده از   یگزیمحصوالت جا انیمحصو  از م  یانتخاب   -

 محصو . سامانه  یبه منظور استفاده از  یمحصو  با محصوالت رقابت سهیمقا  -

 افزاری کیفی محصول نرم الزاماتاکتساب  7-1-9

 د.نشو شناسایی دیمحصو  باتوسعه  نفعان ذ 

 فیک   فرعی تعراا ویژگیو  اا ویژگی بر حسب دیکیفی با الزاماتافزار ،  از ارزشیابی کیفی محصو  نرم قب 

امان گونکه ککه در زیکر     دیبا کیفی محصو  الزاماتمشخصات ( و  ISO/IEC 25010استاندارد طب  )  شوند

 فراام شوند: آمده

 اکا  کیفکی   سکنجه با اسکتفاده از   دیکیفی محصو  با الزامات، ی شدهحطرامستندات ارزشیابی  حالت در -

 ؛شوند فیتعر ،1اا  کیفیت در کاربر  سنجه ایبیرونی و / 

 یاا  کیفکی  داخلک   با استفاده از سنجه دیکیفی محصو  با الزامات، یانیارزشیابی محصوالت م حالت در -

 ؛شوند فیتعر

اکا  کیفکی    با اسکتفاده از سکنجه   دیکیفی محصو  با اماتالز ،مورد ارزشیابی محصوالت قاب  تحوی  در -

 .تعریف شونداا  کیفیت در کاربر   سنجه ایبیرونی و / 

  اکا  ویژگکی از   یار  برا  ارزشیابی استاراا  مورد اد بر اساس  را کیفی محصو  الزامات دیبا ارزیابان

 د.نکن یبررس،   فرعیاا ویژگیو  کیفی

 الزامکات  ککردن  به منظور مشخصشده را  مشخص افزار نرم کیفی الزامات ،یفیتا چه حد ارزشیابی کای  که 

مانند  ییاا تیبر اساس  محدود دیبا میتصم  یشود . ا فیتعر دیبا ، داد میارزشیابی کیفی محصو  پوشش 

 ، گرفته شود.محصو  تیو استفاده از حساس اد  ارزشیابی ،ارزشیابی  اد  برا خیتار ،بودجه ارزشیابی

                                                 
1- Quality in use measures 
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مکورد مطالعکه و    ،یابیارزشک سکاز    پیکاده و  ریز  طر ، برا  یدبا کیفی الزامات ی ا یابی،شارز یهمرحله اولدر 

 یی قرار گیرد.شناسا

از   یک را بکا اسکتفاده از اکر     کیفیت در کاربر  الزاماتکیفی محصو  و  الزاماتار دو  دیبا داندگان توسعه 

 .دینما یجادا ،  فرعی مرتبط کیفیاا ویژگی ایو /  اا ویژگی

که تمکام   از ای  کیفی محصو  یابیارزش جهت حصو  اطمینان ازالزامات مشخصات  کیفیصحت تمامیت و 

 یرند.قرار گ شیابیمورد ارز، اند حی  شده  ضرور یرغ الزاماتاند و  الزم مشخص شده الزامات

 کنند. بیارزشیا،  یقب  از تحو طیشرا  یدر برابر ا را محصو  است ازین داندگان توسعه

مهم  ،تصریحی و تلویحی  ازاایار دو ن برآورده کردن  افزار  برا محصو  نرم تبه کیفی یابیمنظور دست به

کیفکی    اکا  ویژگکی تمام   برا ی،کاف جزییات باتلویحی   ازااین  ییو تع یبررس  برا یتحشکه به اراست 

 ، دست بزنیم.مرتبط

، تلویحی مشخص شکده   ازاایارزیابی ن یی برا و کاربران نها انیتوسط کارفرما باید کیفی الزامات مشخصات

 شوند. ارزیابی

 .شود می استفادهکیفیت   برا ،اا نیازمند تر از  اغلب منجر به اظهارات دقی  ،هیاول  اا تجربه کاربر با نمونه

 ا مشکخص توسعه، بک  حا کیفی محصو  در یو بررس ینیب شیپ را ب دیبا افزار  ارزشیابی کیفی محصو  نرم

، در فرآینکد توسکعه   یانیک محصوالت م  برا ،افزار  محصو  نرم تاا  درونی کیفی سنجه  براالزامات  کردن

 .ردیمورد استفاده قرار گ

در  را نظرمکورد  کاربران خکا    برامحصوالت قاب  تحوی   از افزار  محصو  نرم تکیفی سنجش شده مقدار

 .کرد بی ارزشیا هیاول الزاماتدر برابر  توان میبعد 

 مرحله در فرآیند توسعه است .  یمحصو  مورد نظر در اول تبه کیفی یابیدر دست یمشکحت ییشناسا ،اد 

 تعریف کنند.افزار  را  محصو  نرم تاا  درونی کیفی سنجه  براالزامات  دیبا داندگان توسعه

 یکد با داندگان توسعه، شود میاستفاده  افزار  نرم محصو  تکیفی اا  درونی سنجه  براالزامات که  یانگام

 مکرتبط   افزار نرمیفی محصو  ک اا  بیرونی سنجه  براالزامات را به  اا آنکه  یفیمد  ک ی با استفاده از 

 یبکه منظکور بررسک    افکزار   نکرم  محصو  یفیک اا  درونی سنجه  براالزامات از و  کنند ییشناسا کند را می

 ده کنند.استفادر طو  توسعه  یانیمحصوالت م تکیفی

 تککه کیفیک   شکوند  مکی  فیک افکزار  تعر  محصو  نرم تاا  درونی کیفی سنجه  براالزامات  توسعه، به منظور

 .سازد سنجی، توانا می را جهت درستی یانیمحصوالت م
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اا   با سنجه توانند می( منبعکد  ایاد  ) به عنوان مثا  مشخصات و   ایستا  افزار نرم محصو  مشخصات

 د.نشو  یدهافزار  سنج و  نرممحص تدرونی کیفی

 در طو  فرآیند توسعه است . مورد  یافزار  جالب تر نرم اا  درونی کیفیت محصو  سنجه

اکا  بیرونکی    سکنجه   اکا  ویژگکی به عنکوان شکاخص    توانند میافزار   نرم کیفیت محصو  اا  درونی سنجه

 د.نشو استفاده 

 سنجیده شود. ،اا  درونی با سنجه تواند می اا  کیفی است که از سنجها   هنمون ،1کفایت آزمون

اکا    سکنجه  برا الزامات به برآورده کردن  افزار  کیفیت محصو  نرمضرور   اا  درونی سنجهدستیابی به 

افکزار    اا  درونی کیفیت محصو  نرم سنجه، بنابرای  کم  خوااد کرد. .افزار  محصو  نرم کیفیت بیرونی

 شود. استفاده افزار  اا  بیرونی کیفیت محصو  نرم سنجه نظور برآوردبه م به عنوان شاخص توانند می

 دشون میکه شامل ارزشیابی محصول  های بخش يیشناسا 7-1-5

 و بر اساس  اد  ارزشکیابی کیفکی محصکو  مسکتند    یی شناسا ارزشیابی شده باید اد  محصو   اا بخش

 شوند.

محصوالت قاب  تحویک    دیبا د  ارزشیابی،استاراا  مورد ا ،کیفی محصوالت قاب  تحوی   یمورد تضم در

 ، امان طور که در زیر آمده باشند.ایو پو ستایا

 ؛مشخصات محصو  -

 ؛برنامه منبع  کداا -

 دفترچه راانما؛ دیتول -

 ؛ یتحوقاب   محصو  فیتوص -

 اا، آزمون عم  قب  از انتشار محصو (؛ سامانهساز   یکپارچهآزمون )آزمون  جینتا -

 آزمون. ییاجرا برنامه -

محصکوالت   دیک ور  فرآیند توسعه، استاراا  مکورد اکد  ارزشکیابی با    مورد بهبود کیفی محصو  و بهره در

 امان طور که در زیر آمده باشند. ،ایو پو ستاایمیانی 

 مستندات؛ یطراح -

                                                 
1 - Test adequacy 
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 محصوالت؛ مشخصات -

 ؛برنامه منبع  کداا -

 سامانه(؛ساز   یکپارچهمستندات آزمون )آزمون واحد، آزمون  -

 آزمون. ییااجر برنامه -

 ارزشیابی شدت فيتعر 7-1-4

شکده   فیک کیفی محصو  تعر الزاماتبر اساس  مشخصات  دیاد ، با بخش محصو  ار  ارزشیابی برا شدت

 باشد.

از   یک اکر    بکرا  دیک ارزشکیابی با  شکدت ، یطراحک  بکازنگر  در مرحله الزامات مورد مشخصات ارزشیابی  در

 شده باشد. فیتعر منظر بیرونیاز  ر   کیفیت در کارباا ویژگیمحصو  و    کیفیاا ویژگی

از مشخصکات    یک اکر    برا دی، شدت ارزشیابی با ساز ادهیدر مرحله پ یانیمورد ارزشیابی محصوالت م در

 باشد.شده  فیتعر یداخل منظرکیفی محصو  از 

از   یک ار   برا دیدر مرحله آزمون واحد، شدت ارزشیابی با  یتحو قاب  مورد ارزشیابی محصوالت کیفی در

 باشد.شده  فیتعر یمشخصات کیفی محصو  از نقطه نظر داخل

، سکامانه سکاز    یکپارچکه  مرحلکه آزمکون   ایو  1 نمونه ساز طو ارزشیابی محصوالت قاب  تحوی  در  درمورد

کیفیت در کاربر  از نقطه نظر بیرونی   اا ویژگیمحصو  و   اا ویژگیاز   یار   برا دیشدت ارزشیابی با

 د.شده باش فیتعر

مکورد   ککه سکطو  ارزشکیابی    باشد   فرعیاا ویژگیو  اا ویژگیاز ا   همجموع مربو  به دیشدت ارزشیابی با

 کنند.  برقرارکنند،  می فیتعرمده را ارزشیابی به دست آ جیو نتا دهکه فنون ارزشیابی به کار گرفته شانتظار را،

 ارزشیابی مشخص کردن 7-9

 فرآيند نيا برآمدهایو  ها ورودی 7-9-2

 :باشند تیفعال  یا  اا ورود  دیبا ریز موارد

 ؛ارزشیابی کیفی محصو  الزامات مشخصات -الف

 ؛کیفی محصو  الزامات مشخصات -ب

 .محصو  سطح باال تطر  ارزشیابی کیفی -پ
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 باشند: تیفعال  یا برآمداا  دیبا ریزموارد  

 اا  کیفی انتخاب شده؛ سنجه مشخصات -الف

 اا  کیفی محصو ؛ سنجه  برا  گیر تصمیممعیاراا   مشخصات -ب

 ارزشیابی کیفی محصو ؛  براگیر   تصمیممعیاراا   مشخصات -پ

 سطح باال. محصو  نظر طر  ارزشیابی کیفی دیتجد -ت

 :است ریز موارد دانده، اطحعات در مورد محصو  شام  محصو  مصنوعی ایستا مانند منظر توسعه از

 ؛مشخصات محصو  -

 .قاب  تحوی  است و محصوالت ایو پو ستایا یانیکه شام  محصوالت م استاراا  مورد اد  فهرست -

 شود می ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی( 2یها های کیفی  )پودمان انتخاب سنجه 7-9-1

 ارزشکیابی کیفکی محصکو     الزامکات پوشش تمام   ارزشیابی( برا  اا اا  کیفی )پودمان سنجه دیبا ارزیابان

 .دنرا انتخاب کن  افزار نرم

اکد    بایکد بکر اسکاس     ارزشکیابی شکده  اد   محصو   اا بخشاز  ی  ار  برا محصو  اا  کیفی سنجه

 شود. فیتعر یفیارزشیابی ک

از ا   هاز مجموعک  دیک اکا  کیفکی  با   طکر ، سکنجه   بکازنگر  در مرحلکه  الزامات  مشخصات ارزشیابیمورد  در

 شوند. اا  کیفیت در کاربر  انتخاب اا  کیفی بیرونی و سنجه سنجه

اا   از سنجها   هاز مجموع دیاا  کیفی با سنجه ، ساز ادهپی مرحله درمورد ارزشیابی محصوالت میانی  در

 شوند.انتخاب  یکیفی داخل

ا   هاز مجموعک  دیاا  کیفی با در مرحله آزمون واحد، سنجه  تحویقاب  مورد ارزشیابی محصوالت میانی  در

 شوند.انتخاب  یاا  کیفی داخل از سنجه

از  دیک اکا  کیفکی با   سامانه، سنجهساز   یکپارچهدر مورد ارزشیابی محصوالت قاب  تحوی  در مرحله آزمون 

  شوند.اا  کیفیت در کاربر  انتخاب  اا  کیفی بیرونی و سنجه از سنجها   همجموع

                                                 
1 -modules 
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  ککه بکرا   اسکتند  یاا  کیفی مناسکب  که سنجه ،به ار مولفه محصو  دیبا ارزشیابی کیفی محصو  الزامات

 به آن منتسب شود، اختصا  داده شود. تواند میی که ارزشیابی کیفی محصول

 ، مستندسکاز  شکود و  ارزشکیابی  جیبکه نتکا   یابیبکه منظکور دسکت    دیک ارزشیابی کیفکی محصکو  با    اا روش

 ..اایی را که انجام شود را در نظر بگیرند فعالیت

در طکر    دیک ، ابزار با  استندافزار فاده از ابزار نرماست بر اساس ارزشیابی مشخص شده   اا روشکه  انگامی

  شناسانده شوند.ارزشیابی 

  ی)بکه عنکوان مثکا  تکام     مرجکع آن باشکد   و آننسکخه   هنام ابزار، شناسک  کمینهشام   دیبا ییشناسا  یچن

 داندگان(.  کنندگان، توسعه

اند، کامک    شدهبه کار گرفته  اا روشاا  محصو  که در آن  مولفه ییتوسط شناسا دیروش ارزشیابی با شر 

  شود.

، روش الزامکی اسکت   جینتا ریبه منظور تفس شسنج ازا   هحرف   ی، تحلشود می که ارزشیابی مشخص انگامی

 مشخص شود. دیبا ریتفس

محصکوالت   اکا   دارایکی از   ش شکده مقدار سنج  یقاب  اعتماد، ب  اا سهیمقا ایجاد  برا  یدق  اا سنجش

 الزامی است. ،اا ارزشمعیار اد  و 

 شتکابع سکنج    ی به کارگیر به، قادر  اا، باید سهیمقااجازه تنظیم معیاراا و ایجاد  را ب ش،سنج  اا روش

  ،انکد  ی سنجش شکده کنند با دقت کاف ادعا میکه (    فرعیاا ویژگی ای) ااییافزار کیفی نرم  اا ویژگی را ب

مختلکف    اکا  ویژگکی محصوالت با  سهی  است انگام مقاممک خبره سو نظر کارشنا اا سیااه    داده .باشند

 قاب  اطمینان نباشد.

مشکخص   یانسکان   خطااکا  ایک و  شسنج اا از ابزار یناش شسنج  خطااا  برا دیبا 1مجاز  خطاگستره 

 شوند.

 شوند:  یتشک ریموارد ز دیارزشیابی با مشخصات

 اند، دارد. شناسایی شدهر  محصو  در ش امانگونه کهاا  محصو   ارزشیابی اشاره به مولفه دامنه -

مسکتندات   گکر یاا  محصکو  اکد  و د   انجام ارزشیابی مولفه  برا نیازاا  اطحعاتی  یمتقاب  ب ارجاع -

  .مربو  ذکر شده در شر  محصو

                                                 
1 - Permissible error range 
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 ؛اا  محصو  اد  به مولفه ارجاعو  تصدی  انجام شدهو  اا سنجش مشخصات -

 مجکوز  ایک و  ااارزشیابی با ام، با اشاره به استاندارد الزاماتو تصدی  و  اا سنجشمشخصات   یب نگاشت -

 تصدی  ذکر شده است . ایو  شار سنج  برا

وظیفکه بکه     یک اظاار شکوند،  افزار  مصنوعات نرم یبه عنوان طراح توانند میتنها  اا سنجهاز  یاز آنجا که برخ

 .شود میاجرا ی، انیدر انگام ارزشیابی کیفی محصوالت م به طور اساسیتکرار، با  طور معمو 

 شوند.استفاده  یانیکیفی محصوالت م  اا به عنوان شاخص توانند می اا ویژگی درونی اا  سنجه

افزار اغلب به عنوان شکاخص کیفکی محصکو  قابک  تحویک        نرم  اا ویژگیاا  درونی  طور خا ، سنجه به

 اکا   بکا سکنجه   سنجش شده ریادمق  یب میمستق رابطه معتبر عمومی یا چیحا ، ا  ید، با اشون میاستفاده 

 دارد .نوجود  بیرونیاا  کیفی  با سنجهو آن مقادیر  یکیفی داخل

، دشون میکه با دقت استفاده  یزمان کیفی،  اا شده است که شاخص رفتهیپی به طور معمو  ای حا    یا با

 .داند میارائه    رادیمف ییراانما

مشکحت کیفی ممک   ییبه شناسا تا داد میاجازه  افزار نرمداندگان  توسعه بهکیفی   اا از شاخص استفاده

 . فور  را انجام داند یاصحح  اا سنجشو  بپردازند توسعه  یدر اوا

جکود  و  باشکد افکزار   نکرم  اکر  توسعه  کیفی که مناسب برا  اا شناخته شده از شاخص یمجموعه جهان چیا

 ندارد.

توسکعه و    اکا  روش،  افکزار  اکد  و محصکوالت نکرم     اکا  هسامان  کاربرد  اا برنامه حدوددر  اایی تفاوت

  اکا  از شکاخص  یبرخک   ،یوجود دارد . بنکابرا  اا شرکتو فرانگ  اا  سازمانی مورداستفاده، پروژه اا ابزار

 د .نباشن دیممک  است مف گرید ی، اما در بعضمفید استند سازمان  یکیفی در 

نشکان دادن    چنکد ویژگکی بکرا    ایک   یافزار ،  محصو  نرماا  بیرونی کیفی  سنجه الزاماتی  از  ار  برا

 است. انتخاب شدهچیزاایی که در طو  توسعه الزامی است، 

کنتر  کیفکی در طکو     به منظورافزار اد   نرم  اا ویژگی برا اا  درونی  شده توسط سنجه  ییتع ریمقاد

 د.شون می، استفاده توسعه

 را تعریف کنند که:  افزار نرم  اا ویژگیونی از اا  در از سنجها   همجموع دیبا ارزیابان

 ،داد می پوشش را مربوطه میانی  اا فعالیتمحصوالت و  ی  از ار -

 استفاده شده در توسعه، مناسب است.روش برا  دامنه کاربرد و   برا -
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 تکه یاف از مخکاطرات توسکعه   ییاا . نمونهداد میپوشش یافته را  توسعه مخاطراتو  شده ییمحصو  شناسا -

و  اجرایی که از زمان بند  عقب است، اند هشده که ح  نشد ییمشکحت شناسا دار،یشام  مشخصات ناپا

  ، است.رهیغ

 د.نشو گنجانده دیبا یانیبرآورد کیفی محصوالت م  برا 1اا  روند سنجهمناسب به عنوان  اا  درونی سنجه

  بکرا  دیک مف  اکا  هاز سکنج  ید، برخک شون یماستفاده ا   هاا  درونی مناسب به صورت دور که سنجه انگامی

 ، مفید استند.افزار روند کیفی محصوالت در فرآیند توسعه نرم ییشناسا

، «شدهاز مشکحت ح    تعداد»، «آزمون  در حا  کام  اا  پودمان» اا  روند، هسنج   یاز چن ییاا نمونه

 .، استندرهیار افته و غ  ، برا«داده شدهرییتغ الزاماتاز   تعداد»

اکا  بیرونکی    که مربکو  بکه سکنجه     افزار نرم  اا ویژگی برا  اا  درونی از سنجها   همجموع دیباارزیابان 

 استند را تعریف کنند.کیفی  الزامات ابمطاب   ا، یافزار نرم  اا ویژگی

    فرعکی اکا  ویژگکی  ایک کیفی محصکو     اا ویژگیبه عنوان شاخص  ،اا ویژگیاا  درونی  مقادیر سنجه  یا

 ریک دو اکد  ز   اا  درونی برا سنجه    دادهشوند و  تحلی  دیمربوطه با یانید. محصوالت مشون میستفاده ا

 شوند: آور  جمع

 اند برآورده شدهکیفی  الزامات ایکه آبه منظور درك ای   ارزشیابی کیفی محصوالت میانی  برا -

 کیفی محصوالت قاب  تحوی  . ینیب شیپ برا  -

 شود. اا  کیفی استفاده  انتخاب سنجه  برا ییبه عنوان راانما تواند می ISO/IEC 2502nاستاندارد 

اکا  بیرونکی    اکا و سکنجه   شکاخص   یرابطه ب، یعنی شده فیشاخص کیفی تعر ینیب شیمد  پ دیارزیابان با

 کنند.  فیتوص را افزار نرم  اا ویژگی

. بکا  ندارد ،ستا اا آنبه جستجو   که برا  سنجه اا خواصیبا   یبه   محکم یرابطه  نیاز به شاخصی   

 .شوند فیبه وضو  تعر دیبا مربوطه خاصیت)اا(شاخص)اا( و   یب پیوندحا ،   یا

بکه   دیک با تیک د. اولوننگکه داشکته شکو     ییپکا  دیک اکا با  از شکاخص   کارآمکد، تعکداد   تیریاستفاده از مد  برا

 ،انکد  شکده  آور  جمکع  موجود  اارآیندف یدر ط در قب   که ا  دادهتوسط  بتوانند کهیی داده شود اا شاخص

 پشتیبانی شوند. یکپارچه،سامانه  آزمون ایو   کربندیپ تیریمانند مد

 ند.کن فیرا تعر شده استانجام ، تحت آن سنجش، کهی طیشرا دیباارزیابان 

                                                 
1 - trend  measures 
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 ایک  و  ش را تحکت تکاثیر قکرار داده   سکنج  اکا  آنمقکادیر  که    استگرید  اا ویژگی ییشناسا یبه معن  یا

 کنند. را تعریف می اا ژگیوی

بکه   گکر ید  اکا  ویژگیتوان مستق  از  اا  درونی را می سنجه استفاده از افزار با نرم  اا ویژگی  مقدار فیتعر

 ورد.دست آ

 های کیفی   سنجه یبراگیری  تصمیم یارهایمع فيتعر 7-9-9

کیفکی     فرعیاا یویژگاز   یسنجش شده از ار  رینگاشت از مقاد  ی فیتعر  براگیر   تصمیم  اراایمع

اا  کیفی انتخکاب شکده    از سنجه  یار   برا دیبا درجه بند  شده  وسط برا مشخصات  ایانتخاب شده 

 شود. فیتعر

با  دیمحصو  اد  با  اا ویژگی ایکیفی انتخاب شده و     فرعیاا ویژگیاز   یار  درجه بند  شده سطح

  یکی تع ،شکده  فیک شده با استفاده از نگاشکت تعر انتخاب   اا از سنجه  یار   مقدار سنجش شده برا  ی

 .شود

اکا    سکنجه   بکرا گیکر    تصمیم  اراایطر ، مع بازنگر با استفاده از الزامات مورد مشخصات ارزشیابی  در

 ود.ش فیمحصو  و مشخصات کیفیت در کاربر  تعر  اا ویژگیاز   یار   برا دیکیفی با

 دیک اا  کیفی با سنجه  براگیر   تصمیم  اراای، مع ساز دهایدر مرحله پ یانیمحصو  م ارزشیابیمورد  در

 شود. فیکیفی محصو  تعر  اا ویژگی  برا

  بکرا گیکر    تصکمیم   اراکا یدر مرحلکه آزمکون واحکد، مع    یانیم در حا  اجرا محصو   ارزشیابیمورد  در

 ود.ش فیکیفی محصو  تعر  اا ویژگی  برا دیاا  کیفی با سنجه

  براگیر   تصمیم  اراایسامانه، معساز   یکپارچهدر مرحله آزمون   یتحو قاب  مورد ارزشیابی محصو  در

 شود. فیمحصو  و مشخصات کیفیت در کاربر  تعر  اا ویژگیاز   یار   برا دیاا  کیفی  با سنجه

 ارزشیابی یبرا یریگ میتصم یارهایمع فيتعر 7-9-5

 دیک کیفی( با اا  سنجه)  رتبه بند جینتا ارزشیابی محصو  مورد نظر با خحصه  براگیر   تصمیم  اراایمع

 .شوند فیمحصو  مورد نظر تعر  کیفی برا الزاماتبر اساس 

  کیفی اا ویژگیمعیاراا  جداگانه برا   امراه با شتریب خحصه کردن  ارزشیابی برا روا   ی ارزیابان باید

 ایو  اا  کیفی و سنجه  فرد  فرعی اا ویژگی بر حسبممک  است  اا آناز   یکه ار مختلف آماده کنند 

 اا  کیفی باشند. هاا و سنج   فرعیاا ویژگی ی ازوزن بیترک  ی

 شود. ارزشیابی کیفی محصو  استفاده   براا   هیبه عنوان پا دیخحصه شده با جینتا
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  بکرا  دیارزشیابی کیفی با  براگیر   تصمیم  اراایطر ، مع بازنگر با  الزامات مورد ارزیابی مشخصات  در

 ود.ش فیمحصو  و مشخصات کیفیت در کاربر  تعر  اا ویژگیاز   یار 

  برا دیارزشیابی کیفی با  براگیر   تصمیم  اراایمع ، ساز ادهیدر مرحله پ یانیمورد ارزیابی محصو  م در

 شود. فیکیفی محصو  تعر  اا ویژگی

 دیک ارزشکیابی کیفکی با    بکرا گیر   تصمیم  اراایدر مرحله آزمون واحد، مع یانیمحصو  م ارزیابیدر مورد 

 ود.ش فیمحصو  تعر   فرعی کیفیاا ویژگیاز مشخصات کیفی محصو  و   یار   برا

  بکرا گیکر    تصمیم  اراایسامانه، معساز   یکپارچهدر مرحله آزمون   یتحو قاب  مورد ارزیابی محصو  در

 شود. فییت در کاربر  تعرمحصو  و مشخصات کیف  اا ویژگیاز   یار   برا دیارزشیابی کیفی با

 ارزشیابی یطراح 7-5

 و برآمدهای اين فرآيند ها ورودی  7-5-2

 باشند: تیفعال  یا  برا  ورود دیبا ریزموارد 

 ؛ارزشیابی کیفی محصو  الزامات مشخصات -الف

 ؛کیفی محصو  الزامات مشخصات - ب

 ؛ارزشیابی (  اا ) پودمان شده اا  کیفی انتخاب سنجه  مشخصات -پ

 ؛اا  کیفی محصو  سنجه  براگیر   تصمیممعیاراا   اتمشخص - ت

 ؛ارزشیابی کیفی محصو   براگیر   تصمیممعیاراا   مشخصات - ث

 .طر  ارزشیابی کیفی محصو  سطح باال -ج

 باشند:  تیفعال  یا  امداایپ دیبا ریزموارد  

 ؛طر  ارزشیابی کیفی محصو  دقی  -الف

 ارزشیابی کیفی محصو  .  اا روش - ب

 شوند.و مستند  ییشناسا دیمحصو  در ارزشیابی با  اا بخش تمام

 : از جمله موارد زیر استدانده، اطحعات در مورد محصو  شام  محصو  مصنوعی ایستا  منظر توسعه از

 ؛محصوالت مشخصات -

 ؛کداا  منبع برنامه -
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 ؛دیتول  راانما اا  دفترچه -

 . توصیف محصو  -

 :باشد یم  زیر اا فعالیتشام   تیفعال  یا

 ارزشیابی طرح یها فعالیت 7-5-1

  یک ، بکا توجکه بکه در دسکترس بکودن منکابع از قب      دیک با   ارزشیابی کیفی محصو  شناسایی شکده اا فعالیت

 اا، زمان بند  شوند. رایانهافزار و  کارمندان، ابزار نرم

 را زشکیابی طر  ارزشیابی کیفی محصو  بر اساس اد  ارزشیابی و اسکتاراا  مکورد اکد  ار    دیبا یابانارز

 ایجاد کنند.

 یکا قابک  تحویک      میانی کیفی، محصو  الزاماتکیفی محصو  مربو  به  طر  ارزشیابی دیبا داندگان توسعه

 .ر کنندافزار  برقرا کیفی محصو  نرم بیرونیاا  درونی و  با استفاده از سنجه  را ایپو ایایستا 

5W3Hام  ش دیار مرحله از توسعه، با  طر  ارزشیابی کیفی برا
 ،ی، چه کسک چه وقتی، چیز  ) چرا، چه 1

 باشد:( امان طور که در زیر آمده  چه مقدارکجا، چگونه، چقدر و 

 ؛محصو چرخه حیات ار   کیفی برا اد  ارزشیابی -

 ؛ارزشیابی شده اد  محصو   اا بخش  -

 ؛اا و منابع مربو  به ار مرحله از توسعه ، از جمله برنامه  ارزشیابیاا فعالیت -

 ؛ار مرحله از توسعه مطابقت دارد باارزشیابی   اا فعالیت تیؤولمس -

 ؛ارزشیابی کیفی  برا طیو مح محدوده -

 ؛ارزشیابی  مورد استفاده برا شو ابزار سنج اا روش، اا هسنج -

 . بودجه -

اا   بر اساس سنجه یحاطر بازنگر   یباشد، روش ارزشیابی  محصو  ایستا   یکه استار اد   یصورت در

 افزار  است . کیفیت محصو  نرمدرونی 

                                                 
1 - Why, What, When, Who, Where, How to, How much and How many 
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 ، روش ارزشککیابی آزمککون ) آزمککون واحککد، آزمککونباشککد ایککمحصککو  پو  یکککککه اسککتار اککد   یصککورت در

اا  کیفیت در کاربر   افزار  و سنجه بیرونی کیفی محصو  نرم  اراایسامانه ( بر اساس  معساز   یکپارچه

 است.

 .شود میافزار انجام  توسعه نرمچرخه حیات   مرحله از در زمان مناسب در طو دیارزشیابی کیفی با تیفعال

 یابیمراح  توسعه به منظکور دسکت    یاول در به طور عملی دیباالزامات و مشخصات  یطراح مستند ارزشیابی

 شود.  افزار انجام ور  توسعه نرم به محصو  با کیفی باال و بهبود بهره

 تامکان تحق  محصو  با کیفیک  یبه منظور بررس دیاد  توسعه محصو  جد برا  دیمحصو  باساز   نمونه

 شده باشد. و ارزشیابی یافته توسعه است، کیفی الزامات منطب  باکه  ،باال

 داشته باشد. ایچ وظیفه تکرار  دیارزشیابی نبا طر 

 چکرا  زمکان و   کند چکه  می  ییکه تع ، باشد،در فرآیند ارزشیابیگیر   تصمیمشام  نقا   دیارزشیابی با طر 

 متوقف شود . ایرد( و /  ای رشیپی  اراایمع یعنی)  یتکم تواند میارزشیابی 

ریز  شده، با توجه  ارزشیابی طر   اا ابتح به خطااا و کااش تحش مخاطرهبه منظور کااش  دیکار را با  یا

 شود: انجام  ریموارد ز کمینهبه 

 ؛بودجه ارزشیابی -

 ؛سازگار  و استاندارداا اا روش ارزشیابی -

 ؛ارزشیابی  ابزاراا -

 . ریریز  و منابع درگ ، از جمله طر   ارزشیابیاا فعالیت -

در  را ارزشکیابی در درون سکازمان   نکه یزم دی. طر  ارزشیابی باباشد شام  اد  ارزشیابی دیارزشیابی با طر 

: لکف پیوسکت ا  ISO/IEC 25001ارزشیابی و در  پشتیبانیگروه   ی، نقش ISO/IEC 25001) در  ردینظر بگ

 باشد : ریشام  موارد ز دی(. طر  ارزشیابی با یفیارزشیابی ک پروژه طر  قالب

 ؛کیفی محصو  اد  ارزشیابی -

  دانکدگان محصکو  و واحکداا    در ارزشیابی، مانند سازمان ارزشیابی مستق ، توسعه ریدرگ  اا سازمان -

 ؛کارفرما یسازمان

 ؛ارزشیابی بودجه -

 ؛زشیابیمحصوالت مورد انتظار از ار اطحعات -
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 ؛نقا  عطف ارزشیابی  برا برنامه -

 ؛در ارزشیابی ریدرگ  اا طر   برا تیمسؤول -

 ؛ارزشیابی طیمح -

 ؛و ابزار اا روش ارزشیابی -

 ؛اا  کیفی محصو  سنجه  براگیر   تصمیم  اراایمع -

 ؛ارزشیابی کیفی محصو   براگیر   تصمیم  اراایمع -

 ؛  پییرفته شدهاستاندارداا -

 یابی .ارزش  برا اا فعالیت -

.  وندشک  فیک در سکطح بکاال تعر   تواننکد  مکی  از اقحم طر  ارزشیابی تنهکا  یارزشیابی، برخ هیمراح  اول یط در

اطحعکات بیشکتر ککه اجکازه     ارائکه   بکا  ،شکیابی ارزدرگیر در   اا فعالیتبه عنوان  یدبا شیابی، طر  ارز یبنابرا

 .نظر شود یدتجد تفصی  شود، ایو  میتنظ طر ، تا داد می

  چرخکه حیکات، سکنجش و ارزشکیابی     اکا  فعالیکت داندگان باید تعریف کنند که در کدام فرآینداا و  عهتوس

 ساز  خوااند شد.   محصو  پیادهاا ویژگی

ممک   اا سنجش.مجموعه یرنددر نظر بگ را افزار نرمتوسعه   اا فعالیتدر  تاثیرار گونه  یدبا داندگان توسعه

 ، ایجاد کنند.  دادهاکتساب   برا یازن ی از طر ،توسعه فرآیند بر داللت در ییرتغ ی است 

ممک   اا سنجش. مجموعه رندیدر نظر بگرا افزار  توسعه نرم  اا فعالیتبر  تاثیر ار گونه دیبا داندگان توسعه

 ، ایجاد کنند.  دادهاکتساب   برا یازن ی از طر ،توسعه فرآیند بر داللت در ییرتغ ی است 

، ماننکد ارزشکیابی   یاحتمالاقدامات  باشند،اشدار دانده  ای یرقطعیغ سنجش جیاگر نتا دیبا داندگان توسعه

 .را تعریف کنند، فوق العاده

تطبی  ، نشد رفتهی، ارزشیابی، پیتخصیص یافت مجبور به ممک  است   افزار نرم ایو   افزار سخت اا ابزار  

 د.ن، شواا سنجشساز   پیاده  برا  افتیتوسعه  ایو  شدنداده 

  افکزار  نرم  اا سامانه دیتول  مورد استفاده برا یدر ساختار سازمان رییاا ممک  است تغ از سنجها   همجموع

 . ایجاد کنند
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اا و روش  آموزش در استفاده از سنجهنیاز به توسعه ممک  است گروه  ک  ایکیفی/کنتر  سازمان و   یتضم

 داشته باشند.   داده آور  جمع

 ازیتوسعه ممک  است نگروه  ،ایجاد شود  در فرآیند توسعه رییباعث شده است که تغ جشسنساز   پیاده اگر

 داشته باشند. راتییتغای   به آموزش در مورد

 ارزشیابی یاجرا 7-4

 فرآيند نيا برآمدهایو  ها ورودی 7-4-2

 ای  فعالیت باشند: ی برا یاا ورود موارد زیر باید 

 ؛محصو  طر  ارزشیابی کیفی دقی  -الف

 ؛ارزشیابی کیفی محصو  الزامات خصاتمش - ب

 ؛کیفی محصو  الزامات مشخصات -پ

 ؛اا  کیفی  انتخاب شده مشخصات سنجه -ت

 ؛سنجش کیفی محصو   براگیر   تصمیممعیاراا   مشخصات -ث

 ؛ارزشیابی کیفی محصو   براگیر   تصمیممعیاراا   مشخصات -ج

 : باشند تیفعال  یا ی ازبرآمداای دیبا ریزموارد 

 ؛حاص  از سنجش کیفی محصو  جینتا -الف

 .حاص  از ارزیابی و ارزشیابی محصو  جینتا - ب

شام  محصو  مصنوعی ایسکتا نظیکر مکوارد زیکر      امچنی  دانده، اطحعات در مورد محصو  منظر توسعه از

 است :

 ؛مشخصات محصو  -

 ؛کداا  منبع برنامه -

 ؛دفترچه راانما دیتول  -

 . توصیف محصو  -

 است . ریز فیام  وظاش تیفعال  یا
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 سنجش 7-4-1

 و یطراحک   ، نموداراااا نیازمند ) به عنوان مثا  مشخصات  را ایو پو ستایمحصوالت ا تکیفی دیبا یابانارز

 بسنجند. ،بر اساس  طر  ارزشیابی ( ییآزمون، محصو  اجرامستند 

 . ردیقرار گ یمورد بررس دیمحصو  ایستا، استاراا  مورد اد  با شمورد سنج در

 ود.طر  اختصا  داده ش بازنگر   برا دیمناسب  با دفر

 شکود. طر  مربو  بکه طکر  ارزشکیابی کیفکی محصکو  ثبکت        بازنگر  جهیبر اساس  نت دیاا با سنجه ارزش

 شود : امان طور که در زیر آمده ثبت  دیطر  با بازنگر اطحعات بیشتر در مورد 

 ؛تشخیص داده شده مسائ فهرست  -

 . اا است هسنج  براگیر   تصمیم  اراایطر  که شام  مع بازنگر را  استفاده شده ب سیااه -

 د.نآزمون شو دیبا ییمحصو  اجرا استاراا  مورد اد ، ایپو تمحصوالش مورد سنج در

 اختصا  داده شود.آزمون  هب دیمناسب  با فرد

. اطحعکات  ودشک آزمون مربو  به طر  ارزشیابی کیفکی محصکو  ثبکت     جهیبر اساس  نت دیاا با سنجه ارزش

 : شودامان طور که در زیر آمده ثبت  دیبیشتر در مورد آزمون با

 ؛خطااا فهرست ییشناسا -

 ؛آزمون طر  -

 . اا هسنج  براگیر   تصمیم  اراایشام  مع مستندات آزمون -

  شود و در مرحله بعکد  توسعه گزارش چرخه حیات به سازمان در زمان مناسب در طو   دیبا نتایج سنجش 

مرحله به قب  از ح  مسائ   دیبان تی، فعالنتواند پییرفته شوداا  سنجه جهی. اگر نت شودر نظر گرفته توسعه د

 شود.فرستاده   بعد

 شود.گزارش  ،توسعه  قب  از مرحله بعد دیارزشیابی با گزارش

  و توسعه به منظور بهبود کیفی محصو  ثبت شده و قب  از مرحله بعد دیکیفی محصو  با ییشناسا مسائ 

 ، ح  شود.ور  توسعه بهره

مانده  یمراح  توسعه به منظور اجتناب از مسائ  باق  یدر اول دیکیفی محصو  با ییمربو  به شناسا مسائ 

 .شودور  توسعه ح   به منظور اکتساب بهبود مؤثر کیفی محصو  و بهره شتریمراح  توسعه ب  برا
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ی به کار گرفته با توجه به طر  ارزشیاب اا  ت و مولفهمحصوال را ب دیمحصو  انتخاب شده با اا  کیفی سنجه

 .شود میسنجش شود که منجر به مقادیر در مقیاسها  

 آور  جمکع  یداخلک   اکا  ویژگکی   بکرا  یواقع مقادیر. شود میمحق   در انگام توسعه کیفی کنتر و  نظارت

دانکدگان   توسکعه موجکب آن بکه    به، قرار گرفته است تحلی  مورد د . در مورد مقادیر نامطلوب، علتشون می

 .داد میرا  درك و واکنش نشان دادن به مشکحت اجازه

 اتیک عمل فیک شده با توجه بکه تعر  فیتعر یداخل  اا ویژگی  برا یواقع جشمقادیر سن دیبا داندگان توسعه

  دیک ن بادانکدگا  ، توسکعه کنند رییکیفی محصو  تغ الزاماتکه  ید. در صورتنکن آور  جمعرا    داده آور  جمع

 د.ننظر کن دیارزشیابی تجد یمشخصات ارزشیابی و طراح در رابطه با

 های کیفی   سنجه یبراگیری  تصمیم یارهایمعبه کارگیری   7-4-9

سنجش شده به منظور  ریمقاد برا  دیکیفی با الزاماتکیفی محصو  بر اساس    براگیر   تصمیم  اراایمع

آزمون، مستند  و یطراح  ، نموداراااا نیازمند ثا  مشخصات ) به عنوان م ایو پو ستایارزشیابی محصوالت ا

 د.نشو  ستفادهافزار ا توسعه نرمچرخه حیات ( در طو   قاب  اجرامحصو  

اا  کیفی   سنجه  براگیر   تصمیمطر ، معیاراا   بازنگر در مرحله الزامات مورد مشخصات ارزشیابی  در

بکه ککار   محصو  و مشخصات کیفیکت در ککاربر      اا یژگیواز   یار   سنجش شده برا ریمقاد را ب دیبا

 گرفته شوند.

 ریمقکاد  بکرا   دیک اا  کیفی با سنجه  براگیر   تصمیم  اراای، معایستامورد ارزشیابی محصوالت میانی  در

 .به کار گرفته شوند کیفی محصو   اا ویژگی  سنجش شده برا

 ریمقاد را ب دیاا  کیفی  با سنجه  براگیر   تصمیم  اارای، معایپو  یتحوقاب   مورد ارزشیابی محصو   در

 .به کار گرفته شوندمحصو  و مشخصات کیفیت در کاربر    اا ویژگیاز   یار   سنجش شده برا

از  محکدود   تعداد تواند میاا  کیفی  سنجه  براگیر   تصمیم  اراای، معایستامیانی  در مورد ارزشیابی محصو  -2 يادآوری

 باشدشده  ییسامسائ  شنا

تعکداد   توانکد  مکی اکا  کیفکی    سکنجه   بکرا گیکر    تصمیم  اراای، معایپو  یتحو قاب  در مورد ارزشیابی محصو  -1 يادآوری

 باشد.شده  ییشناسا  از خطااا  محدود

 ارزشیابی یبراگیری  تصمیم یارهایمعکارگیری به     7-4-5

  اا ویژگیبا استفاده از  دیکیفی را با لزاماتاارزشیابی کیفی محصو  بر اساس    براگیر   تصمیم  اراایمع

)بکه   ایک و پو سکتا یبه منظور ارزشکیابی محصکوالت ا  شده  خحصه مقادیر جهینت را   فرعی باا ویژگیکیفی و 

چرخکه  ( در طکو    ییمحصو  اجراو  آزمونمستند  و یطراح  نموداراا ،اا نیازمند عنوان مثا  مشخصات 

  گرفته شودبه کار  ،افزار توسعه نرمحیات 
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 مقکادیر  یتمحکدود  تواند میارزیابی کیفی   براگیر   تصمیم  اراای، معایستامحصوالت میانی  در مورد ارزشیابی  -2 يادآوری

 ی، باشد.حاص  از بررس جیبر اساس  نتا یی شدهاز مسائ  شناسا شده خحصه

  تیمحکدود  توانکد  مکی ارزشکیابی کیفکی     بکرا گیکر    تصکمیم   اراای، معایپو یانیدر مورد ارزشیابی محصوالت م - 1 يادآوری

 باشد.حاص  از آزمون واحد  جیبر اساس  نتا یی شدهشناسا خطااا  شده خحصه مقادیر

بکه  را ارزیکابی   جی، نتکا وندخحصکه شک   اا ویژگی  فرعی و اا ویژگیبه  دیبا  ریگ میتصم  اراایمع     مجموعه

 :دیارزشیابی با جی. نتا کند، ایجاد کند را برآورده میحصولکیفی م الزاماتکه تا چه حد  راانماییعنوان 

 ؛است ارزشیابی  ازاایبه ن ییقادر به پاسخگو ،محصو  که  یابه از اطمینان  یمناسب سطح برقرار  -1

مورد نیاز بیشتر  اا  ارزشیابی و ار گونه ارزشیابی الزاماتخا  با توجه به   اا یار گونه کاست ییشناسا -9

 ؛اا نقص  یدامنه ا  ییتع  برا

 ؛استفاده از محصو   خا  قرار داده شده بر رو طیشرا ای تیار گونه محدود ییشناسا -3

 ؛است نیازو ار گونه ارزشیابی بیشتر که  شدر ارزشیابی خود اتیحیف اینقا  ضعف و  ییشناسا- 2

 .نشده استپوشش داده توسط ارزشیابی که استفاده از محصو    برا شناسایی ار مورد  -3

 در طکر  ارزشکیابی   برقکرار شکده  مختلف با توجه به نقا  عطف   اا افزار، انجام ارزشیابی طو  توسعه نرم در

چرخکه حیکات     مراح  بعد رد یتیریمد ماتیاز تصم پشتیبانی  حاص  از ارزشیابی برا جیمعمو  است. نتا

فرآینکد    بکرا  بیشکتر   منابع ایکند و  رییتغ دیبا طیشرا ایآ ای  کهافزار مهم است. به عنوان مثا ، توسعه نرم

 . نیاز است توسعه

استفاده  را  یتحو قاب  برآورد کیفی محصو   شده برا فیتعر  اا شاخص یمقادیر واقع دیبا داندگان توسعه

 ینک یب شی. پک آوردبه حسکاب   دیکیفی مشابه را با الزاماتبا  توسعه یافته سازمانی قبل  اا . تجربه پروژهدنکن

اکا و   شکاخص  ریمقکاد  آور  جمعبه  ازین ابتدا یافته معتبر است. سازمان توسعه  اا ابسته به شاخصو  یفیک

 ، دارد.معتبر  اا از شاخصا   همجموع افتیدر  مختلف برا  اا پروژه  محصو  برا شمقادیر سنج

 .دناستفاده کن را توسعهمخاطرات  ییبه منظور شناسا ،نظارت بر روند  برا یمقادیر واقع دیبا داندگان توسعه

ویژگکی محصکو      بکرا  یواقع  اا ارزش.  داد می، ر  که توسعه کام  شده یکیفی محصو  زمان ارزشیابی

 توسکعه کامک  شکده    ایک  ککه   اا  محصو  ممک  است قب  از د . در صورت امکان، مولفهشون می آور  جمع

 باشد، سنجیده شوند.

مراحک    ایک و  فیانجکام وظکا    و ارزشیابی برا اا سنجشحاص  از  جیبازخورد مناسب نتا دیبا داندگان توسعه

  ، را داشته باشند.افزار بعد توسعه نرم ایاز محصو  و   و نگهدار ریتوسعه، تعم یمتوال
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 ارزشیابی جهینت 7-6

 فرآيند نيا برآمدهایو  ها ورودی 7-6-2

 : استند تیفعال  یا  برا یالزام  اا ورود  ریزموارد 

 ؛ارزشیابی کیفی محصو  الزامات مشخصات -الف

 ؛طر  ارزشیابی کیفی محصو  یواقع جینتا - ب

 ؛ارزشیابی کیفی محصو   اا روش مشخصات -پ

 حاص  از ارزشیابی . جینتا - ت

 استند: تیفعال  یا جینتا ریز موارد

 ارزشیابی کیفی محصو  . گزارش-الف

و  مصنوعی ایستا نظیر موارد زیکر  شام  محص امچنی داندگان، اطحعات در مورد محصو   منظر توسعه از

 است :

 ؛مشخصات محصو  -

 ؛کداا  منبع برنامه -

 ؛دفترچه راانما دیتول  -

 . توصیف محصو  -

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی جينتا بازنگری 7-6-1

 .داندارزشیابی انجام  جیمشترك از نتا یبررس  ی دیبا انیو متقاضارزیابان 

حاص  از ارزشیابی محصکوالت قابک  تحویک  ایسکتا ) بکه عنکوان مثکا  مشخصکات          جینتا دیارزشیابی با گروه

 کنند. بازنگر را آزمون (مستند  نمودار و یطراح ،اا نیازمند 

) بکه عنکوان    قاب  تحویک   محصو  ای ایستاحاص  از محصوالت میانی  جینتا ،بازنگر  استاراا  مورد اد 

 د.نباش آزمون ( میمستند  نمودار و یطراح ،اا نیازمند مثا  مشخصات 

 . شوند بازنگر ارزشیابی  فرآیندو  جینتا سواب بر اساس   دیارزشیابی با  جهینت

 ، به حساب آورد.مناسب بازنگر توان  به منظور انجام  الزم در مورد ارزشیابی را می اطحعات
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 شود.اختصا  داده  یبررس  برا دیارزشیابی مستق  با سازمان

 ود.اختصا  داده ش یبررس  برا دیمناسب با فرد

بکر اسکاس  طکر  ارزشکیابی کیفکی و گکزارش        دیک حاص  از ارزشیابی کیفی محصو  ایسکتا با  جینتا بازنگر 

 ممک  است امان گونه که در زیر آمده الزامی باشند: ی. اطحعات بیشتر در مورد بررسدشو ارزشیابی انجام 

 ؛شناسایی شده مسائ  فهرست -

 .است اا هسنج  براگیر   تصمیم  اراایطر  که شام  مع بازنگر   برا استفاده شده سیااه -

بر اساس طر  ارزشیابی کیفی و گکزارش ارزشکیابی    دیبا ایحاص  از ارزشیابی کیفی محصو  پو جینتا یبررس

 : اید مانند آن چه در زیر آمده الزامی باشندب ی. اطحعات بیشتر در مورد بررسدشو انجام 

 ؛یی شدهساشناخطااا   فهرست -

 . اا سنجش  براگیر   تصمیم  اراایاز جمله مع مستندات آزمون -

 شود.توسعه انجام چرخه حیات در زمان مناسب در طو   دیحاص  از ارزشیابی کیفی محصو  با جینتا یبررس

 .ارسا  شودتوسعه   قب  از مرحله بعد دیگزارش با بازنگر 

 ،ور  بهکره  و بهبکود توسکعه    یک تحوقابک    به کیفی محصو   یابیبه منظور دست دیارزشیابی با جینتا تکیفی

 قطعی شود و بهبود یابد.

در طکو    دیک با  ، ایفکا  نقکش کردنکد   توسعه بعد از در مرحله قب  و مرحله   کهافراد  یمشترك ب بازنگر 

 شود.توسعه انجام چرخه حیات 

به کار گرفته شده را  ریاا و تداب شاخص ،ابیحاص  از ارزشیابی و اعتبار فرآیند ارزشی جینتا دیبا بانارزیا گروه

  اکا  به منظور بهبکود فرآینکد ارزشکیابی و فنکون ارزشکیابی ) پودمکان       دیبا بازنگر  بازخورد.  کنند بازنگر 

 شود.  ارزشیابی ( استفاده

تصدی  به منظور ، بیشتر  اا شاخص  برا   داده آور  جمع ،یابد بهبود که الزم است پودمان ارزشیابی انگامی

 .گنجانده شود دیبا  بعد  اا استفاده  برا اا آناعتبار 
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 گزارش ارزشیابی ايجاد 7-6-9

ارزشکیابی از محصکوالت    یینهکا  جیگزارش ارزشیابی کیفی بر اساس  طر  ارزشیابی کیفی و نتکا  دیبا یابانارز

را ایجاد (  ییمه اجراآزمون، برنامستند  نمودار و یطراح ،اا نیازمند ) به عنوان مثا  مشخصات  ایو پو ستایا

 .کنند

 .ایجاد شودبر اساس  طر  ارزشیابی کیفی ثابت  دیارزشیابی کیفی با گزارش

بر اساس  طکر    ایدو محصو  ایستا و آزمون محصو  پو ار بازنگر  جینتا شام  دیارزشیابی کیفی با گزارش

 ارزشیابی کیفی باشد.

 . شوند بازنگر فی گزارش ارزشیابی کیفی از کی نانیبه منظور اطم دیارزشیابی کیفی با جینتا

 .استند ارزشیابی کیفی بسته به استاراا  مورد اد  ارزشیابی متفاوت گزارش

 باشد : ریشام  اطحعات ز دیمحصو  شخص با  ارزشیابی کیفی برا گزارش

 ؛شناسایی شده مسائ  فهرست -

 . اا است هسنج  برایر  گ تصمیم  اراایطر  که شام  مع بازنگر برا   استفاده شده سیااه  -

 باشد : ریشام  اطحعات ز دیبا ایمحصو  پو  ارزشیابی کیفی برا گزارش

 ؛خطااا  شناسایی شده فهرست  -

 ؛برنامه آزمون -

 . مستندات آزمون -

 ارسا  شود. ،توسعه  سازمان در زمان مناسب قب  از مرحله بعد  یبه ا دیارزشیابی کیفی با گزارش

قبک  از آزمکون    دیک مانند مشخصات آزمکون با  ایستارزشیابی کیفی محصوالت میانی عنوان مثا ، گزارش ا به

 شود.مشااده 

 .ارسا  شوندقب  از عرضه محصو   دیرا با ایو پو ستایارزشیابی کیفی محصوالت قاب  تحوی  ا گزارش

 عحقه مند تایید شوند. نفعان ذ توسط  دیارزشیابی کیفی با گزارش

در طکو    دیک با  ، ایفکا  نقکش کردنکد   توسعه بعد از مرحلهو در مرحله قب     کهادافر  یمشترك ب بازنگر 

 شود.توسعه انجام چرخه حیات 
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شام  مکوارد   دی،  باردیمورد استفاده قرارگ چگونه گزارش ارزشیابی کیفی در نظر گرفته شده ای  کهبه  بسته

 باشد : ریز

 ؛ارزشیابی کیفی محصو  الزامات  -1

 ؛محصو کیفی  الزامات -9

 ؛کیفی محصو  ارزشیابی طر  -3

 ؛و تحلی  انجام شده نتایج حاص  از سنجش -2

 ؛که طر  ارزشیابی مشخص شده ، انگامیشده ریتفس  اا  ریگ میتصم ایمیانی  جینتا -3

بکر   شکان  ریارزشکیابی، از جملکه تکاث     اکا  فعالیکت در تیمحروم ایو  اا ی، کاستقیوداا،  تیگونه محدود ار-6

 ؛از محصو  در طو  زمان  نگهداری طور کل یا بهو  ریتعم ای، اصح  و  کربندی، پاستفاده

 ؛اا آن تیارزشیابی و صحح -3

مربوطکه، بکه عنکوان مثکا ،       اکا  ورود و ارزشیابی  شده محصو  ارزیابی  اا نسخه  یگونه تفاوت ب ار -3

 ؛اا دوره ایمستندات و 

 ؛1ناکارآییی   بروزراه ح  در صورت  ایو  اا  قطعنامه -2

 ؛باشد ارزشیابی ریتکث ایقادر به تکرار و که گریاطحعات الزم د ار-19

 حاص  از ارزشیابی . جینتا -11

 : یی کندشناسا دیارزشیابی کیفی، گزارش ارزشیابی کیفی با  اا فعالیت  یحاص  از تحل جیتان عنوان به

 اکا  نقکص حک    .انکد  ح  و فص  شده اا نقصاز   یچگونه ار ای  که  و هنقص، ار گونه تحلی  مربوط ار-1

 که : باشد تیواقع  یممک  است شام  ا

 برآورده کند. ؛، مهم نیستکه نقصرا   یتضم ای  ارزشیابی  اا روشاز  یکی -

، به عنوان مثا  اصکح   محصکو ،   یافت نقص ریکااش تاث  توان برا بخش را می تیرضا «راه ح  »ی  -

از دست رفته با اسکتفاده از   الزامات یطراح  ، بازساز ضرور ریغ  اا تیحی  قابل ایفعا  کردن و  ریغ

 ؛معکوس یمهندس

 ؛شود رفتهیپی تواند میو نقص  ستین  اجبار یاصل ازین -

                                                 
1 - deficiency 
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 شود.کنتر  ، خا  یا محدودیتها  طیشرا باکه استفاده از محصو   یقاب  قبو  است به شرط ،نقص -

 . ، مورد نیاز استندشکا  در ارزشیابی ایح  و فص  نقص و   برا بیشتر آثار ارزشیابی  -

 : شود مییی شده انجام گونه ارزشیابی کیفی بیشتر به منظور ح  و فص  ارگونه نقص شناسا ار -9

 ؛نقص ریتاث ایدامنه   ییتع را ب -

 ؛داردنوجود  ینقص چیاطمینان که ا ای  برقرار   برا -

 . قاب  قبو  است مناسب و و / یا پییرلحاظ فنی امکان  ی  راه ح  از به منظور بررسی ای  که -

 حیتصکح   بکرا  یطراح یا تغییرات رییتغ زمانی کهافزار  و قاب  قبو  نرم حیعملکرد صح یمنظور بررس به -

 ، ایجاد شده است.نقص

 آیا محدودیت:، ضرور  استکنتر  استفاده از محصو   ایمحدود کردن در آن  مورد که ی  در -3

 ؛کند برنامه کاربرد  تداخ  می  اجبار ازاا یبا محصو  در مواجهه با ن -

 ؛بند ، اثر میگیارد زمانو  ، بودجهبرنامه کاربرد  یطراح بر -

 ؛دارد به کار ارزشیابی بیشتر ازین -

 . کند را معرفی می ارگونه احتما  خرابی در برنامه -

 :موارد زیر است از قبی  ،یار ارزشیاب جینتا رو بر  تیمحدود ایدامنه ارزشیابی کیفی و/  استثنایی از ار - 2

 ؛شود مین محصو  عملکرد  یدقبازنگر  ارزشیابی شام    یا -

ارزشکیابی    ی الزامی واجد شرایط است به شر  آنکه یک کپارچگیسطح  برا محصو    یا شود میفرض  -

 رسیده باشد.به اتمام  تیمحصو  با موفق  برا میالزا  اا تیکام  از قابل

ارزشیابی محصکو   سکاخته     برا یکل  ریگ جهینت  یاجازه  ،ارزشیابی  اا الیتفع کلیه کپارچهی جینتا -3

 .داد میرا  شده

 .شود گزارش گنجانده  یا ییو در نسخه نها 1دور انداخته شوند دیگزارش ارزشیابی کیفی با نظرات

                                                 
1 - disposed 
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 ارزشیابی کیفی و ارائه بازخورد به سازمان بازنگری 7-6-5

، یفک ی) به عنوان مثکا  گکزارش ارزشکیابی ک   را ایو پو ستایکیفی محصو  اارزشیابی  یینها جینتا دیبا یابانارز

پکروژه   ایو  بعد آزمون ( به منظور استفاده مجدد از توسعه مستند  نمودار و یطراح ،اا نیازمند مشخصات 

 د.نبه سازمان گزارش دا، ارزشیابی

فاده از سامانه اطحعکات مشکترك ککه در    با است یدر مورد پروژه ارزشیابی مشابه قبلبه اطحعات  دیبا انارزیاب

 .دنمراجعه کن  در جهت انجام پروژه ارزشیابی بعدموجود است دادگان 

 ، مشخصکات یدانکش فنک    یک پکروژه ارزشکیابی از قب   یواقعک  جیدر مکورد نتکا   را بازخورد اطحعات دیبا انارزیاب

  ،ارائه داند.از پروژه ارزشیابی بعد پشتیبانیرا به منظور استفاده مجدد و  دیاطحعات مف ریکارمندان و سا

را ارزشکیابی   گرید  اا استفاده در پروژه  سازمان برا  یا را شده ب آور  جمعاطحعات  دیبا داندگان توسعه

 ایجاد کنند.

اا  به کار گرفته شکده را   و سنجهاا  حاص  از ارزشیابی و اعتبار فرآیند ارزشیابی، شاخص جینتا دیبا انارزیاب

 کنند. بازنگر 

ارزشیابی ( اسکتفاده    اا به منظور بهبود فرآیند ارزشیابی و فنون ارزشیابی ) پودمان دیبا بازنگر از بازخورد 

 .شود می

 آور  جمع ، ضرور  است، بعد  اا استفاده  برا اا آنبه منظور تصدی   ،که بهبود پودمان ارزشیابی انگامی

 .دنگنجانده شو دیبیشتر با  اا شاخص  برا   داده

 داده شده است . حیتوض ISO/IEC 25001و بازخورد ارزشیابی کیفی در استاندارد  بازنگر  -2 يادآوری

ککه تکا چکه     ردیمورد استفاده قرار گ تواند می بازخورد  ای  اکتساب  حاص  از ارزشیابی کیفی محصو  برا جینتا - 1 يادآوری

مورد استفاده قکرار   تواند میکیفی  ازینبرآورده کردن   برا CASEزار اب ای یطراح  اا روشمختلف،   اا توسعه  ااحد فرآیند

 .ردیگ

 ارزشیابی ی  دادهانتقال  انجام 7-6-4

کیفکی   ارزشکیابی  نتکایج نهکایی   پکروژه ارزشکیابی،   و یا بعد  توسعه در استفاده مجدد به منظور باید ارزیابان

طراحکی و   اکا   نمودار، مشخصات مورد نیاز و مرتب کنند )به عنوان مثا  بازنگر را  ایستا و پویا محصوالت

 .آزمون مستندات(

بکا اسکتفاده از سکامانه اطحعکات      ایک و پو سکتا یارزشیابی کیفی محصکوالت ا  یواقع یقبل جیبه نتا دیبا انارزیاب 

 .دنمراجعه کندادگان  ایمشترك و 
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 مرتب شوند. انیمتقاض  ازااین با توجه به دیو اقحم ارزشیابی با   دادهشده است،   یکه ارزشیابی تکم انگامی

 شود : انجام  ریز  اا روشاز  یکی با ،  داده، بسته به نوع دیامر با  یا

بایگانی  مدت زمان مشخص  ی  برا ایبازگردانده و  انیبه متقاض ایارزشیابی  را شده ب ارسا  مستندات -

 ؛دشون می راه ام  نابود با ی  ایو  دشون می

 ؛بایگانی شوندمدت زمان مشخص شده   ی  برا دیارزشیابی باارزشیابی و سواب   گزارش -

 .ند شداخواراه ام  نابود  با ی  ایشده و  یگانیمدت زمان مشخص شده با  ی  برا ای گرید    داده امه -

  دوباره بکرا  ایآن را  دی، باشود می یمنقض   دادهاز  یبرخ  برا  بایگانی  که مدت زمان مشخص شده انگامی

 نابود کرد.راه ام    یدر  ایو کرد  یگانین مشخص شده بامدت زما  ی

 انيکارفرما یابیفرآيند ارزش یبرا يیها نامه هیتوصو الزامات  8

 عمومی الزامات 8-2

سکنجش    اکا بکرا   راانمکا اکا و   هی، توصک اکا  نیازمنکد  شام   انیکارفرما کردیرو  کیفی برا ارزشیابی فرآیند

 ایک ، یمحصکوالت سفارشک   ،«آمکاده فکروش  » محصوالتاکتساب و ارزشیابی کیفی محصو  در طو   مند نظام

 محصوالت موجود است . را ب راتییتغ

از  ایک محصو  موجکود و    یاستفاده مجدد  ایاکتساب و   ریز  برا که در حا  طر  ییاا سازمانتوسط  ای 

در مکورد  یکر   گ تصکمیم ااکدا     توان آن را بکرا  . می ردیگ مورد استفاده قرار می استند افتهیتوسعه  شیپ

محصو  ممک  اسکت خکود     ی)   یگزیمحصوالت جا انیمحصو  از م  یانتخاب   برا ایمحصو   رشیپی

 به کار گرفت.(  باشد از محصو  بزرگتر یممک  است بخش ایو  از سامانه یموجود، بخش

 به حساب آورند.را  ریبه مسائ  خا  ز دیاستفاده از فرآیند اکتساب، ارزیابان با انگام

 را ارزشیابی کند. شانبه نقش یابیبه منظور دست ایو پو ستایار دو محصو  ا دیبا انیرفرماکا

 : کنند ارزشیابی راریبه اادا  ز یابیشخص به منظور دستممحصو   دیبا انیکارفرما

 ؛به محصو  یابیکیفی دست الزاماتبهبود برا    -

 . دیبه محصو  قب  ازخر یابیدست یاز مشخصات طراح نانیاطمبرا    -

 : کنند ارزشیابی ریبه اادا  ز یابیبه منظور دسترا  ایو پو ستایار دو محصو  ا دیبا انیکارفرما

 ؛و انتخاب محصو  آماده فروش سهیمقا برا  -
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 ؛داندگان از توسعه عرضه شده یسفارش محصو  رشیپی را ب -

 ؛ور  فرآیند اکتساب بهبود بهره  برا -

 ی کیفی محصو  .ارزشیاب به منظورآموزش کارمندان  را ب -

 د.نکن اماانگ    پشتیبانیاا فعالیتو  اابا فرآیند را ارزشیابی  اا فعالیت دیبا انیکارفرما

مشکابه و   طیبه دست آمده تحت شرا یقبل  اا به اطحعات از پروژه ازیتحلی  اطحعات ن  اا روشاز   اریبس

 ، دارند.کیفی مشابه الزاماتبا 

 یکان در سکازمان کارفرما  یقبلک   اا که در پروژه یمشابه امان یابیمد  دست ی  به یدبا ،ی بنابرا یانکارفرما

  ، به کار گیرند.کارفرمابه اادا   یابیبه منظور دست ،بیشتر الزامات  به استثنا اند، نه گرفته مورد استفاده قرار

 کار گرفته شود.، به   دادهاجازه تحلی    اا برا در پروژه دیبا اا ویژگیاز  مشابهیمجموعه   یامچن

 یابیو قبک  از دسکت   کنند ی را بیان میمحصو  تحت بررس  یا  کاربران برا  ازااین  کیفی محصو  الزامات

 ( .مراجعه شود. ISO/IEC 25030به استاندارد اند ) شده یفتعر

 ارزشیابی الزامات برقراری 8-1

 اين فرآيند برآمدهایو  ها ورودی 8-1-2

 ( .مراجعه شود  1-9-3به زیربند  و برآمداا  ای  فرآیند  ورود  ) برا

 کارفرما، اطحعات در مورد محصو  شام  محصو  مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است : دگاهید از

 ؛مشخصات محصو  -

 ؛دفترچه راانما دیتول  -

 . توصیف محصو  -

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی هدفبرقراری  8-1-1

ارزشکیابی    اکا  فعالیکت   براا   هیبه عنوان پا انیس  نقش کارفرمابر اسا دیکیفی محصو  با اد  ارزشیابی

 .باشدمستند شده  فیو وظا شتریب

 .را ارزشیابی کنند به نقش خا  خود یابیبه منظور دست را ایو پو ستایا  یمحصو  قاب  تحو دیبا انیکارفرما

 باشد: رزی موارد شام  است ممک ارزشیابی کیفی محصو  ایستا میانی  اد 

 ؛اا نیازمند بهبود کیفی مشخصات  برا  -

 ؛ور   فرآیند اکتساب بهبود بهره  برا -



 

22 
 

 ارزشیابی کیفی اکتساب محصو  .  آموزش کارمندان برا را ب -

 :باشد ریممک  است شام  موارد ز ایو پو ستایکیفی محصو  قاب  تحوی  ا اد  ارزشیابی

 ؛محصو  با کیفی باال  ی پییرش  -

 ؛داندگان از توسعه یمحصو  سفارش  ی رشییدر مورد پگیر   تصمیم  -

 ؛شود میکه از آن استفاده  یمحصو  در زمان  ی یاثرات مثبت و منف یبررس  -

 ؛محصو  خارج از خود از فروشنده  یانتخاب   -

 ؛ یگزیمحصوالت جا انیمحصو  از م  یانتخاب   -

 ؛یمحصو  با محصوالت رقابت سهیمقا -

  صوالت موجودمح را اصح  شده ب یازاا ن یابیارز  -

در امکان گونکه ککه    ازفرآینکد اکتسکاب،    ی، بخشک یبه طکور کلک   کارفرما، دگاهیبا توجه به د یابیارزش فرآیند

اکد    چنکی  حکالتی  .در  تعریکف شکده، اسکت    1329: سا  19993استاندارد ملی ایران به شماره استاندارد 

 مانند آن چه درزیر آمده برقرار شود: دیارزشیابی با

 ؛شود می ارزشیابی به فروشنده ابحغ  ورود الزامات یو چگونگ شود میپیگیر  ب اکتسا فرآیند -

  یک   بکرا  ایک و  خا   کاربرد  اا از برنامها   همجموع  برا ،کاربرد خا   ی  محصو  برا ایآ نکهیا -

 ؛ کاربرد  اا از برنامه یمحدوده کل

ارزشکیابی    اکا  فعالیکت اکر گونکه    ایک آ نکهیا ایسوم و  ایدوم  اشخا شده توسط  انجام ار ارزشیابی ایآ -

 .شود میبعدا انجام   ریز  شده طر 
 .مراجعه شود  2و  3اکتساب در شک   ارزشیابی و فرآیند بیترک از ییاا به نمونه يادآوری
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 "آماده فروش" محصوالت یارزشیابی / اکتساب  برا فرآيند مثال – 9شکل 

 

ساز  مستندات  مرور ، محصو  بازخورد کاربر اساسبر از پیش انتخاب شده کنندگان   یمحصوالت و تام

 محصو  است.نسخه آزمایشی و  ،اا  متون ادبی نظرسنجی ،یآموزش  اا محصو  و دوره

 / مناقصه. شنهادیو صدور درخواست پ الزامات کسبافزار و  نرم  آماده ساز

نرم افزار،  یمهندس ندیفرا ت،یفیکنندگان بر اساس سامانه ک  یتام یابشیارز

 توانایینرم افزار و  فرآیند نگهداشت

 یابشیارز جیبر اساس نتا  محصوالت نرم افزار یابشیارز

  نه سازمحصو ، نموعملکرد محصو ، تجربه  مستندات،یخارج

 محصو . یابیارز  اا روش گریمحصو ، د

انتشار کاال و  تامی  کنندهانتخاب محصو  و 

 قرارداد

 و قبو  / رد محصو  رشیپی آزموننجام ا

 یاضاف یابشیانجام ار گونه ارز

بزرگتر و  سامانهمحصو  به  یکپارچه ساز 

 به صورت مستق استفاده  ای
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 موجود افزار نرم اصالحات برای ايو  یسفارش یها افزار نرم یارزشیابی / اکتساب را برا مثال فرآيند– 5شکل 

 

 اطحعات  درخواست براانتشار 

 سامانه ، مشتر اا بازخورد نتخاب قبلی تامی  کننده براساس دیگرا 

 نگهداشت و قابلیتنرم افزار /  یمهندس ت،یفیک

  برا انتشار درخواستدرخواست نرم افزار و الزامات کسب و  ساز  آماده

 / مناقصه شنهادیپ

 سامانه   میرس یابیشکنندگان بر اساس ارز  یتام یابیشرزا

 .یینرم افزار، و توانا یهندسم ندیفرآ ت،یفیک

 تامی  کنندهانتخاب 

 ندیفراطر  کیفی تامی  کننده  مشخص نمودن الزامات براساس

اعتبار  درستی سنجی و ندیفرا ،نرم افزار یمهندس توسعه

  قاب  تحوی  ، زیو مم بازنگر  مشترك ندیفرآ ،یسنج

 )در صورت لزوم( ح  شدهاص  شماره قرارداد امراه با ار محصو  نرم افزارانتشار  

 یاضاف یابیشانجام ار گونه ارز

بزرگتر  سامانهمحصو   به یکپارچه ساز  

 یا استفاده به تنهایی
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استاندارد ملی ایکران بکه شکماره    شده در  فی)تعر شود بیبا فرآیند اکتساب ترک ممک  است یابیفرآیند ارزش

اکتسکاب  یی بکه ااکدا  نهکا    تواند میارزشیابی  جیکه نتا  به طور ر،یز در شده ( خحصه1329 : سا 19993

 :کند شده کم 

 رش؛یپی  اراای، طر  اکتساب و راابرد و معتهیه شدهمحصو    افزار برا نرم الزامات ییشناسا - شروع -

 اکتساب؛ الزامات دساز مشخصات و مستن -)مناقصه(   نهادشیپ  برا درخواست  آماده ساز -

 رییک کنتکر  تغ و  قکرارداد و مکیاکره   هیکنندگان، ته  یانتخاب تام -قرارداد ی و به روز رسان  آماده ساز -

 قرارداد 

قکرارداد ککه منجکر بکه       انجام شده در طو  اجکرا  ی  ارزشیابیاا فعالیت -کاال  تامی  کننده بر نظارت -

 ؛شود می محصو   یو تحو رشیپی

 .  یتحوقاب  محصو    یمحصو  و تحو رشیپی انجام شده در طو   اا فعالیت -  یو تکم رشیپی -

ارزشکیابی در طکو      ازاکا یبه ن دنیرس  برا ار دو فرآیند ارزشیابی و فرآیند اکتساب فیبه تعر ازین کارفرما

دنبا  شده نیاز بکه یکپارچکه    یاکتساب و ارزشیاب  اا فعالیتتوسعه سامانه بزرگتر،  نهی. در زم است اکتساب

که  طور امان اا پروژه شبرنامه سنج  یدر  تعریف شدنو ساز   یکپارچهتوسعه و   اا فعالیت دیگر باشدن 

  اکتسکاب بکرا  ساز   پیاده، مححظات خا  یعنی، ، دارندمشخص شده است ISO/IEC 25001در استاندارد 

 است : ریارزشیابی شام  مححظات ز

الزم  اکتسکاب  الزامکات  هیپا واندت می الزم است ارزشیابی  براکه  محصو    ی کیفی الزاماتمشخصات  -

 ؛داد  ی) مناقصه ( را تشک پیشنهاد  درخواست برا  برا

کنندگان   یمحصوالت و تامرا  از پیش انتخاب کردن ممک  است ب جداگانه هیارزشیابی اول  اا فعالیت -

 الزم باشند.

در طکو    ایک اکتسکاب و   الزاماتاست که در  ازیارزشیابی ن  محصو  برا کننده و  یتام اطحعات الزامات -

 ؛شوندقرارداد مشخص   آماده ساز

  ارزشکیابی، در طکو  نظکارت بکر اجکرا      پیشکنهاد از  یبکه عنکوان بخشک    توانند میارزشیابی   اا فعالیت -

  یک بعد از تحو ایو  محصو  رسمی رشیاز پی یبه عنوان بخش  ،از توسعه محصو یقرارداد،به عنوان بخش

 ، اجرا شوند.محصو 

 : ردیدر نظر بگ دییابی باارزش فرآیند
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  اکا  فعالیکت انجکام    در دسترس بودن منابع و تخصکص بکرا   یعنیپروژه،  تیریمد  اا تیمحدود امه -

مفروضکات در   ایک و   دی، مفروضات کلیمخاطرات احتمال ایو  یابستگو  برنامه و بودجه سهمیهارزشیابی،

 ؛ارزشیابی  اا تحش خود مورد

  انجام شکده توسکط    اا مناقصه، ارزشیابیدر طو  کنندگان   یتامبرا   الزم اکتساب و اطحعات فرآیند -

 ارزشکیابی را  که محصو  ارائه شده توسط تکامی  کننکده ککاال    یانیمثا ، کارفرما  )برادوم شخص گرید

مکورد   محصکو    ارزشکیابی بکرا    اکا  به منظور کااش تکحش  توانند میکه  یاشخا  ثالث ای(  کنند می

 ؛داستفاده قرار گیرن

از اکر   پشکتیبانی   بکرا  ضکرور   مستندسازیها و  ندهیآ  اا محصو  خوااد شد در برنامه  یا ایآ نکهیا -

 . خوااد گرفت محصو  مورد استفاده مجدد قرار ندهیگونه ارزشیابی آ

 ؛استندسازگار محصو  کیفی  الزاماتبا مشخصات  انوز ارزشیابی  اا روش ایآ که -

شکک     یک . اآمده است 3که در شک   طور امانه به چشم انداز اکتساب مختلف ارزشیابی با توج  اا نما -

  نمکا   یک مختلکف از قب  نمااکا  از  را محصکو  ممکک  اسکت اطحعکات      یکه ارزشیابی  داد مینشان 

منجر به نمکایی از نتکایج ارزشکیابی     به حساب اورند.،در حا  استفادهفرآیند و محصو   نما محصو ، از 

 شود می
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 فرآيند ارزشیابی

 های ارزشیابی ورودی نماهای

اا  کیفی  نیازمند  مستندات کاربر  و فنی

 افزار نرم

 ارزیابی ازینه

ند
رآي

ی ف
ما

ن
 

 سامانه کیفی

 مهندسیفرآیند 

 فرآیند نگهداشت

 محصول نمای

 تاریخچه

بهره بردار    
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 کارفرما دگاهيمحصول از د کیفیت فرآيند ارزشیابی  مرور کلی– 4شکل 

 افزاری کیفی محصول نرم الزاماتاکتساب  8-1-9

 مراجعه شود.(3-9-3به زیربند )

 شود. شناسایی دیمحصو  با یینها کاربر

 .ندکن فیرا تعر استاراا  مورد اد  ارزشیابیکیفی محصو  بر اساس   الزامات دیبا انیکارفرما

اکا  درونکی کیفکی     بکا اسکتفاده از سکنجه    دیکیفی محصو  با الزاماتمستندات، ی ارزشیابی طراح حالت در

 .باشندشده  فیافزار  تعر محصو  نرم

اکا  بیرونکی    با استفاده از سکنجه  دیکیفی محصو  با الزامات، ایمورد ارزشیابی محصوالت قاب  تحوی  پو در

 تعریف شده باشند. اا  کیفیت در کاربر  سنجه ایافزار  و /  کیفی محصو  نرم
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در مرحله مناقصه در فرآیند اکتساب  استفاده شدهاکتساب  الزامات مبنا  ،کیفی محصو  الزامات مشخصات

 .داند می، را شک  شود میانجام   ارزشیابی کیفی محصو  بعد آن که در برابر یو مبنای

 در ارزشیابی  دهگنجانده ش محصول یها بخش يیشناسا 8-1-5

 مراجعه شود.( 2-9-3به زیربند ) 

موجود، استاراا  مورد اد  ی اتیمحصو  عمل از ور  بهره ایشده و  رفتهیبهبود کیفی محصو  پی مورد در

 : انچه در زیر آمده باشندنظیر  ،ایو پو ستایا  یتحو قاب  ار دو محصو  دیارزشیابی با

 ؛مشخصات محصو  -

 دفترچه راانما؛  دیتول  -

  توصیف محصو ؛ -

  عم  پییر سامانهشام   یاتدر مرحله عمل قاب  اجرا محصو  -

 باشدو مستند شده  ییشناسا دیاا  محصو  در ارزشیابی کیفی با بخش تمام

 اطحعات در مورد محصو  شام  محصو  مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است:  ،کارفرما دگاهیاز د 2 يادآوری

   ؛کیفی طر  ارزشیابی

  .کیفی گزارش ارزشیابی

است، محصوالت ارزشکیابی    یگزیمحصوالت جا انیمحصو  در م  یانتخاب  ،به عنوان مثا ، اگر اد  ارزشیابی: 1 يادآوری 

 استند. اا  سازنده مولفه ایعمدتا محصوالت قاب  تحوی  و  شده

، رگتکر سکامانه بز   یک  اکا بکا   مولفکه به عنوان  توانند میکه ی استند محصوالت ،استفاده و اکتساب کاندیداا 

طبقکه   امان طور که در زیکر آمکده   اا آن. ردیمورد استفاده قرار گ مستق  توانند میکه  ای  ایکپارچه شوند ی

 : اند شده  بند

 آماده فروش؛   محصوالت تجار-الف

 فیک ط  بکرا  ایک  گکر، ید  ککاربرد   اکا  برنامکه   به دست آمکده بکرا   ایو  افتهیمحصوالت موجود توسعه  -ب

 مشترك؛   کاربرد  اا هاز برناما   هگسترد

 .محصوالت موجود را ب اصححات ایو  یمحصوالت سفارش-پ
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ار   افزار برا نرم الزامات نیاز است ،اند شده کپارچهیسامانه بزرگتر   ی اب کهافزار  نرم  کربندیمورد اقحم پ در

ممک  اسکت معکاد  در   و  بر ام منطب  استندافزار  سامانه و نرمپیکربند   گر،ی. در موارد دشود فیتعر قلم

 باشند.نظر گرفته شده 

در  مقکیم  سکامانه عامک     یک  از قبیک  افکزار   نرم شام  ممک  است به دست آمده افزار سخت  کربندیپ اقحم

از  ریناپی ییجدا یافزار موجود به شک  بخش که نرم ( باشد. انگامیROM ،PROM)به عنوان مثا   1افزار ثابت

 شود.  ارزشیابی افزار سخت  کربندیاقحم پ اب است که ازین به طور معمو ، آید   در میمد  یدر اافزار سخت

 در نظر گرفته شود:  دیبا ریموارد ز  یبر ا عحوه

 زات،یک تجه ،الزمبه مسکتندات   یو قادر به فراام کردن دسترس  یما انیکارفرما ایکنندگان و  یتام ایآ -الف

  ؛استند  یمرتبط با ا  اا نهیازو  شآموز ایاا و /  افزار، دوره ابزار، نرم

 یکا وجکود دارد   یخصوصک  یااطحعات محرمانه  ار گونه به یدر ارتبا  با تدارك دسترس یطیشرا یچا یاآ -ب

 .خیر

بکه افکراد بکا     یو قادر به فراام کردن دسترس مای  در حا  حاضراا  سوم  طر  ایکنندگان و   یتام ایآ -پ

 سفر استند؛   اا نهیکار، از جمله از  یمرتبط با ا  اا نهیازو  تپاسخ به سواال  تخصص مناسب برا

اکتسکاب    بودجه براو  ارزشیابی الزاماتارزشیابی بر اساس    یاراابر    الزم برا تخصص یابان،ارز ایآ -ت

 ؛ را دارند تخصصای  

و  خیکر  ایک  است سبمنا 9تمام عیارآزمون    ی برا ،محصو  تعیی  ای  که  برا یآزمون شیپ ایچ ایآ -ث

 جود دارد

 شدت ارزشیابی  فيتعر 8-1-4

 مراجعه شود.(  3-9-3به زیربند )

 مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است:  تمحصو  شام  محصوال  یمورد شدت ا در اطحعات ،کارفرما دگاهید از

 محصو   الزامات مشخصات -

شده توسکط   انجام ارزشیابی  اا فعالیت حاص  از جیبه نتا یدسترس  یاز طر تواند می یابیدامنه فرآیند ارزش

در  توانکد  مکی ارزشیابی   اا فعالیت  یچن .ابدی کااش  ،قاب  اعتماد استند جیکه نتا یتا زماناا  سوم  طر 

 مثا :   برا باشند.ارزیابی فرآیند  ای، ارزشیابی کیفی محصو  و / 1موجود   از قب اا نامه یگواابردارنده 

                                                 
1 - Firmware 

2 - Full scale 
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استاندارد ملی  الزامات برآورده کردن  توسعه محصو  ممک  است برا  فزار براا نرم یمهندس  فرآینداا -

، بخککش خککا   اسککتاندارداا گککرید ایککو  ISO/IEC 90003، 1329: سککا  19993ایککران بککه شککماره 

  ساز  شده باشند.استاندارد

 بکا سکوم   طر ممک  است توسط  هافزار توسعه داده شد تامی  کننده کیفی کاال که تحت آن نرم سامانه -

9 9001 الزامات
ISO ؛ی شودگواا  

ISO/IEC 25040 ،ISO/IEC 25051 انطبکاق بکا   به وسیلهاا  سوم  طر ممک  است توسط  ،محصو  -
3 

  ؛شوند ارزشیابی

اکا  سکوم    طر توسعه محصو  قاب  قبو  ممک  است توسط   برا تامی  کننده افزار نرم فرآیند تیقابل -

  ؛شود ابیارزیISO/IEC 15504 با  انطباق اب

  ؛شود از مرحله توسعه سامانه بزرگتر ارزشیابی یبه عنوان بخش از لحاظ عملکرد ممک  است  افزار نرم -

  ؛اند شده مختلف ارزشیابی یکپارچه الزاماتبا   گریبرنامه د  برا در قب ممک  است  محصوالت -

توسکط   قبلکی  انجام شده  اا شیابیار گونه ارزبازنگر  پ  از  ارزشیابی الزاماتسطح پوشش مربو  به  -

 .است  ضرور یگراند

  اکا  فعالیکت   یاز طر اا سازمان داخ  در گریمحصوالت ممک  است توسط اشخا  د بر رو  ارزشیابی -

 شود.  انجام  رسمی ریغ ای  ارزشیابی رسمی

ک  است مم اد برنامه   ارزشیابی کیفی محصو  برا جینتا ریاکتساب و تفس  برا الزمبیشتر  و زمان  نهیاز

کنندگان به منظکور    یتام ایارزیابان و  با گیارد. انوز ام ممک  است مشورت  ریروش تاث  یا بر امکانپییر 

 ضرور  باشد. جینتا رگید ی ازبه اطمینان کاف یابیدست

ااکدا  گکروه   و  یکپارچکه سکاز    الزامات ،اکتساب الزاماتاز ا   هگسترد فیط را ب تواند می یابیارزش فرآیند

 ، به عنوان مثا : به کار گرفته شودیابان ارز

  تنهکا بکا اسکتفاده از       راافکزار  بسکته نکرم    یک ممکک  اسکت بخواانکد      افزار نرم  اا بسته  انیکارفرما -

ISO/IEC 25051 .ارزشیابی کنند 

 کنند؛  استفاده  را و ارزشیابی مستق  ISO/IEC 25040محصوالت ممک  است استاندارد  انیکارفرما -

                                                                                                                                                         
1 - Preexisting 

 منتشر شده است. 2991با شماره ملی  1333در سا   ISO 9001:2000 المللی  استاندارد بی  - 9

 منتشر شده است. 93931با شماره ملی  1333در سا   ISO/IEC 25051:2006 المللی  استاندارد بی  - 3



 

33 
 

 کمینکه بکا    کمتکر رسکمی    فرآیند ارزشیابی  یبه  ازیمک  است نم که صار حان ایکوچ    رماکارف  ی -

  ؛داشته باشد مستندات ارزشیابی

 آزمکون  ،کنکد را انتخکاب   یبه سادگ ی راابیممک  است اد  فرآیند ارزش  که افزار مصر  کننده نرم  برا -

ممکک  اسکت    . فرآیند اکتساب رسمینده را اکتساب کمحصوالت مشاب ریسا انیمحصو  از م  یو  کند

 . شود میقرارداد را شام  ن  آماده سازو  کااش یابد دیبه خر ا  آشکار

ارائکه شکده در    مناسکب  راانمکا  بکا اسکتفاده از    یابیبه عنوان فرآیند ارزش تواند می  یاکتساب امچن فرآیند

  بکرا  الزم یکپکارچگ یسکطح   و شکود متناسکب سکاز     1329 : سکا  19993استاندارد ملی ایران به شماره 

 بکه طکور معمکو    بکاال   یکپکارچگ ی الزاماتکام  با   افزار نرم  اا سامانه اکتساب. کسب شودمحصو  خا  

 یفیو وظکا  پشتیبانی متشکابه فرآیند   اا فعالیتامراه با  ،فیاکتساب و وظا  اا فعالیتکام  از ا   همجموع

کننکد. بکه    مکی  طلکب اند را  مشخص شده 1329: سا  19993 استاندارد ملی ایران به شمارهکه در استاندارد 

و  اکا  فعالیتاز   دقت و تعداد میزان دیبا  ی، بنابرایابد می شیافزا یکپارچگیسطح  امان طور که ،یطور کل

 نیز باال رود. یابیاکتساب و ارزش مرتبط با فرآیند فیوظا

  ارزشیابی نییتع 8-9

 اين فرآيند   برآمدهایو  ها ورودی 8-9-2

 ( مراجعه شود 1-3-3به زیربند و برآمداا  ای  فرآیند   رودو  )برا

 اطحعات در مورد محصو  شام  محصو  مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است: ،کارفرما دگاهید از

 ؛دوطلب کنندگان  یمحصوالت و تام فهرست -

 ؛نصب  یتعداد واقع جینتا -

 تشریح شده. اد  سامانه -

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی ( یها کیفی  ) پودمان های سنجه انتخاب 8-9-1

 مراجعه شود.( 9-3-3به زیربند )

  شکتر ی بتعداد ای  یو ارزشیابی از بازنگر  شام   استفاده شدهارزشیابی کیفی محصو    اا روش انتخاب

  :از

 ؛( بر خط) از جمله مستندات  یفن ساز  محصو  و مستندات کاربر -

 ؛تامی  کننده آموزش و اا  دوره ساسبر ا محصو  ارزشیابی کیفی -
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 ؛افزار از جمله محصوالت میانی  نرم یمهندس فرآیند -

 ؛کنندگان  یبا تام تاریخچه عملکرد محصو  -

 ؛انیبا مشتر تاریخچه عملکرد محصو  -

، 1329: سا  93929استاندارد ملی ایران به شماره  سامانه کیفی ) و  یبانیکنندگان، پشت  یتام توانایی -

 ؛(6-ب ب زیربند پیوست

 پیوسکت ، 1329: سا  93929استاندارد ملی ایران به شماره  ارزشیابی )   اا روش ریسا ایو ساز   نمونه -

 ؛(3-ب ب زیربند

 ( . .شود می افتیوبگاه   بر رو به طور معمو و اطحعات مربو  )  تنقص محصوال فهرست -

  برقرار  تناسب محصو  بکرا   برا ایمحصوالت و انتخاب  بهاجازه برا   دیارزشیابی با  اا روشاز  یبیترک

 . مسائ  مربو  به ارزشیابی عبارتند از: شود مشخص، استفاده

  اکا  روش  اکا  نهیاز ایآ») به عنوان مثا   شوند از مححظات ممک  است متقابح متضاد یبرخ ایآ که -الف

 الزامکات  مجتمع امکه  به صورت اا وشراز  ایآ »ممک  است سازگار با « ؟  امده است انتخاب شده در بودجه

مبادلکه   ککه  شکود  مکی حدود  به ارزیابان مربکو    تا ای مورد   ی( در انباشد «؟  داند میرا نشان  ارزشیابی

 . ایجاد کنند ارزشیابی الزامات  بند تیاولو مبنا ضرورو  را 

  رتبکه بنکد    ارزشیابی بکرا   اا روشه از نمون  ی پ پیوست، 1329: سا  93929استاندارد ملی ایران به شماره  -يادآوری

 . داد مینشان  ی راو اثربخش نهیافزار با از کیفی نرم  اا ویژگی

 به : نظربا  کند فراام می انتخاب شده  اا روشاز  یبیمناسب در ترک دامنه ایپوشش  ،ارزشیابی ایآ -ب

 ؛شود میمطاب   مشخصات آن با افزار نرم  ینشان دادن که ا گیچگون -

 ؛ارائه اطمینان بیشتر  برا اا روشپوشش  امپوشانی -

که پوشش  کند را فراام می  یتضم ی از ای ک ، سطح قاب  قبول  ی، به عنوان اا فعالیتاز ا   همجموع ایآ -

 ؛وجود دارد درگیراستیم، اا آنکه با افزار  کیفی نرم  اا ویژگیآن دسته از   برا یکامل

 ؛استند گریکدی مکم  اا روش ای  کها   هدرج -

 . برا  نشانی دای مشخصات متنوع اا روشی  از ار تینیو ع یاثربخش -
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و  هکا از تحلیل ی، برخک مروراکا  از یارزشیابی )به عنوان مثا  برخک   اا روش انیدر م زیمتما  اا روشانواع  -

 ؛( اا روش بر یاا مبتن از آزمون یبرخ

بکه عنکوان    تیک در نها اا  کاربرد  ککه  ارزشیابی در برنامه  اا فعالیتار گونه   در نظر گرفت  اعتبار برا -

 ؛سامانه انجام خوااد شد توسعه ک چرخه حیات از  یبخش

 انجام شده است. گرانیتوسط د  ارزشیابی اعتبار -

داسکتان گونکه   تجربکه   ای برآورداا ای اا بررسیمانند  «یرسم ریغ» هیارزشیابی اول  اا فعالیتاز  استفاده -پ

 ازدادگکان  مخکازن   ایک محصو  در دسکترس،    محصو ، مستندات کاربربازنگر    ، مجله تجاررامکار/کارب

 مناسکب عملککرد   شکده بکا   از محصوالت در نظر گرفتها   همجموع کردن محصو ، به منظور محدودبازنگر  

 است. شتریب اا  ارزشیابی  برا

 در نظر گرفته شود : دیبا ریز، موارد گرانیانجام شده توسط د  اا ارزشیابی دایاز اعتبار قب 

 ؛را نشان داده است از برنامه یکپارچگیارزشیابی ارزشیابی بادرجه دقت مطاب  با سطح  الزامات ایآ -الف

و  شکده اسکتفاده  گیر   تصمیم اریارزشیابی، مع زانی، مهگزارش ارزشیابی نسخه  محصو  ارزیابی شد ایآ - ب

 ؛ه استبه دست آمده را شناسایی کرد  ریگ جهینت

، یی ککرده اسکت  شناسکا را  افزار نرم یفرآیند مهندس ایگزارش ارزشیابی ار گونه نقص در محصوالت  ایآ - پ

ه انجکام شکد   یاصکحح  اقکدام  ایآ نکهیاو  پیشنهاد کرده است اا نقص  یا نشان دای  برا یاقدام اصحح ایچ

 ؛است

 از جمله : دارند،مناسب ر  نمون  انارزیاب ایآ -ت

 ؛انجام ارزشیابی و تحلی در  تجربه -

 ؛المللی بی شده  رفتهیپی  استاندارداامرتبط با افزار  در کیفی نرم تجربه -

 ؛افزار نرم یدر مسائ  مربو  به مهندس تخصص -

 از تامی  کننده کاال . کام  استقح  -

 های کیفی   سنجه یبراگیری  تصمیم یارهایمع فيتعر 8-9-9

 مراجعه شود.( 3-3-3به زیربند ) 

 دیک اا  کیفی  با سنجه  براگیر   تصمیم  اراایبه منظور اکتساب، مع الزاماتشخصات ارزشیابی مورد م در

 شده باشد. فیمحصو  و مشخصات کیفیت در کاربر  تعر  اا ویژگیاز   یار   برا
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ار   برا دیاا  کیفی  با سنجه  براگیر   تصمیم  اراایدر مرحله عم ، مع ایمورد ارزشیابی محصو  پو در

 باشد.شده  فیمحصو  و مشخصات کیفیت در کاربر  تعر  اا ویژگی از  ی

 ارزشیابی یبراگیری  تصمیم یارهایمع فيتعر 8-9-5

 مراجعه شود.( 2-3-3به زیربند ) 

  برا دیارزشیابی کیفی با  براگیر   تصمیم  اراایبه منظور اکتساب، معالزامات مورد ارزیابی مشخصات  در

 .باشد شده  فیصات کیفیت در کاربر  تعرمحصو  و مشخ  اا ویژگیاز   یار 

  یار   برا دیارزشیابی کیفی با  براگیر   تصمیمدر مرحله عم ، معیاراا   ایمورد ارزیابی محصو  پو در

 شده است. فیمحصو  و مشخصات کیفیت در کاربر  تعر  اا ویژگیاز 

 ارزشیابی یطراح 8-5

 اين فرآيند برآمدهایو  ها ورودی 8-5-2

 (مراجعه شود 1-2-3به زیربند  مداا  ای  فرآیندو برآ  ورود  ) برا

 :شام  محصو  مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است   یکارفرما، اطحعات در مورد محصو  امچن دگاهید از

 ؛مشخصات محصو  -

 ؛توصیف محصو  -

 ؛داوطلب کنندگان  یتامو محصوالت  فهرست -

 ؛نصب  یتعداد واقع جهینت -

 تشریح شده سامانه اد  -

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی  یها فعالیت طرح 8-5-1

 مراجعه شود.( 9-2-3به زیربند )

  یک ، بکا توجکه بکه در دسکترس بکودن منکابع از قب      دیک با   ارزشیابی کیفی محصو  شناسایی شکده اا فعالیت

 ، زمان بند  شوند.رایانهافزار و  کارمندان، ابزار نرم

را صو  بر اساس  اد  ارزشیابی و استاراا  مورد اد  ارزشیابی طر  ارزشیابی کیفی مح  دیبا انیکارفرما

 برقرار کنند.
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را  اکا  کیفکی محصکو      کیفی محصو  با استفاده از سنجه الزاماتطر  ارزشیابی مربو  به  دیبا انیکارفرما

 .دنبرقرار  کن

کجکا، چگونکه،    ،ی، چکه کسک  چه وقت) چرا، چه،  5W3Hشام   دیارزشیابی کیفی به منظور اکتساب با طر 

 : باشد( امان طور که در زیر آمده چه مقدارچقدر و 

 ؛اکتساب محصو   از ارزشیابی کیفی برامنظور  -

 ؛ارزشیابی شده اد  اا  محصو  بخش -

 ؛اکتساب  است برا ریو منابع درگ زمان بند از جمله  ،ارزشیابی  اا فعالیت -

 ؛اکتساب  ارزشیابی برا  اا فعالیت تیمسؤول -

 ؛اکتساب  ارزشیابی کیفی برا طیو مح منطقه -

 ؛ارزشیابی  مورد استفاده برا شسنج اا ، روش و ابزاراا هسنج -

 . بودجه -

 یحاطربازنگر    ی، روش ارزشیابی یمورد استاراا  مورد اد  محصوالت ایستا مانند مستندات طراح در

 است . یاا  کیفی داخل با استفاده از سنجه

آزمون با  ی  ، روش ارزشیابیییمانند محصو  اجرا ایپو  افزار ت نرممورد استاراا  مورد اد  محصوال در

 اا  کیفیت در کاربر  است . افزار  و سنجه اا  بیرونی کیفی محصو  نرم استفاده از سنجه

مرحلکه  و  اکتساب، آزمون موعد مقرربه  یابیدر زمان مناسب به منظور دست دیارزشیابی کیفی با  اا فعالیت

 .وندشانجام  اتیعمل

محصو    یامکان تحق   رسیدگی بهبه منظور  دیاد  اکتساب محصو  جد  برا دیمحصو  باساز   نمونه

 است،توسعه یابد و ارزشیابی شود. کیفی الزاماتباکیفی که مربو  به 

 :ردیدر نظر بگ  است را که به طور عمده مربو  به چشم انداز کارفرما ریز  اا جنبه دیارزشیابی با طر 

 زاتیک ، تجهافزار سختآزمون ) به عنوان مثا  آزمون  طیمح کردنفراام مرتبط با   اا نهیازار ی  از  -الف

 ؛انجام ارزشیابی  و ابزار، کارمندان متخصص ( برا

 ؛الزم زمان بند  ارزشیابی و برنامه  برا تیمسؤول -ب
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 تیآن محدود ایکه آ  یاو  کیفی تضمی  فراام نمودتنقص در روش ارزشیابی در  ای تیمحدود ار گونه -پ

، به عنوان مثا  روش ارزشیابی قادر به پوشکش  پوشش دای شده استطر    یدر ا گرید  نقص در جااا ای

 ؛نیستمشخصه کیفی خا    ی    فرعی برااا ویژگیامه 

 داکی  ، نظکم یعنکی ، شکود  مکی مختلکف ارزشکیابی اسکتفاده      اا روش  یمتقاب  ب  اا وابستگیار گونه  -ت

  یک باشد (، برقرار   دیمف  گریآزمون ممک  است در آزمون د  ی) اطحعات به دست آمده در  اا وابستگی

 ؛ارزشیابی  اا روشاز  نهیبه یتوال

 ؛ارزشیابی  اا روشاز   یار   ک  ارزشیابی و برا  برا  نهیو از الزممنابع  -ث

از فرآینکد ارزشکیابی و    ییاکا  نمونکه بکه  اکتسکاب )    اکا  فعالیتارزشیابی و   اا فعالیت  یب نقطه اتصا  -ج

 ؛( مراجعه شود 2و 3در شک  ی را بیاکتساب ترک

کامک  در نظکر    دیک ارزشکیابی با چکرا  و  چه وقت کند می  ییدر فرآیند ارزشیابی که تعگیر   تصمیمنقا   -چ

 ؛متوقف شود دیرد ( و با ای رشیپی اریمع یعنیگرفته شود ) 

 فیک در تعرککه  ساخته اسکت   ییاستثنا ایو   عاد ریغگیر   تصمیم پشت ار اتیو فرض هیتوجمنط ،  ایآ- 

 ؛شده است مستندایجاد شده، طر  ارزشیابی 

از   یک ار  طیو شراالزامات ، با توجه به عمومی یابیفرآیند ارزش را از مسائ  مربو  به گیشته ممک  است ب یبرخ -يادآوری

 خا  استفاده شود . تارزشیابی کیفی محصوال

 شیابیارز یاجرا 8-4

 و برآمدهای اين فرآيند ها ورودی 8-4-2

 (مراجعه شود  1-3-3به زیربند و برآمداا  ای  فرآیند   ورود  ) برا

 شام  محصو  مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است   یکارفرما، اطحعات در مورد محصو  امچن دگاهید از

 ؛مشخصات محصو  -

 ؛توصیف محصو  -

 ؛داوطلب کنندگان  یتامو محصوالت  فهرست -

 ؛نصب  یتعداد واقع جهینت -

 تشریح شدهسامانه  اد  -

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا -
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 سنجش کردن 8-4-1

 مراجعه شود.( 9-3-3به زیربند ) 

. در ودبکه سکازمان گکزارش شک     ی بکه اکتسکاب  ابیدرزمان مناسب به منظور دسکت  دیبا نتایج حاص  از سنجش

، قبک  از حک  مسکائ      به مرحله بعکد  دینبا تیفعال شود،  رفتهیپی نتواندکه نتایج حاص  از سنجش  یصورت

  برود.

 باشد.قب  از مرحله  اکتساب گزارش شده  دیارزشیابی با گزارشی  

به منظکور بهبکود کیفکی     ،اکتساب  ثبت شده و قب  از مرحله بعد دیکیفی محصو  با یی شدهشناسا مسائ 

 ، ح  شود.ور  قاب  قبو  اکتساب محصو  و بهره

د . در شکون  مکی  آور  جمع یداخل  اا ویژگی یواقع مقادیر.  داد میر   انگام توسعهکیفی    کنترونظارت 

بکه   دادندرك و واککنش نشکان    اجکازه  انیک به کارفرما جهی، در نتشود می تحلی  علتمورد مقادیر نامطلوب، 

 .داد میرا  مشکحت

 اتیک عمل فیک ده بکا توجکه بکه تعر   شک  فیک تعر یداخلک   اا ویژگی  برا یواقع شسنج ریمقاد دیبا انیکارفرما

مشخصکات   در دیک با انیک ، کارفرماپیکدا کننکد   رییک کیفکی تغ  الزامکات د. اگر نکن آور  جمع را   داده آور  جمع

 نظر کند. دیارزشیابی تجد یارزشیابی و طراح

 های کیفی   سنجه یبراگیری  تصمیم یارهایمعکارگیری به   8-4-9

 مراجعه شود.( 3-3-3به زیربند )

 ارزشیابی یبراگیری  یمتصم یارهایمع 8-4-5

) به عنوان مثا   ایو پو ستایبه منظور ارزشیابی محصو  ا، ارزیابی کیفی محصو   براگیر   تصمیم  اراایمع

 دیکیفی  با الزاماتبر اساس  ،اد  از اکتساببرا   آزمون ( مستند  نمودار و یطراح ،اا نیازمند مشخصات 

 ، به کار گرفته شوند شده خحصه مقادیر هجینت را   فرعی باا ویژگیکیفی و   اا ویژگیبا استفاده از 

مقکادیر خحصکه     توانکد  مکی ارزیابی کیفی   براگیر   تصمیم  اراای، معایستادر مورد ارزشیابی محصوالت میانی  - 2 يادآوری

 . باشندبازنگر  حاص  از  جیبر اساس نتا یی شدهاز مسائ  شناسا  محدودشده 

مقکادیر   توانکد  مکی ارزشیابی کیفی   براگیر   تصمیم  اراای، معاید ارزشیابی از محصوالت قاب  تحوی  پودر مور - 1 يادآوری

 باشد.آزمون  جیشده بر اساس نتا ییشناساخطااا  از   محدودخحصه شده 

  یک ارزیابی به عنوان  جینتا دی، تولاا ویژگی  فرعی و اا ویژگیبه  دیباگیر   تصمیم  اراایاز معا   همجموع

 :دیارزشیابی با جینتا. ودخحصه ش ،دشون میبرآورده  کیفی محصو  الزاماتکه تا چه حد  هیانیب
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 ؛را برقرار کند باشد می ارزشیابی الزاماتمحصو  قادر به برآورده کردن   یاز اطمینان که ا یمناسب درجه -

  بکرا الزامکات  بیشکتر    اکا  ارزشیابی و ار گونه ارزشکیابی  الزاماتخا  با توجه به   اا یار گونه کاست -

 ؛را شناسایی کند نقص  یا دامنه  ییتع

 ؛را شناسایی کند استفاده از محصو   خا  قرار داده شده بر رو طیشرا ای تیار گونه محدود -

را  اسکت ککه نیکاز   ارزشیابی خود و ار گونه ارزشکیابی بیشکتر   در  از قلم افتادگی ایضعف نقطه  ار گونه  -

 ؛شناسایی کند

 . ، روش  شده است را شناسایی کندتوسط ارزشیابی کهاستفاده از محصو    برا ا   هنیگز ار -

  یک ا  ثابت کنکد ککه   ی،ارزشیابی واقع الزاماتافزار و  نرم یکپارچگیبا در نظر گرفت  سطح  ،دیبا  ریگ جهینت

 »ده از محصکو   و مناسب است. اگر امکان استفا یکاف ،افزار در نظر گرفته شده استفاده در نرم  محصو  برا

 پک   جود نداردو  عدم اطحعات ارزشیابی  یبه دل ایشده و    آشکاراا نقصبا توجه به  ،«امانگونه که است

 محکدود ککردن اسکتفاده از محصکو  در اکد       ایکنتر  و   برا ایو  شتریانجام ارزشیابی بپیشنهاداتی برا  

 ضرور  است.خود  کاربرد 

از   یک اکر    بکرا  تواند میکه  « 1اا نیازمند از انطباق ا   هیانیب»  یاز  با استفاده ممک  است  ریگ جهینت

  یک ا بکرآوردن   بکرا  اسکتفاده شکده  محصو  مکورد    خدمت )اا( ایو  اا( ، تابع ))اا( یژگیاز و خا   الزامات

به  ،داد میالزامات ی را در برآرورده شدن ای  اطمینان کافکه ارزشیابی   اا روشو  توصیف شود مند ،ازین

در  یافزونگک  ،اا  متنکوع  یطراح اا  پیاده ساز بالقوه مانند   اا یطراح  اا راابردرسمیت شناخته شود. 

 . را جبران کند خرابی بالقوه محصو  اینقص  تممک  اس ی،ابیرابط و فنون باز یکپارچگی، کنتر   کربندیپ

 ایک و  اسکتفاده   محصکو  بکرا   پییرشعدم  میتصممنجر به  وجود دارد که ارزشیابی ممک  است احتما   یا

،  یگزیجکا   اکا  روش بکا  به ارزشیابی مجدد هیارائه توصو  ارزشیابی الزاماتتطاب  با   تحش برا عدم میتصم

 .باشد میمحصو   دیعدم خر ایو  دیخر یی،نها می. تصمشود

رزشیابی بیشتر در فرم محصو  با امکان ا دیخر  قرارداد برا  ی منجر به تواند میپ  از آن  دیبه خر میتصم

 محصو  شود. رشیآزمون پی

، که شام  اصح  محصو ، توسعه دیگر شود ممک   اا نهیگزبه منجر  تواند می دیخر   عدمبراگیر   تصمیم

 .باشد می طیرشراییتغ ای، یمحصو  سفارش  ی

                                                 
1 - statement of requirements compliance 
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 ارزشیابی گیری جهینت 8-6

 اين فرآيند برآمدهایو  ها ورودی 8-6-2

 (مراجعه شود 1-6-3به زیربند فرآیند  و برآمداا  ای   ورود  ) برا

 کارفرما، اطحعات در مورد محصو   شام  محصو  مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است : دگاهید از

 ؛مشخصات محصو  -

 ؛کداا  منبع برنامه -

 ؛دفترچه راانما دیتول  -

 . توصیف محصو  -

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی جهینتبازنگری  8-6-1

 مراجعه شود.( 9-6-3د به زیربن)

 گزارش ارزشیابی ايجاد 8-6-9

 مراجعه شود.( 3-6-3به زیربند )

 شود. به منظور اکتساب انجام  دیبا اننفع ذ و  انیکارفرما  یمشترك گزارش ارزشیابی ببازنگر  

 کیفی و ارائه بازخورد به سازمان ارزشیابیبازنگری  8-6-5

 مراجعه شود.( 2-6-3به زیربند )

 ارزشیابی ی  دادهانتقال  انجام  8-6-4

 مراجعه شود.( 3-6-3بند  به )

 فرآيند ارزشیابی ارزيابان مستقل یبرا يیها هیو توصالزامات  3

 عمومی الزامات            3-2

 یعملک سکاز    پیکاده   برا ییاا هیو توصالزامات ارزیابان مستق   کردیرو  برا محصو  فرآیند ارزشیابی کیفی

دارنکد،   ارزشکیابی  جینتا به و اعتماد رشیدرك، پی نیاز به ختلفم طرفی  که یارزشیابی کیفی محصو ، زمان

. شکود  مکی  تفادهمحصو  اس  یارزشیابی مستق    در حا  انجام ی انجام  انبآن توسط ارزیا.کند  فراام می

اسکتفاده   گکر یاز طکرفی  د  یبرخک  ایو  انیداندگان، کارفرما درخواست توسعه بر اساس تواند میارزشیابی   یا
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  بکرا  اکا  آندر نظر گرفته شده اسکت. اغلکب    داند می انجام که ارزشیابی مستق  یکسان  بند برا  ی. اشود

 کنند. کار میطر  سوم   اا سازمان

تکر و قابک  اعتمکاد تکر      ینک یارزشکیابی ع  کردنفراام  را شده و ب یطراح یبه خوب  اا روش به کارگیر به منظور  -يادآوری

ارزشیابی کیفکی محصکو  اسکت . معمکو        و مورد استفاده برا ضرور مستق   ب، ارزیاانشکارشناس خبره با تجربه و د دیداز

 که محصکو  کسی و کنندگان   یو تام انیمختلف از کارفرما  اا شرکت  که برا استا   هخبر ارزیابان مستق  کارشناس  یتر

اسکت.   ،کنکد  ی مکی نک یکننکدگان ارزشکیابی ع    یتام ایداندگان و  ، توسعهانیاز کاربران، کارفرما  یبر اساس  درخواست ار  را

مسکائ  و   را مکیاکره بک    ، بکرا ککار گرواکی  برقرار    نقش برا  دارا ایو  دینآ می طیشرا بنابه به طور معمو ارزیابان مستق  

محصکو  و  به  یارزشیابی خود  مانند دسترس  اا فعالیتکنندگان در   یتام ایداندگان  ، توسعهانی، کارفرماکاربرانبا امراای 

 استند.، ییاجرا  طیمح

 را به حساب آورند. ریمسائ  خا  ز دیمستق  با انبارزشیابی، ارزیا  فرآیند برا  یاستفاده از ا انگام

 د.ندا  انجام انیارزشیابی کیفی بر  اساس دامنه قرارداد با متقاض  اا فعالیت دیمستق  با ارزیابان

 .شود مییکسان  انیداندگان و کارفرما توسعهی ار دو ابید ارزشفرآین باارزیابان مستق   یابیارزش فرآیند

 ارزشیابی بکر اسکاس    اا فعالیت دیداندگان استند، ارزیابان مستق  با توسعه ،ارزشیابی انیکه متقاض یدر صورت - 2 يادآوری

 د.ندا انجام را دانده  نظر چشم انداز توسعه نقطه

نظر  نقطه ارزشیابی اساس  اا فعالیت دیاستند، ارزیابان مستق  با انیبی کارفرماارزشیا انیکه متقاض یدر صورت  -1 يادآوری

 د.نکارفرما را انجام دا چشم انداز

 کنند. ارزشیابی رابه اادا  ارزشیابی  یابیبه منظور دست ایپو ایمحصوالت ایستا و /  دیمستق  با ارزیابان

از  نکان یبکه منظکور اطم   ایک پو ایک محصو  ایستا و  دیمحصو  اد ، ارزیابان مستق  با  یارزشیابی  در زمان

 کنند.ارزشیابی  ،افزار کیفی نرم

 هدفمثالی از هستار  -1جدول

 محصول پويا محصول ايستا هستار هدف ارزشیابی

 مستند طراحی - محصو  میانی

 کداا  منبع -

 طیمحصو  قاب  اجکرا موجکود در محک    -

 آزمون

 راانما  کاربر  تولید - محصو  قاب  تحوی 

 ارش ارزشیابیگز -

 طیمحصو  قاب  اجکرا موجکود در محک    -

 عملیات

 شود. بر  اساس قرارداد انجام  انیداندگان و کارفرما از نقطه نظر توسعه دیارزشیابی کیفی با  اا فعالیت

را انجکام   باشد ریز شام  موارد تواند میبر قرارداد که  یارزشیابی کیفی مبتن  اا فعالیت دیمستق  با ارزیابان

 :دندا
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 ا؛یپو ایارزشیابی کیفی محصو  ایستا    -

 ؛یانیم قاب  تحوی  یا ارزشیابی کیفی محصو   -

 ؛توسعه یافته  قاب  تحویو از کیفی محصوالت میانی  نانیاطم  -

 ؛آماده فروشمحصو    یانتخاب   -

 ؛محصو  آماده فروش  یانتخاب  و سهیمقا  -

 داندگان؛ از توسعه یقبو  محصو  سفارش  -

 سامانه ارزشیابی کیفی محصو .  ان براآموزش کارمند -

 شده است. فیتعر انیقرارداد با متقاض  یبر  اساس  یت ارزیابان مستق مسؤول

 :باشد ریشام  موارد ز تواند می یت ارزیابان مستق مسؤول

 داشته باشند. نانیاطمی ابیور  فرآیند ارزش ارزشیابی کیفی و بهبود بهره جهینتاز  دیارزیابان مستق  با -

  بکرا  یمناسکب  طیمحک  وبکازنگر    را قکرارداد مسکتند   کیفی قب  از انجام ارزشیابی دیمستق  با ارزیابان -

 . فراام کنند ارزشیابی

و  رشیپکی فهیکدن،  بکه   ازیک که طرفی  مختلف ن یزمان ،ارزشیابی مستق  کردیرو  کیفی برا یابیارزش فرآیند

فراام  ،محصو  کیفیارزشیابی  یعملساز   پیاده  برا ییاا هیو توصالزامات ، دارند ارزشیابی جینتا به اعتماد

 .شود می دهارزشیابی مستق  محصو  استفا  یانجام در حا  . آن توسط ارزیابان  کند می

 : موارد زیر باشد شام  دیارزشیابی با انیمتقاض تیمسؤول

 ؛اد  ارزشیابی  محصو  برا  یدر ا ضرور  یبرقرار  حقوق قانون  -

 ؛محصو  فیو توص ییشناسا  برا ضرور  ارائه اطحعات  -

  یک ، ایارزشکیابی واقعک   الزامکات   یکی تع  مستق  برا انو میاکره با ارزیاب ابتدایی ارزشیابی الزامات انیب  -

 ؛باشد مربوطه  مطاب  با مقررات و استاندارداا دیارزشیابی با  برا الزامات 

 ؛یابیارزش را محرمانه در خصو  اطحعات ارائه شده ب الزامات  -

 ؛داندگان و ارزیابان مستق  توسعه  یواسطه ب  ی، ار زمان که ضرور  است، به عنوان کردن عم   -
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 ریو سکا  رایانکه مناسکب بکه    یبکا دسترسک   امراهارزیابان مستق ، ار زمان که ضرور  است، فراام کردن -

 ؛از محصو  یاتیاستفاده عمل  توسعه و برا  مورد استفاده برا زاتیتجه

بکه   یاز ارزیابان مسکتق  از جملکه آمکوزش و دسترسک     پشتیبانی فراام کردن ضرور  است،ار زمان که  -

 ؛مناسبمندان کار

اکا  آن، از جملکه    و مولفکه  حاتیاز عرضه به موقع محصکو ، توضک   نانیاطم ار زمان که ضرور  است، -

 ؛گریمستندات و مواد د

ارزشکیابی   جیکه ممک  است نتا یملمستق  از ار عا آگاه کردن ارزیاباناست،  ضرور  استار زمان که  -

 .را نامعتبر کنند

 ارزشیابی مستق ، به عنوان مثا  : برا  بالقوه انیمتقاض

 ؛افزار نرم داندگان توسعه -

 ؛افزار نرم نگهدارندگان -

 ؛افزار نرم کنندگان  یتام -

 ؛افزار نرم انیکارفرما -

 ؛افزار نرم کاربران -

 افزار . نرم  انیاا در نقش کارفرما سامانهسازان  یکپارچه -

 : باشد ریشام  موارد ز دیارزیابان مستق  با  اا تیمسؤول

ه ارزشکیابی انجکام شکد     محصکو  بکرا    یک در ا یککاف  یحقکوق قکانون   متقاضکیان ککه   چ  ککردن ایک    -

داشکته   انیاز متقاض نیاز به تصدی  امضاءمستق  ارزیابان ممک  است  ،کار  یانجام ا بنابرای  برا ،دارند

  باشند

از تمکام اطحعکات   که الزم است از کلیه اطحعات فراام شده توسط متقاضیان،  رمانگی انگامیحف  مح -

محصکو  تحکت ارزشیابی،سکواب  ارزشکیابی و گکزارش      شام  ، به عنوان مثا ،انیارائه شده توسط متقاض

 ؛ارزشیابی

 ؛ارزشیابی  یانجام ا  برا دهیکارمندان مجرب و آموزش د کردنفراام  -

 ؛ار ارزشیابی و فناور ابز کردنفراام  -
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 ؛ارزشیابی الزاماتارزشیابی مطاب  با   یا راابر   -

 ؛دارند ریتاثارزشیابی  جیبر نتا  انجام شده در طو  ارزشیابی که دارا اا کار ی  ازحف  سواب  ار  -

 ؛انیبه موقع گزارش ارزشیابی به متقاض  یاز تحو نانیاطم  -

 . انیدرخواست شده توسط متقاض حددر  ارزشیابی راابر به  دید امکان کردنفراام   -

 مثا  :  مستق  بالقوه، برا ارزیابان

 ؛آزمون مستق   اا آزمایشگاه -

 ؛شده عیتوز  اا سازمان ایو در حا  تولید  اا افزار استاراا  آزمون شده در داخ  نرم -

 ؛ده  استفاده کنناا سازمان ایو  دیخر اا  در حا افزار نرم داخ  استاراا  آزمون شده در -

 ؛ سامانهساز   یکپارچه  اا سازماندر  استاراا  آزمون شده -

 . کنند مقایسه ایجاد می محصوالت  یب یی کهاا سازمان  -

در  دیارزشیابی، ارزیابان مستق  با جینتا تینیو ع یطرف یب ، ریاز تکرار، تکرار پی نانیمنظور حصو  اطم به

کند  خود را فراام می تیفعال  برا یکتساب کیفی کافا  برا ضرور   اا  یکه تمام تضم یسازمان بافت  ی

 کنند . عم 

 ارزشیابی الزامات برقراری 3-1

 اين فرآيند برآمدهایو  ها ورودی  3-1-2

 (مراجعه شود  1-9-3به زیربند و برآمداا  ای  فرآیند   ورود  ) برا

 د.ندا انجام  انیربر اساس دامنه قرارداد با مشت را ارزشیابی کیفی  اا فعالیت دیمستق  با ارزیابان

فرآینکد   ایک  دانکده  ارزشکیابی توسکعه   فرآینکد با توجه بکه   را ارزشیابی کیفی  اا فعالیت دیمستق  با ارزیابان

 د.نانجام دا انیداندگان و کارفرما ارزشیابی کارفرما و بر اساس قرارداد با توسعه

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابیهدف  برقراری 3-1-1

 مراجعه شود.( 9-9-3به زیربند )
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 افزاری کیفی محصول نرم الزامات اکتساب 3-1-9

 مراجعه شود.(3-9-3به زیربند ) 

 در ارزشیابی  گنجانده شده محصولی ها بخش يیشناسا 3-1-5

 مراجعه شود.(2-9-3به زیربند ) 

 کنند.  فراامارزشیابی   شده برا واگیارشر  محصو  از محصو    ی دیارزشیابی با انیمتقاض

 است : ریشر   شام  موارد ز  یاز ا اد 

از  یمحصو  که به عنکوان بخشک   اا  مولفهآن دسته از  هشناس یعنیدامنه ارزشیابی،  فیتعر را اجازه  ب -

محصکو     یاز ا یمحصو  که به عنوان بخش اا  مولفهآن دسته از  هو شناس در نظر گرفته شده محصو 

 ؛اشاره شده است اا آن محصو  به  یت فهم اسهول  تنها برا کهاایی  بخشآن شده و ندر نظر گرفته 

و مستندات مربو  بکه محصکو  اسکت     ها بخش کدام ای  که کردنمشخص  بر اساسممک  است  ییشناساای    -2يادآوری 

 شده یا نشده است.ساز   پیادهچه تابعی توسط محصو  

، افکزار  سکخت متشکک  از   ،سکامانه   یک ابی در ارزشی  شده برا واگیارمحصو   انگامی کهقلمرو ارزشیابی  فیتعر -1 يادآوری

 شکه یام  یمحصکوالت  چنکی    یبک  تمکایز  ای  علت ککه به  مهم است است، شده هیتعب ،اا سازمان ایاا و  محصوالت، شبکه گرید

 . ستیآشکار ن

 ییشناسکا و  اکا  آنارزشکیابی، درك سکاختار     شکده بکرا   واگکیار اا  محصکو    مولفه هشناس ارائه کردن -

 . دسترسی به آن گیچگون  یامچن  شده فرااماطحعات 

 توجیه ،اند واگیار شده ارزشیابی  در واقع براکه  اا  محصو  از مولفه یشام  فهرست دیشر  محصو  با  یا

شده ممک   فهرستاا   . مولفه باشداز مستندات مربو  به محصو   فهرست  یدر مورد ساختار محصو  و 

اکا و   از مؤلفکه   یک اکر    . بکرا شکوند  فهرسکت نیست   ازیکه نشندتر دیگر  باکوچکاا   شام  مولفه است

 ارائه شود : دیبا ری، اطحعات زفهرستدر   مربو  به محصو مستندات

 ؛طبیعت مولفه شر  -

 ؛در مولفه شده  استفاده  اا ییدر مورد صورت گرا اطحعات -

 ؛مولفه در مورد اندازه اطحعات -

 ؛گریاا  د با مولفه ارتبا  -

 ارزیابان . را محصو  ب اا  رد در دسترس بودن مولفهدر مو اطحعات -
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 ایجاد شود. دیافزار مناسب با نرم یمهندس  به استاندارداا ارجاعار صورت،  در

 . منطب  باشد ذکر شده در باال الزاماتکه شر  محصو  مطاب  با  دنکن یبررس دیباارزیابان 

 الزامکات در  شناسایی شدهاا   رابطه خود  با مولفه ییبه منظور شناساتوجیه ارائه شده  دیمستق  با ارزیابان

 اا، تحلی  کنند. را به اوبی تشریح مولفه ارزشیابی

مشکخص   ارزیابی شکده  یفیک  اا ویژگی، با توجه به  اا ممک  است ازنقطه نظر تئور مولفهارزشیابی،  الزاماتدر  -9 يادآوری

از  یاکا  واقعک   از مولفکه  یفتکد ککه برخک   بیاممک  است اتفاق   یاند. ا شده فهرست یاا  واقع محصو ، مولفه فی. در توصشوند

 کرده اند.اا  مختلف مشخص  ارزشیابی در مولفه الزاماتکه  باشند یاطحعات  محصو  حاو

برقکرار  مشخصکات ارزشکیابی      است.، برا نیاز دادانجام  تواند میکه ارزشیابی  ییاطحعات به منظور شناسا  یا -5 يادآوری

 خوااد شد.ارزشیابی استفاده  الزاماتامراه به   یا، شده

ارزشیابی   برا یامر فرصت  ی. ایابدداندگان محصو  بهبود  تحلی  شر  محصو  ممک  است با مشورت با توسعه -4 يادآوری

 .خوااد بود  ریامکان پیالزم عم   را ب ،ارزشیابیکوتاه  زیمم  یبا انجام  ،ایکه آ ای  که ای  کردن  فراام مستق  برا

 اا  محصو  و مستندات مربو  به محصو  را به ارزیابان مستق  ارائه . مولفه دیبا انیمتقاض

که اندازه  . انگامی را مرتب کننداا  محصو  و مستندات مربو  به محصو   تمام مولفه دیمستق  با ارزیابان

 . ردیمورد استفاده قرار گ دیبا  رسمی  کربندیپ تیریکنند، مد میتراز اا آن را  مولفه یدگیچیو پ

 :به طور کمینه دیثبت نام با اطحعات

 ؛شناسه منحصر به فرد سند ایو  مولفه

 ؛عنوان سند ای مولفه نام

 ؛( یکیزیف طیشرا ایبه خصو  و   اا  ناانجار شام ) مستند  شر 

 ؛ارائه شده انیاطحعات که توسط متقاض خیو تار  کربندی، پنسخه

 . افتیدر خیتار

توسط ارزیابان مسکتق  محافظکت    دیاا  محصو  و مستندات مربو  به محصو  با محرمانه بودن تمام مولفه

 . به ترتیب دیگر  با متقاضیان موافقت شده باشدمگر شود 

و دفکع    سکاز  رهیک حم  و نقک ، ذخ  د،یکار ارزشیابی، از جمله رس  اا از جنبه  اریمحرمانه بودن بر بس الزامات - 6يادآوری

 ، تاثیر میگیارد.مام اطحعات مربو  به محصو ت
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 شدت ارزشیابی فيتعر 3-1-4

 مراجعه شود.( 3-9-3به زیربند ) 

تصکویب  و ارزیابکان مسکتق     انیمتقاض  یمشترك ب یبررس  ی جهیبه عنوان نت دیشدت ارزشیابی با الزامات

 شود.

 ارزشیابی نییتع 3-9

 اين فرآيند برآمدهایو  ها ورودی 3-9-2

 (.مراجعه شود  1-3-3اا  ای  فرآیند و برآمد  ورود  ) برا

 .باشداز ارزیابان مستق   یشام  اطحعات اختصاص دیبانارزشیابی  مشخصات

ارزشیابی که ممکک  اسکت آن را بکه اشکخا       انی،  به متقاضاست گزارش ارزشیابی، که شام  مشخصات ارزشیابی -يادآوری

از اطحعات  یمحافظت از برخکه برا   نباشد ارزیابان مستق  صح ممک  است به   ی. بنابرا کنند تحوی  شده استفاش  گرید

   ی، تحش کنند.اختصاص

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی ( یها های کیفی  ) پودمان سنجه انتخاب  3-9-1

 مراجعه شود.( 9-3-3بند  به )

انجام   برا ضرور م اطحعات اا  ذکر شده در شر  محصو  تما که مولفه دنکن یبررس دیمستق  با ارزیابان

 . کنند را فراام می ارزشیابی کیفی الزاماتارزشیابی با توجه به 

اادا  ارزشیابی که  برآوردن  و تصدی  مشخص شده برا سنجشکه  بازررسی کنند دیبا زیمستق  ن ارزیابان

 استند . یکاف اند، شده انیارزشیابی کیفی ب الزاماتدر 

اا  ذکر شده در شر  محصکو  منجکر    اطحعات از دست رفته در مولفه ییبه شناسا تواند می بازررسی  یاول

 شود : ح   ریز  اا روشاز  یکی باامر ممک  است   یشود. ا

  ی، اشوددر شر  محصو  اضافه  دیاطحعات از دست رفته  با  مولفه محصو  حاو  ی را مرجع ب  ی -

 ؛کنند ، فراام میانجام ارزشیابی  برا گرانیبا دامراه  مولفه را  یا انیمتقاض است که یبدان معن

 .اند نظر شده دیارزشیابی تجد الزاماتاست که  یکه بدان معن د،نابی کااش  دیارزشیابی با اادا  -

شکده در مشخصکات ارزشکیابی     پیشنهاد اا  و تصدی  شکه سنج مطابقت ای  استدر  یبررس اد دومی  

 شود : انجام  ریز  اا روشاز  یکیک  است به مم  یانر است . ا یفن طیسازگار با شرا
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 ؛مربوطه شسنج  استاندارداا ییشناسا -

در  دیک با  هیک توج  یک ، انکه یزم  یک ارجاع به متکون معتبکر مناسکب در ا    با  ،یدق هیتوج  ی کردنفراام  -

 . شودمشخصات ارزشیابی گنجانده 

 مشتم  است بر: بایدارزشیابی  مشخصات

 ؛در شر  محصو  مشخص شده است امان گونه کهاا  محصو   مولفه به ارجاعدامنه ارزشیابی با   -

مستندات مربو   گریاا  محصو  و د انجام ارزشیابی و مولفه  برا مورد نیازاطحعات   یمتقاب  ب ارجاع -

 ؛ذکر شده در شر  محصو 

 ؛شود می انجام اا آن  که بر رو یاا  محصول و ارجاع به مولفه دهو تصدی  انجام ش شسنج مشخصات -

 ایک ارزشکیابی امکراه بکا اشکاره بکه اسکتاندارد و        الزامکات اا و تصدی  و  مشخصات سنجه  ینگاشت ب  ی -

 . شده فهرستتصدی   ای شار سنج  برا یهیتوج

 شود.و ارزیابان مستق  تصدی   انیمتقاض  یمشترك ب یبررس جهیبه عنوان نت دیارزشیابی با مشخصات

 های کیفی   جهسن یبراگیری  تصمیم یارهایمع فيتعر 3-9-9

 مراجعه شود.(3-3-3به زیربند )

 ارزشیابی یبراگیری  تصمیم یارهایمع فيتعر 3-9-5

 مراجعه شود.( 2-3-3به زیربند ) 

 ارزشیابی یطراح    3-5

 اين فرآيند برآمدهایو  ها ورودی 3-5-2

 (مراجعه شود  1-2-3به زیربند و برآمداا  ای  فرآیند   ورود  ) برا

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی  یها فعالیت طرح 3-5-1

 ( مراجعه شود. 9-2-3بند به زیر)

 را به حساب آورند. رایانهو   افزار نرم  کارمندان، ابزاراا  یمنابع از قب بودن دسترسدر  دیمستق  با ارزیابان

 و هرسکان اا  آن به توافک  برسکند.    محصو  و مولفه  یدر مورد برنامه تحو انیبا متقاض دیمستق  با ارزیابان

 د.نمشخص شو دیبا اا رونوشتاز   تعداد  یاا  محصو  و امچن مولفه  یتحو برا  قالب
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، نیست دانده محصو  توسعه متقاضی، یمشخص شود. وقت دیجلسات در طو  دوره ارزشیابی با  براالزامات 

دانکدگان   وسعهاز ت پشتیبانیمشخص شود. به طور خا ،  دیداندگان با ارزیابان مستق  و توسعه  یروابط ب

 ایک و   رسکمی   اکا  مثا ، آموزش، بحکث   ممک  است شام ، برا پشتیبانی  یمشخص شود. چن دیباالزامات 

 .باشد  کار دفتر امساز 

مشخص الزامات امراه با منابع  دیار زمان که ضرور  است، با یاتیو عمل یافته توسعه  اا  وبگاهبه  یدسترس

 . باشدشده 

 ارزیابان مستق  باشد.  اا فعالیتریز   ارزشیابی و طر   اا روشمستندات  باید شام  ارزشیابی طر 

 کاالاکا  بکه   شکام  ارجکاع  ارزشیابی در برنامه ارزشیابی ممک  است   اا روشاز  یمربو  به برخ مستندات

 با توجه بکه  روشی وابستگ هیقادر به توج دی. در آن صورت، ارزیابان مستق  باباشد یارزیابان مستق  خصوص

 . باشند خود در استفاده از روش یستگیعنصر متناظر مشخصات ارزشیابی و شا

و ارزیابکان   انیمتقاضک   یمشکترك بک   یبررسک   جکه یبه عنکوان نت  دیکیفی محصو  را با  یطر  ارزشیابی دق 

 تصویب شودمستق  

 ارزشیابی یاجرا 3-4

 و برآمدهای اين فرآيند ها ورودی 3-4-2

 (مراجعه شود 1-3-3به زیربند  و برآمداا  ای  فرآیند  ورود  ) برا

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 سنجش کردن 3-4-1

 مراجعه شود.( 9-3-3به زیربند ) 

اکتسکاب    اکا  سکازنده آن بکرا    و مولفکه  محصو سنجش  شام  به طور معمو ارزشیابی   اا فعالیت انجام

 اسکت  ممکک  میکانی      داده. باشد می، یابیگزارش ارزش جینتا دیبه منظور تول   داده  یا رتفسی ومیانی     داده

 رسمی  اا مد  ایو  اا مولفهاز  برگزیدننموداراا،  ام،از جمله، به عنوان مثا ، اعداد و ارق یمتنوع ماایتها 

 ارزشیابی .  برا 

ه بکر  شود. عکحو  محافظت  یاصل اا  و مستندات امان راه به عنوان مولفه به دبایمیانی     دادهبودن  محرمانه

،   داده  یبدخواه از ا ای یاز ار گونه اصح  تصادف  ریجلوگ  برارا الزم  تمام تحش دیارزیابان مستق  با  ،یا

  کربنکد یپ تیرمکدی ، بکزر  اسکت   ،میکانی     داده یدگیک چیکه مقدار و پ . به طور خا ، انگامیانجام داند

 .ردیمورد استفاده قرار گارزشیابی شده،  محصو  وارزشیابی میانی  جینتا  یب  سازگار حف   برا دیبا  رسمی
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 اسکاس آن اسکت،    بکر  ریکه در آن اکر تفسک   یانیسواب  ارزشیابی ار گونه اطحعات م در دیمستق  با ارزیابان

ارزشیابی که در طر  ارزشیابی  سواب در  دیبا زین ریفرآیند تفس طو  گرفته شده در ماتی. تصمگنجانده شود

 انده شود .گنج شده است مشخص

  بکرا  ایک خام     داده آور  جمع  برا  افزار نرم  استفاده از ابزاراا به ازیارزشیابی ممک  است ن  اا فعالیت

 داشته باشند.میانی     داده ریانجام تفس

  اکا  مد  دیتول  براCASE 1 محاسبه کد، ابزار  کد منبع برنامه برا گران تحلی  یی،ابزاراا  یچن یی ازاا مثا  - 2 يادآوری

 .، میباشنداا هسنتز سنج دیتول را صفحات گسترده ب ایو  ییاجرا اا  برنامه  اجرا  برا طی، آزمون مح رسمی

در گکزارش ارزشکیابی    دیک به ابزار با ارجاع، استفاده شود ارزشیابی  اا فعالیت انجام  ابزار برا  یکه  انگامی

 .باشدکننده آن و نسخه ابزار   یامابزار و ت ییشناسا شام  دی. مرجع باشودگنجانده 

  کربنکد یشکام  پ  دیک با  یک . اشکود در سواب  ارزشیابی گنجانده  دیابزار مورد استفاده  با را تر ب دقی  مرجع

ارزشیابی بکه منظکور اکتسکاب      اا فعالیتقادر به تکرار است که  الزم هابزار و ار گونه اطحعات مربوط  یدق

 . باشدمی میانی جهیامان نت

 . داد میاند، ارجاع  گنجانده نشدهکه در گزارش ارزشیابی  یانیم جیبه نتا قاب  تکرار الزاماتای   - 1 يادآوری

 . باشد در پرونده ارزشیابی قاب از ابزار  یکپ  ی شام ممک  است ای  مورد موارد،  یبرخ در -9 يادآوری

امان گونکه ککه    که ابزار مورد استفاده در واقعیندای از ا نانیاطم  تمام تحش الزم برا دیمستق  با ارزیابان

 گیار  صحه را انجام شده ب  اا فعالیتسواب   دیارزیابان مستق  با کند، به کار گیرند. می کار ،رود میانتظار 

 د.نحف  کنرا  شود میارزشیابی استفاده  فرآیندابزار که در 

 ،آن ابکزار  یککه در طک   یمقدار زمکان  ایافزار  موجود نرم اا  داد نصبتع بر اساس تواند می یسوابق  یچن، مثا   برا 5 يادآوری

 . ، باشداستفاده شده است

 . آموزش داده شوند استفاده از ابزار مناسب ابباید مستق  ارزیابان کارمندان 

  ممک  اسکت، بکرا   ای شود.   در مح  ارزیابان مستق  انجام تواند مینارزشیابی   اا فعالیتموارد،  یبرخ در

 انجام شود .در حا  عملیات است، که در آن محصو   وبگاه  یدر  ایدانده و  توسعه وبگاهمثا ، در 

. بکه طکور   دنارزشیابی انجام شده را کنتر  کن  اا فعالیتتمام  دیافتد، ارزیابان مستق  با اتفاق می  یا یوقت

 اجتناب کنند. کند، باط را  ارزشیابی جیکه نتا یطیشرا ار از دیارزیابان مستق  با ،خا 

                                                 
1- Computer-aided software engineering  
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ارزشیابی  جیارزشیابی و نتا جینتا محرمانگی از ای  که نانیاطم  برا ضرور تمام تحش  دیمستق  با ارزیابان

 . انجام داند د،شون میحف  میانی 

تحکت    کربنکد یمحصکو  آزمکون شکود، پ    قاب  اجرا که طر  ارزشیابی مستلزم آن است که برنامه  انگامی

 .شودثبت  قایدق دیبا آزمون طیآزمون و مح

 هیتوصک  اکا  سیااه، استفاده از ی شودبازرسمستند   یارزشیابی مستلزم آن است که  تیفعال  یکه  انگامی

 .شود می

 های کیفی   سنجه یبراگیری  تصمیم یارهایمع  3-4-9

 مراجعه شود.( 3-3-3به زیربند ) 

 یابید. به منظور دسکت شون می دیتول  حویت و قاب میانی  محصوالت ارزشیابی جیارزشیابی، نتا  طو  اجرا در

 دیک با را انجکام داده اسکت   تیک ککه فعال  آن کارمنکد  متفکاوت از   ،ارزیکاب مسکتق    کارمند،تینیبه حداکثر ع

 . دکن یارزشیابی را بررس  اا فعالیت

 ارزشیابی یبراگیری  تصمیم یارهایمع 3-4-5

 مراجعه شود.( 2-3-3به زیربند ) 

 ارزشیابی جهینت 3-6

 اين فرآيند آمدهایبرو  ها ورودی 3-6-2

 (مراجعه شود  1-6-3به زیربند و برآمداا  ای  فرآیند   ورود  ) برا

 است . ریز فیشام  وظا تیفعال  یا

 ارزشیابی جهینتبازنگری  3-6-1

 مراجعه شود.( 9-6-3به زیربند ) 

ارزشیابی   اا فعالیت تیبه ماا یبستگ مرور،. اد  از  شودبازنگر   دیارزشیابی کیفی محصو  با جینتا امه

  اکا  فعالیکت  گیر اجرا در میبه طور مستق که نفر  ی کمینهتوسط  دیبابازنگر  .  دارددر نظر گرفته شده 

 شود.ارزشیابی گنجانده  واب در س دیبا ی. گزارش بررساست انجام شودارزشیابی 

 ارزشیابی گزارش ايجاد 3-6-9

 مراجعه شود.( 3-6-3به زیربند ) 

 بازخورد به سازمانو ارائه  کیفیارزشیابی  یبررس 3-6-5

 مراجعه شود.( 2-6-3به زیربند ) 
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 . شودداده   یارزشیابی تحو انیبه متقاض دیگزارش ارزشیابی کیفی با  ینو شیپ

 یسکازماندا  دیو ارزیابان مستق  با انیمتقاض  یگزارش ارزشیابی کیفی ب  ینو شیپ مشترك برا بازنگر  

 شود.

ایجکاد   پیشنهاداتی  ی. اگر چنبدانددر گزارش ارزشیابی پشنهادات ایجاد  را فرصت را ب  یا دیبا انیمتقاض

 گنجانده شوند فص  خا  از گزارش ارزشیابی  یدر  دیبا ای  پیشنهادات، شوند

 ارزشیابی ی  دادهانجام انتقال  3-6-4

 مراجعه شود.( 3-6-3به زیربند )

مربو      داده دیارزیابان مستق  با، شود داده  یتحو انیبه متقاض  که گزارش ارزشیابی به طور رسمی انگامی

 .را مرتب کنند به ارزشیابی

میانی ممک  است توسکط ارزیابکان مسکتق  بکه منظکور       ارزشیابی جنتای، مشرو  بر موافقت واضح متقاضیان

 افزار استفاده شود. اا  کیفی نرم ارزشیابی و سنجه فنونمطالعه 
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