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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد « مهندسی سامانهاا و نرمافزار  -الزامات و ارزشکیابی کیفکی سکامانهاکا و نکرمافکزار (- )SQuaRE
راانمککا ارزش کیابی بککرا توسککعهدانککدگان ،کارفرمایککان و ارزیابککان مسککتق » کککه پککیش نککوی آن در
کمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تکدوی شکده اسکت و در سیصکد و نهمکی
اجحس کمیته ملی استاندارد مور  29/19/6مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماده 3
قانون اصح قوانی و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان
استاندارد ملی ایران منتشر می شود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفکت  .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدید نظر استاندارداا ملی استفاده کرد .
تدوی مجموعه استاندارداا ملی ایران شماره  ،93999حرکتی است به سمت مجموعکه ا از اسکتاندارداا
که ضم برخوردار از ساختار منطقی و یکنواخت ،دو فرآیند اصلی را پوشش مکیدانکد :فرآینکد مشکخص
کردن نیازمند اا کیفی نرمافزار و فرآیند ارزشیابی کیفی نرمافزار .ای دو فرآیند را بایکد فرآینکد سکنجش
کیفیت نرمافزار پشتیبانی کند  .کاربران ای مجموعه استاندارد را کسانی تشکی مکیدانکد ککه نکرمافکزار را
تولید میکنند ،میخرند یا سفارش میداند  .ای مجموعکه اسکتاندارد معیاراکایی را بکرا مشکخص ککردن
نیازمند اا کیفی محصو نرمافزار  ،سنجش وارزیابی آن تعیی میکند.
با توجه به اامیت ای موضوع ،سازمان ملی استاندارد ایران ،نیز امسو با مجموعه استاندارداا بی المللکی
 ISO/IEC 25000که در جهان به اختصار  SQuaREشناخته میشوند ،تدوی استاندارداا کیفیت محصو
نرمافزار را در دستور کار خود قرار داده و به لحاظ حف ارتبا منطقی با مجموعه استاندارداا SQuaRE
ساختار منطقی مشابهی را برا ای مجموعه استاندارد حف کرده است .ای مجموعکه اسکتاندارد بکا عنکوان
عمومی«مهندسی نکرمافکزار -نیازمنکد اکا کیفکی محصکو نکرمافکزار و ارزشکیابی آن » و در مجموعکه
استاندارداا ملی ایران شماره  ،93999تدوی و منتشر میشود .ای مجموعه استاندارد دارا سکاختار زیکر
است:
 استاندارداا بخش مدیریت کیفیت با شمارهاا 9399n
 استاندارداا بخش مد کیفیت با شمارهاا 9391 n
 استاندارداا بخش سنجش کیفیت با شمارهاا 9399 n
 استاندارداا بخش نیازمند اا کیفی با شمارهاا 9393n

 استاندارداا بخش ارزشیابی کیفیت با شمارهاا 9392n
الزم به یادآور است که در ای مجموعه حر  nمقادیر  9تا  2را میپییرد .شمارهاا  93939تکا 93922
نیز برا گسترش استاندارداا ای مجموعه و تدوی و انتشار مشخصات فنی و یا گزارشاا فنی در نظکر
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
امانطور که استفاده از فناور اطحعات رشد میکند ،تعداد سامانهاا بحرانی 1نیز رشکد مکیکنکد .چنکی
سامانهاایی ،برا مثا  ،شام سامانهاا بحران امنیتی ،9بحرانکی در زنکدگی ،بحرانکی در اقتصکاد و بحکران
ایمنی 3استند .به ویژه کیفیت سامانهاا و محصو نرمافزار ای گونه سامانهاا بحرانی اامیت دارد ،زیکرا
مشکحت نرمافزار ممک است به عواقب جد منجر شود.
ارزشیابی ،تعیی نظاممند از ای مورد است که تا چه حد ی استار ،2مطاب با معیاراا مشکخص شکده
آن میباشد .ارزشیابی کیفی محصو برا ار دو مورد اکتساب 3و توسعه نرمافزار حیاتی است .اامیت نسبی
ویژگیاا مختلف کیفیت نرمافزار بستگی به نحوه استفاده مورد انتظار و یا اادا سامانها که ای نرمافزار
ی بخشی از آن است؛ دارد .محصوالت ،برا تعیی ای مورد که آیکا ویژگکیاکا کیفکی مربوطکه الزامکات
سامانه را برآورده میکنند یا خیر ،نیاز به ارزشیابی دارند.
ایک اسکتاندارد ملکی بخشکی از اسکتاندارداا مجموعکه  ISO/IEC 250nn SQuaREمکیباشکد .اسکتاندارد
 6ISO/IEC 25040شام الزامات عمومی و توصیهاایی برا ارزشیابی کیفکی محصکو و امچنکی مفکاایم
عمومی مرتبط است .ای استاندارد ملی موضوعات خا مربو به توسکعهدانکدگان ،کارفرمایکان و ارزیابکان
مستق بر اساس استاندارد  ISO/IEC 25040را فراام میکند.
اد کلی برقرار مجموعه استاندارداا  3SQuaREحرکت به سو ی مجموعه منطقی سازماندای شده
غنی و متحد است که دو فرآیند اصلی :مشخصات الزامات کیفی نرمافزار و ارزشیابی کیفی نرمافزار را پوشش
می دادکه توسط ی فرآیند سنجش کیفی نکرم افکزار پشکتیبانی مکیشکود .اکد مجموعکه اسکتاندارداا
 ،SQuaREکم به آن دسته از محصوالت در حا توسعه و اکتساب ،امراه با مشخصات و ارزشیابی الزامات
کیفی است .ای مجموعه معیاراایی برا مشخصات الزامات کیفی محصو  ،سنجش آناا و ارزشیابی اسکت.
ای شام ی مد کیفی برا اماانگی با تعاریف مشتر از کیفیت امراه با ویژگکیاکا فرآینکد توسکعه
است .به عحوه ای مجموعه ،سنجهاکا پیشکنهاد شکدها از ویژگکیاکا محصکو ککه مکیتوانکد توسکط
توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق مورد استفاده قرار گیرد ،در اختیار قرار میداد.

1- Critical Systems
2 - Security Critical
3 - Safety Critical
4 - Entity
5 - acquisition

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

 SQuaREموارد زیر را فراام میکند:
 اصطححات و تعاریف؛
 مد اا مرجع؛
 راانما کلی؛
 راانمااا اختصاصی ار بخش؛ و
 استاندارداایی برا مشخص کردن نیازمند اا ،طر ریز و مدیریت ،سنجش و ارزشیابی اادا .
 SQuaREشام استاندارداا بی المللی بر رو شیوهاا و سنجهاا کیفی ،امچنی در الزامکات کیفکی و
ارزشیابی است.
مجموعه  SQuaREدر حا حاضر جایگزی  ISO/IEC 9126و مجموعه  ISO/IEC 14598میشود.
مجموعه  SQuaREاز استاندارداا شام بخشاا زیر ،تحت عنوان کلی ارزشیابی و الزامات کیفی نرمافزار و
سامانهاا است:
 - ISO/IEC 2500n بخش مدیریت کیفی،
 – ISO/IEC 2501n بخش مد کیفی،
 -SO / IEC 2502n بخش سنجش کیفی،
 - ISO/IEC 2503n بخش الزامات کیفی و
 - ISO/IEC 2504n بخش ارزشیابی کیفی.
انتظار میرود که ای استاندارد ملی ،تا زمانی که با استاندارداا مجموعه  ISO/IEC 250nnجایگزی شوند،
امراه با بخشاا دیگکر اسکتاندارداا مجموعکه  SQuaREو بکا مجموعکه  ISO/IEC 14598و مجموعکه
 ISO/IEC 9126استفاده شوند.
توضککیحات در ایکک اسککتاندارد ملککی بککه طککور عمککده بککر اسککاس توضککیحات در ،ISO/IEC 14598-3
 ISO/IEC 14598-4و ISO/IEC 14598-5است که با ای استاندارد ملی جایگزی خوااد شد.
شک  1سازماندای از مجموعه  SQuaREرا نشان میداد که نشاندانده خانوادهاا استاندارداا است که
جلوتر بخش نامیده میشود.

ك

بخش مد کیفیت

بخش ارزشیابی
کیفیت

2501n

2504n

بخش
نیازمند اا
کیفی
2503n

بخش مدیریت کیفیت
2500n

بخش سنجش کیفیت
2502n

بخش گسترش93922 -93939

شکل -2سازمان استانداردهای بینالمللی مجموعه SQuaRE

بخشاا مد  SQUAREعبارتند از:
 – ISO/IEC 2500n بخش مديريت کیفی .2استاندارداا بی المللی که ای بخش را تشکی میداند
تمام مد اا ،عبارات و تعاریف مشترك که در سایر استاندارداا مجموعه  SQUAREمورد استفاده قرار
گرفتهاند را تعریف میکند .مسیراا ارجاع (راانما مستندات  )SQUAREو پیشنهادات کحن عملکی
در به کارگیر استاندارداا مناسب برا موارد کاربرد خا به تمام انواع کاربران کم میکنکد .ایک
بخش امچنی  ،الزامات و راانمااایی در اختیار واحد پشتیبانی را فراام می کند ککه مسکؤو مکدیریت
مشخص کردن و ارزشیابی الزامات کیفی محصو است/
 – ISO/IEC 2501n بخش مدل کیفی.1استاندارد ملی که ای بخش را تشککی مکیداکد ،مکد اکا
کیفی دقی برا نرمافزار ،کیفیت در کاربر  3و داده را ارائه میداد .راانمکا عملکی بکرا اسکتفاده از
مد کیفی نیز ارائه شده است.
 – ISO/IEC 2502n بخش سنجش کیفی . 5اسکتاندارداکا بکی المللکی ککه ایک بخکش را تشککی
میداند ،شام ی مد مرجع سنجش کیفی محصو  ،تعاریف ریاضی سکنجهاکا کیفکی و راانمکا
عملی برا استفاده از آناا است .ای بخش سنجهاا درونی کیفیت نرمافزار ،سنجهاا بیرونی کیفیت
1 - Quality Management Division
2 - Quality Model Division
3 - Quality in use
4 - Quality Measurement Division

محصو نرمافزار و سنجهاا کیفیت در کاربر را ارائه میکند  .مولفهاا سنجه کیفکی ککه مبنکا
سنجهاا کیفی ذکر شده استند ،تعریف و ارائه میشوند.
 - ISO/IEC 2503n بخش الزامات کیفی .2استاندارد که ای بخکش را شکک مکیداکد ،بکه فرآینکد
مشخص کردن الزامات کیفی کم میکند .ای الزامات کیفی مکیتواننکد در فرآینکد اسکتخراج الزامکات
کیفی محصو نرم افزار در حا توسعه یا به عنوان ورود فرآیند ارزشیابی مورد استفاده قکرار گیرنکد.
نگاشت فرآیند تعریف الزامات با فرآینداا فنی تعریف شده در  9ISO/IEC 15288ارائه شده است.
 - ISO/IEC 2504n بخش ارزشیابی کیفی . 9استاندارداایی ککه ایک بخکش را تشککی مکیدانکد،
نیازمند اا ،توصیهاا و راانماییاایی برا ارزشکیابی محصکو نکرمافکزار  ،توسکط ارزیابکان مسکتق ،
کارفرمایان و یا توسعهداندگان ارائه میداند  .اطحعاتی برا مستندساز ی سکنجه بکه عنکوان یک
پودمان ارزشیابی نیز ارائه شده است.
اسکتاندارداا  ISO/IEC 25050تکا  ISO/IEC 25099بکه منظکور اسکتفاده بکرا گسکترش اسکتاندارداا
بی المللی  SQuaREو  /یا گزارشاا فنی ذخیره شدهاند.
ای استاندارد ملی بخشکی از  2504nاسکت -بخکش ارزشکیابی کیفکی ککه در حکا حاضکر از اسکتاندارداا
بی المللی زیر تشکی شده :


 - 5ISO/IEC 25040فرآيند ارزشیابی  :شام الزامات عمومی برا مشخص کردن و ارزشیابی کیفی
نرمافزار و روش کردن مفاایم کلی آن است  .ای
محصو را فراام کرده و الزامات برا کاربرد ای
ارزشیابی کیفی محصو برا اادا و رویکرداا
کیفیت در کاربر  ،سنجه بیرونی کیفیت محصو
به عحوه برا ارزشیابی کیفی محصو نرمافزار
در روند توسعه آن ،به کار رود.



استاندارد ی توصیف فرآیند بکرا ارزشکیابی کیفکی
فرآیند را تعیی میکند .فرآیند ارزشیابی ،مبنایی برا
مختلف است .بنابرای فرآیند میتواند برا ارزشکیابی
نرمافزار و سنجه درونی کیفیت محصو نرمافزار ،
از پیش توسعه یافته و یا محصو نرمافکزار سفارشکی

اين استاندارد ملی  -راهنمای ارزشیابی برای توسعهدهندگان ،کارفرمايان و ارزيابان مستقل :
شام الزامات خا

و توصیهاایی برا توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق است .

 - ISO/IEC 25045 پودمان ارزشیابی برای بازيابی مجدد :مشخصات را به منظور ارزشیابی بازیکابی
ویژگیاا فرعی تعریف شده تحت مشخصه قابلیت اطمینان مد کیفی ،فراام میکند .ایک اسکتاندارد
1 - Quality Requirements Division

 - 9استاندارد بی المللی  ISO/IEC 15288:2008با شماره ملی  :16392سا  1321در سا منتشر شده است.
3 - Quality Evaluation Division

 - 2استاندارد بی المللی  ISO/IEC 25040:2011با شماره ملی  :93929سا  1321در سا منتشر شده است.

م

حالت ارتجاعی سنجهاا بیرونی کیفی محصو نرمافکزار و شکاخص بازیکابی خودککار را انگکامیککه
سامانه اطحعاتی متشک از ی یا چند محصو نرمافزار است و در معرض ی مجموعکه از اخکتحالت
قرار گرفته است ،تعیی میکند .اختح میتواند ی خطا عملیاتی ( مانند خاموش شدن ناگهانی ی
فرآیند سامانه عام  1که سامانه را از کار میاندازد) یا ی رویداد (به طور مثا افکزایش قابک تکوجهی از
کاربران سامانه) باشد.
استاندارد  ISO/IEC 25040ی
است.

نسکخه تجدیکدنظر شکده اسکت و جکایگزی

اسکتاندارد ISO/IEC 14598-1

اين استاندارد ملی ،يک نسخه تجديدنظر و جايگزين استاندارد  ISO/IEC 14598-3و ISO/IEC

 14598-4و ISO/IEC 14598-5است.
اصطح «محصو » به عنوان ی
ملی استفاده میشود.

واژه ساده برا «سامانهاا و محصو نرمافزار » در سراسر ای اسکتاندارد

اصطح «فرآیند ارزشیابی» به عنوان ی
استاندارد ملی استفاده میشود.

واژه ساده برا «فرآیند ارزشیابی کیفی محصو » در سراسکر ایک

اصطح «گزارش ارزشیابی» به عنوان ی واژه ساده برا «گکزارش ارزشکیابی کیفکی محصکو » و اصکطح
«طر ارزشیابی» به عنوان ی واژه ساده برا «طر ارزشیابی کیفی محصو » در سراسر ای استاندارد ملی
استفاده میشود.

1 - Operating System

ن

سامانهها و مهندسی نرمافزار  -الزامات و ارزشیابی کیفی سامانهها و نرمافزار
( - )SQuaREراهنمای ارزشیابی برای توسعهدهندگان ،کارفرمايان و ارزيابان مستقل
2

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی نیازمند اا ،توصیهنامهاا و راانمااا برا ارزشیابی کیفی محصکو بکه
طور خا برا توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق است .ای استاندارد به حوزه کاربرد خاصکی
محدود نیست و میتواند برا ارزشیابی کیفی ار نوعی از محصوالت استفاده شود.
ای استاندارد ملی ی توصیف فرآیند را برا ارزشیابی کیفی محصو فراام مکیکنکد و الزامکات خکا را
برا کاربرد فرآیند ارزشیابی از نقطه نظر توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق بیان میکند .فرآیند
ارزشیابی میتواند برا اادا و روشاا مختلف استفاده شود .فرآیند میتواند برا ارزشیابی کیفی نرمافزار
از پیش توسعه یافته ،نرمافزار آماده فروش 1یا نرمافزاراا سفارشی استفاده شود و میتواند در طو یا بعد از
فرآیند توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
ای استاندارد ملی برا کسانی که مسؤو ارزشیابی کیفی محصو استند ،در نظر گرفته شده است و برا
توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق محصوالت مناسب است.
ای استاندارد ملی برا ارزشیابی جنبهاا دیگر از محصوالت (الزامات عملکرد  ،الزامات فرآیند ،الزامکات
کسب و کار و غیره) در نظر گرفته نشده است.
1

انطباق

ارزشیابی کیفی محصو منطب با ای استاندارد ملی است ،اگر توسعهداندگان منطب با الزامات بنکد  6و 3
بوده ،اگر کارفرمایان منطب با الزامات بند  6و  3باشد و اگر ارزیابان مستق منطبک بکا الزامکات بنکد  6و 2
باشند.
9

مراجع الزامی

مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجکاع داده شکده اسکت.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد محسوب می شوند.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدید نظراکا بعکد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشکار بکه آناکا ارجکاع داده
شده است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.

1 - commercial-off-the-shelf

1

استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 2-9استاندارد ملی ایران به شماره  :93999سا  ،1332مهندسی نرمافزار -نیازمند اا کیفکی محصکو
نرمافزار

و ارزشیابی آن  -راانمایی برSquaRE

 1-9استاندارد ملی ایران به شماره  :93991سکا  ،1336مهندسکی نکرمافکزار  -الزامکات کیفکی محصکو
نرمافزار و ارزشیابی آن -طر ریز و مدیریت
 1-9استاندارد ملی ایران به شماره  :93939سکا  ،1336مهندسکی نکرمافکزار  -الزامکات کیفکی محصکو
نرمافزار و ارزشیابی آن -الزامات کیفی
 1-9استاندارد ملی ایران به شماره  :93929سا  ،1321مهندسی سامانهاا و نرمافکزار -الزامکات و ارزیکابی
کیفیت سامانهاا و نرمافزار ( )SQUAREفرایند ارزیابی
5

اصطالحات وتعاريف

در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریف زیر به کار میرود:
2-5
محصول قابل تحويل

2

ار سامانه منحصر به فرد و قاب درستیسنجی و یا محصو نرمافزار برا انجکام یک
منو به تصدی توسط حامی پروژه یا مشتر است.

خکدمت اسکت ،ککه

1-5
محصول پويا

سامانه یا محصو نرمافزار قاب سنجش در طو اجرا آزمون و /یا محیط عملیاتی است.
9-5
ارزشیابی

تعیی نظاممند از ای که تا چه حد ی

استار بر معیاراا مشخص شده آن منطب میشود.

[استاندارد ملی ایران به شماره  :19993سا ]1329
5-5
سطح ارزشیابی

دقت زیاد به کار گرفته شده در طو ارزشیابی است که عم یا نظکم و دقکت ارزشکیابی را از دیکدگاه فنکون
ارزشیابی به کار گرفته شده و نتایج ارزشیابی به دست آمده ،تعیی میکند.

1 - deliverable product

9

4-5
سوابق ارزشیابی

شوااد اد مستند شده از تمام فعالیتاا انجام شده و تمام نتایج به دسکت آمکده در فرآینکد ارزشکیابی،
است.
6-5
درخواست کننده ارزشیابی

2

شخص و یا سازمانی است که ارزشیابی را درخواست میکند.
7-5
ابزار ارزشیابی

ابزار است که میتواند در طو ارزشیابی برا جمعآور داده ،انجام تفسیر داده و یا خودکارساز  9بخشی
از ارزشیابی ،استفاده شود.
يادآوری -نمونهاایی از چنی ابزاراایی عبارتند از تحلی کد منبع برا
رایانه( 3)CASEبرا تولید مد اا رسمی ،محیط آزمون برا
بازرسی و یا صفحات گسترده برا تولید ترکیبی سنجهاا است.

8-5
شدت ارزشیابی

اجرا

محاسبه معیاراا کد ،ابزار مهندسی نرمافزار با
برنامهاا

2

اجرایی ،بازبینه برا

جمعآور

داده

4

درجه الزم برا مشخصهاا کیفی محصو و مشخصهاا فرعی برا تکمی استفاده مورد انتظار اضطرار
محصو  ،است.
3-5
ارزيابان مستقل

فرد یا سازمانی که ارزشیابی را به طور مستق از توسعهداندگان و کارفرمایان انجام میداد.
يادآوری -فرد یا سازمانی است که به عنوان توسعهدانده و یا کارفرما برا

سامانه اد

ارزشیابی شده عم میکند که

ممک است ارزیاب مستق برا سامانه نباشد .ارزیابان مستق ممک است ی سازمان باشند .ارزیاب مستق تا زمانی که
مستق از توسعهداندگان و کارفرمایان باشند ،ممک است به امان سازمان توسعهدانده تعل داشته باشد.

20-5
محصول میانی

سامانه و یا نرمافزار محصو فرآیند توسعه است که به عنکوان ورود بکه مراحک دیگکر از فرآینکد توسکعه
استفاده میشود.
1 - evaluation requester
2 - automate
3 - Computer Aided Software Engineering
4 - Checklist
5 - evaluation stringency

3

22-5
کیفیت محصول

توانایی محصو نرمافزار در برآوردن نیازاا تصریحی 1و تلویحی 9است انگامیکه در شرایط خا
گرفته میشود.

به کار

يادآوری -ای تعریف با تعریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران به شماره  :2999سا  1333تفاوت دارد .دلی اصلی آن ای
است که تعریف کیفیت نرمافزار به ارضا نیازاا تصریحی و تلویحی اشاره میکند ،در حالی که تعریف ارائه شده در استاندارد
ملی ایران به شماره  :2999سا  1333به ارضا الزامات اشاره میکند.

21-5
محصول ايستا

سامانهاا غیر اجرایی یا محصوالت نرمافزار به منظور بازنگر است.
4

مفهوم ارزشیابی از نقطه نظر هر يک از نقشها

2-4

چارچوب ارزشیابی کیفی محصول از ديدگاه هر يک از نقشها

توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق  ،فعالیتاا متفکاوتی را در طکو ارزشکیابی کیفکی محصکو
سامانه ،مطاب با ار نقش مشخص و دسته استار اد ارزشیابی ،انجام میداند.
به طور اساسی ،فرآیند ارزشیابی کیفی محصو ار ی از نقشاا مشکابه یککدیگر اسکت ،امکا اسکتار اکد
ارزشیابی با توجه به اادا ارزشیابی متفاوت و وابسته به نیازاا درخواستکننده ،متفاوت است.
شک  9چارچوب کلی فرآیند ارزشیابی کیفی محصو است.
ارزشیابی کیفی محصو به عنوان ی سامانه که از ورود اا ،نتایج ،محدودیتاا و منکابع فرآینکد ارزشکیابی
تشکی شده است ،دیده میشود .آناا برا ار ی از نقشاا و ااد ارزشیابی متفاوت استند
نمونهاایی از ورود اا و برآمداا فرآیند ارزشیابی در ادامه آمده است:
ورود اا برا فرآیند ارزشیابی:
 نیازاا ارزشیابی برا توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق ؛ استاراا اد ارزشیابی از جمله محصوالت ایستا و پویا.يادآوری -نیازاا ارزشیابی کیفی محصوالت ار ی
نقطه نظر ار از ی

از ذ نفعان ،مانند توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق  ،از

از نقشاا تعیی میشوند.

1 - stated
2 - implied

2

محدوديتهای ارزشیابی

ورودیها برای
ارزشیابی

برآمدها برای

فرآيند ارزشیابی

ارزشیابی

نیازهای ارزشیابی

گزارش ارزيابی

محصول ايستا

محصول پويا
منابع برای ارزشیابی

شکل  -1چارچوب کلی فرآيند ارزشیابی کیفی محصول

برآمداا ارزشیابی ،گزارش ارزشیابی ،نتایج بهبود فرآیند ارزشیابی و سود ،استند.
در ایک شکک ،ISO/ IEC 25030 ،ISO/IEC 2502n ،ISO/IEC 25020 ،ISO/IEC 25010( SQuaRE ،
 )ISO/IEC 2504nبه عنوان منابع برا ارزشیابی گنجانده شدهاند.
محدودیتاا فرآیند ارزشیابی کیفی محصو میتواند شام موارد زیر باشد:
الف -نیازاا کاربر مشخص برا ارزشیابی؛
ب -ارزشیابی طر ریز پروژه؛
پ -ارزشیابی بودجه پروژه؛
ت -محیطی که برا پروژه ارزشیابی استفاده میشود؛
ث -ابزاراا و روشاا مورد استفاده برا پروژه ارزشیابی؛
ج -الزامات خا

برا گزارش ارزشیابی.

3

منابع برا فرآیند ارزشیابی کیفی محصو میتواند شام موارد زیر باشد:
الف -ابزاراا و روش سنجش قاب اجرا
ب -مجموعه  SQuaREقاب اجرا استاندارد ملی؛
پ -منابع انسانی که برا ارزشیابی استفاده میشود؛
ت -منابع مالی که برا ارزشیابی استفاده میشود؛
ث -سامانهاا اطحعاتی که برا ارزشیابی استفاده میشود؛
ج -دادگان دانش مورد استفاده برا ارزشیابی کیفی.
ای مد مرجع ارزشیابی کیفی محصو نرمافزار میتواند برا کسانی که مسؤو ارزشیابی کیفی محصو
استند ،قاب اجرا باشد .ای مد برا چنی سازماناایی ،در نقش خودشان ،مناسب در نظکر گرفتکه شکده
است ،اما محدود به ،توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق  ،نمیشود.
ارزشیابی کیفی محصو میتواند در طی و یا بعد از فرآیند توسعه و یا فرآیند اکتساب انجام شود
1-4

هستار هدف ارزشیابی کیفی محصول نرمافزاری

اد ارزشیابی با توجه به نقش توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق متفاوت است.
استار اد ارزشیابی با توجه به مفهوم اد ارزشیابی تعریف شده است.
استار اد ارزشیابی به عنوان محصوالت ایستا و پویا دسته بند شده است.
محصوالت ایستا ،که محصوالت میانی و یا محصوالت قاب تحوی استند ،میتوانند شام موارد زیر باشند:
 مشخصات الزامات کیفی؛ مشخصات طراحی نرمافزار؛ کداا منبع برنامه؛ مشخصات طر ریز آزمون؛ مشخصات نتیجه گزارش آزمون؛ توضیح محصو ؛ دفترچه راانما عملکرد.6

محصوالت پویا میتوانند شام موارد زیر باشند:
 محصوالت میانی قاب اجرا ،که در طی آزموناا پویا در ی -محصوالت قاب تحوی  ،که در حی عملکرد ،توسط ی

محیط آزمون اجرا میشوند؛

محیط عملیاتی اجرا میشوند.

توسعهداندگان ،محصوالت ایستا را در ار مرحله از توسعه چرخه حیکات نکرمافکزار ،ماننکد مرحلکه طراحکی،
مرحله اجرا و مرحله آزمون به منظور ارزشیابی کیفی محصو میانی برا رسیدن بکه نقکش خکود ،بکازنگر
میکنند.
توسعه داندگان ،محصوالت پویا میانی را در مرحله آزمون واحکد و محصکوالت پویکا قابک تحویک را در
مرحله آزمون یکپارچهساز سامانه ،آزمون میکنند.
يادآوری  -2استاراا اد ارزشیابی با توجه به دیدگاه توسعهدانده به محصوالت میانی ایستا و پویا و  /یا محصوالت قاب
تحوی  ،تقسیم میشوند.

کارفرمایان ،محصوالت ایستا را در مرحله طراحی و مرحله آزمون ،به منظور اد دستیابی بکه محصکو بکه
منظور دستیابی به نقش خود ،بازنگر میکنند.
کارفرمایان ،محصو پویا را در مرحله آزمون پییرش یا عملیاتی ،آزمون میکنند.
کارفرمایان ،ار دو محصوالت ایستا و پویا را به منظور مقایسه کیفی برخی از محصکوالت منتخکب و انتخکاب
محصو با کیفیت باالتر بر اساس نقش آناا ،ارزشیابی میکنند.
يادآوری -1استاراا اد ارزشیابی با توجه به دیدگاه فراگیرنده به محصوالت میانی ایستا و پویا و  /یا قاب تحوی  ،تقسیم
میشوند.

ارزیابان مستق ممک است محصوالت ایستا را بکازنگر و محصکوالت پویکا را بکه منظکور ارزشکیابی کیفکی
محصو  ،آزمون کنند و ی گزارش ارزشیابی بر اساس قرارداد خود با متقاضیان ارزشیابی کیفی ،برقرار کنند.
يادآوری  -9استاراا اد ارزشیابی با توجه به نقطه نظر ارزیابان مستق  ،به محصوالت میانی ایستا و پویا و  /یا بر اساس
قرارداد با متقاضیان به محصوالت قاب تحوی  ،تقسیم میشوند.

ار نوعی از فعالیتاا ارزشیابی میتواند از نقطه نظر ارزشیابی کیفی ار دو محصوالت ایسکتا و پویکا ،بکر
اساس نقش توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق  ،بر اساس اد ارزشیابی آناا ،انجام شود.

3

جدول  -2مثالی از هستار هدف هر يک از نقشها
هستار هدف ارزشیابی

نقش
محصول ايستا
توسعهدانده
کارفرمایان
ارزیابان مستق

9-4

محصول پويا
محصوالت قاب تحوی و میانی برا آزمون

محصوالت قاب تحوی و میانی برا بازنگر

الزامات کیفی و مستندات طراحی برا بکازنگر محصکوالت محصککوالت قاب ک تحوی ک بککرا انتخککاب و
پییرش
قاب تحوی
محصوالت قاب تحوی و میانی برا آزمون

محصوالت قاب تحوی و میانی برا بازنگر

نقشها و مسؤولیتها

2-9-4

نقشها و مسؤولیتهای توسعهدهندگان

مسؤولیت توسعهداندگان مربو به ارزشیابی کیفی محصو میتواند شام موارد زیر باشد:
 اطمینان از کیفیت محصو قاب تحوی ؛-

پییرفت محصو سفارشی ساخته شده نرمافزار با الزامات کیفی پیمانکاران فرعی؛

 انتخاب محصو نرمافزار آماده فروش مناسب با الزامات کیفی فروشندگان؛-

بهبود بهرهور فرآیند آزمون؛

-

آموزش کارمندان جهت ارزشیابی کیفی محصو .

انگام پیادهساز محصو سفارشی ساخته شده نرمافزار ،توسعهداندگان ،محصوالت میانی و قاب تحوی را،
به منظور حصو اطمینان از کیفیت محصو نرمافزار توسعه یافته ،ارزشیابی میکنند ،از جمله موارد زیر:
 الزامات کیفی مستندات در مراح اولیه توسعه؛ محصوالت میانی ،مانند مستندات طراحی و کد منبع برنامه در طو پیادهساز ؛ محصوالت نرمافزار قاب تحوی که در بردارنده سامانه اد در طو آزمون استند.در انگام خرید ی محصو نرمافزار آماده فروش به منظور انطباق آن محصو  ،بکا سکامانه قابک تحویک ،
توسعهداندگان محصوالت منتخب را ارزشیابی و مقایسه میکنند و سپ محصکولی ککه الزامکات کیفکی را
برآورده میکند ،انتخاب میکنند.
توسعهداندگان میتوانند نتایج حاص از ارزشکیابی کیفکی محصکو را بکرا حصکو اطمینکان از ایک ککه
محصوالت ،معیاراا الزامات کیفی را برآورده میکنند ،استفاده کنند ،که میتواند توسط کارفرمایان و یا در
مقایسه با دیگر محصوالت ،آماده شود.

3

1-9-4

نقشها و مسؤولیتهای کارفرمايان

مسئولیت کارفرمایان در قبا ارزشیابی کیفی ،شام موارد زیر است:
 پییرش محصوالت نرمافزار سفارشی ساخته شده که الزامات کیفی را برآورده میکند؛ -انتخاب ی

محصو نرمافزار آماده فروش کیفی قاب قبو ؛

-

بهبود اثربخشی محصوالت پویا گنجانده شده در سامانه اد عملیاتی؛

-

بهبود بهرهور فرآیند اکتساب؛

-

آموزش کارمندان به منظور ارزشیابی کیفی.

زمان دستیابی به ی محصو سفارشی ساخته شده نرمافزار ،کارفرمایان ،محصوالت میانی و یا قاب تحویک
را به منظور حصو اطمینان از کیفیت محصو به دست آمده ،ارزشیابی میکنند.
زمان دستیابی به ی محصو سفارشی ساخته شده نرمافزار ،کارفرمایان الزامات کیفیت در کاربر  ،الزامکات
کیفی محصو را برقرار ،الزامات تامی کننده کاال را تعیی و تامی کنندگان بالقوه را در برابکر ایک شکرایط
قب از اکتساب ،ارزشیابی میکنند.
زمان دستیابی به ی محصو سفارشی ساخته شده نرمافزار ،اد از تعیی الزامات کیفی ای است که
اطمینان حاص شود ،محصو مطاب نیازاا تصریحی و تلویحی کاربران است .فعالیتاا احتمالی عبارتند
از:
 بازنگر مستندات محصوالت قاب تحوی قب از انتخاب محصو به کار گرفته شده؛ آزمون محصوالت قاب تحوی برا انتخاب محصو به کار گرفته شده که به بهتکری وجکه بکا الزامکاتکیفی یکی شوند.
درمرحله آزمون پییرش،کارفرمایان ،محصوالت را به منظور پییرش محصو با کیفیت باال ،آزمون میکنند.
زمان بهبود ی محصو عملیاتی موجود در سامانه اد  ،کارفرمایان محصو پویا را به منظور بهبود کیفی
محصو  ،ارزشیابی میکنند .فعالیتاا احتمالی عبارتند از :
 بازنگر کیفی محصو قاب تحوی ایستا در مرحله عم ؛-

آزمون کیفی محصو قاب تحوی پویا در مرحله عم .

انگام ارزشیابی ی محصو عملیاتی موجود در سامانه اد  ،محصو با استفاده از سنجهاا کیفیت در
کاربر  ،آزمون شده و سنجیده میشود.

2

يادآوری  -2کارور 1میتواند ی

بخش از کارفرمایان باشد .فرد یا ی

سازمان ،که به عنوان ی

سکامانه اکد  ،ککه محصکو ،

بخشی از آن سامانه است عم میکند و میتواند ارزشیابی کیفی محصو نرم افزار را برا تصدی ای که محصکو  ،الزامکات
کیفی ،تحت شرایط عملیاتی متغیر را برآورده می کند و برا تعیی نیازاا برا تغییر کسکانی ککه مسکؤو تعمیکر و نگهکدار
استند را انجام داد.
يادآوری  -1نگهدارنده میتواند بخشی از کارفرمایان باشد .ی

فرد یا ی

سازمان ،کسی که ی

سامانه اد را ککه محصکو

بخشی از آن است نگهدار میکند ،میتواند ارزشیابی نرمافزار را برا اعتبارسنجی ای که آیا کیفیت محصکو انکوز الزامکات
کیفی و به خصو الزامات برا نگهداشت پییر و قابلیت حم را برآورده میکند ،انجام داد.
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نقشها و مسؤولیتهای ارزيابان مستقل

مسؤولیت ارزیابان مستق با استفاده از قرارداد با متقاضیان تعریف شده است.
فرآیند ارزشیابی میتواند از نقطه نظر ار دو توسعهداندگان یا کارفرمایان انجام شود.
مسؤولیت ارزیابان مستق درباره ارزشیابی کیفی میتواند شام موارد زیر باشد:
 ارزشیابی محصو اد بر اساس قرارداد با متقاضیان؛-

اطمینان از کیفیت گزارش ارزشیابی کیفی محصو ؛

-

بهبود کیفی نتیجه ارزشیابی؛

-

بهبود بهرهور فرآیند ارزشیابی؛

-

بهبود سامانهاا اطحعاتی که از فرآیند ارزشیابی کیفی پشتیبانی میکنند؛

-

آموزش کارمندان به منظور ارزشیابی .

ارزیابان مستق دامنه ارزشیابی را بر اساس قرارداد ،قب از انجام ارزشیابی و ارائه راه ح و محکیط مناسکب
برا ارزشیابی ،بازنگر میکنند.
انگام ارزشیابی ی محصو اد  ،ارزیابان مستق  ،محصوالت میانی و متوسط را به منظور حصو اطمینان
از کیفیت محصو  ،ارزشیابی میکنند.
ای ارزشیابی میتواند با درخواست توسعهداندگان ،کارفرمایان و یا برخی از گروهاا دیگر انجام شود.

1 - Operator
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الزامات سطح سازمان و توصیههايی برای ارزشیابی کیفیت محصول نرمافزاری

2-6

الزامات عمومی و توصیهها

مد مرجع فرآیند ارزشیابی کیفیت محصو نرمافزار  ،فرآیند و جزییات فعالیتاا و وظکایف تکامی کننکده
اادا آناا و اطحعات تکمیلی که میتواند برا ادایت ی ارزشیابی کیفی محصکو  ،مکورد اسکتفاده قکرار
گیرد را توصیف میکند( .طب استاندارد .) ISO/IEC 25040
ای مد برا سازماناا در نقش خود به عنوان توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابان مستق  ،مناسب است.
ای مد در نظر گرفته شده است ،اما محدود به توسعهداندگان ،کارفرمایان و ارزیابکان مسکتق محصکوالت
نمیشود.
مککد مرجککع فرآینککد ارزشککیابی کیفککی محصککو نککرمافککزار در نظککر دارد کککه ارزشککیابی بککا اسککتفاده از
 1ISO/IEC 25030باید بر اساس مشخصات الزامات کیفی محصو قب از ارزشیابی و روش کردن ااکدا و
معیاراا ارزشیابی باشد .الزامات کیفی محصو  ،نیازاا کاربر برا محصو تحت بررسی را بیان میکند و
قب از توسعه تعریف شده است( .به استاندارد  ISO/IEC 25030مراجعه شود. ).
استاندارد  9ISO/IEC 25001برا گروه ارزشیابی ،که پشتیبانی سازمان برا امه پکروژهاکا ارزشکیابی
کیفی محصو در طو توسعه نرمافزار ،خرید نرمافزار و اجرا ،توسط ارزیابان مستق را فراام میکنکد ،قابک
اجرا است .
استاندارد  ISO/IEC 25001الزامات و توصیهاایی برا ی سازمان مسکؤو بکرا پیکادهسکاز و مکدیریت
مشخصات الزامات کیفی محصو و فعالیتاا ارزشیابی کیفی نرمافکزار را از طریک ارائکه فنکاور  ،ابزاراکا،
تجارب و مهارتاا مدیریتی ،فراام میکند.
ارزشیابی کیفی محصو نرمافزار میتواند در طی و یا بعد از فرآیند توسکعه و یکا فرآینکد اکتسکاب توسکط
توسعهداندگان ،کارفرمایان یا ارزیابان مستق انجام شود.
امچنان که ی محصو به مولفهاا اصلی تجزیه میشود ،الزامات کیفی مشکت شکده از محصکو جکامع
ممک است برا مولفهاا مختلف متفاوت باشد و ممک است نیاز به معیاراا ارزشکیابی مختلکف داشکته
باشد .
کیفیت محصو نرمافزار میتواند در ی ساختار کیفی تعریف شده در طو مراح چرخه حیات مربکو
به فرآیند پیادهساز تعریف شده در استاندارد ملی ایران به شماره  :19993سا  ،1329فرآینداا چرخکه

 - 1استاندارد بی المللی  ISO/IEC 25030:2007در سا  1336با شماره ملی  93939منتشر شده است.
 - 9استاندارد بی المللی  ISO/IEC 25001: 2007در سا  1336با شماره ملی  93991منتشر شده است.
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حیات نرمافزار و استاندارد ملی ایران بکه شکماره  :16392سکا  ،1321فرآینکداا چرخکه حیکات سکامانه،
ارزشیابی باشد.
1-6

مستندات ارزشیابی کیفی محصول نرمافزاری

برا ارزشیابی کیفی محصو  ،اطحعات در مورد مستندات ورود  ،محکدودیتاکا ،منکابع و نتکایج حاصک از
فعالیتاا ارزشیابی باید مشخص شود.
به منظور اطمینان از نتایج حاص از ارزشیابی ،نتیجه واقعی فرآیند ارزشیابی و فعالیکتاکا ارزشکیابی بایکد
مشخص گردد .
سواب ارزشیابی باید شام شر مفصلی از فعالیتاا انجام شده باشد و بایکد دربرگیرنکده اطحعکات ککافی
مورد نیاز برا مدیریت ارزشیابی کیفی محصو در زمان اجرا طر ارزشیابی کیفی محصو  ،باشد.
سواب ارزشیابی باید شام ار گونه داده میانی برا روش شدن نتایج حاص از ارزشیابی باشد.
تصمیمات گرفته شده در طو فرآیند ارزشیابی نیز بایکد در پرونکدهاکا ارزشکیابی ککه در طکر ارزشکیابی
مشخص شده ،گنجانده شود .
سواب ارزشیابی باید در برگیرنده اطحعات کافی برا ار ی
فرعی ارزشیابی کیفی محصو باشد.

از فعالیتاا برا عملکرد مؤثر از فعالیکتاکا

گزارش ارزشیابی کیفی محصو باید مستند ساز فعالیتاا ارزشیابی و نتایج حاص از ارزشیابی را آمکاده
کند.
انگامیکه ی ابزار برا انجام فعالیتاا ارزشیابی استفاده میشود ،ارجاع به ابزار باید در گزارش ارزشیابی
گنجانده شود .مرجع باید شام شناسه ابزار ،تامی کنندگان آن و نسخه ابزار باشد.
مرجع استفاده شده دقی تر برا ابزاراا باید در سواب ارزشیابی گنجانده شود .ایک بایکد شکام پیکربنکد
دقی از ابزار و ارگونه اطحعات مربوطه مورد نیاز که قادر به تکرار فعالیت ارزشیابی به منظور اکتساب امان
نتیجه میانی است ،باشد.
يادآوری  -2از چشم انداز توسعهداندگان که نه تنها شام طراحان بلکه برنامه نویسان و یا آزمونگراا نیز میشکود ،اطحعکات
ثبت شده شام موارد زیر است ،چرا که آناا در ارزشیابی استفاده شدهاند:
 نتایج حاص از بررسی مشخصات طراحی (محصو میانی ایستا یا محصو قاب تحوی )؛ نتایج حاص از آزمون (برنامه آزمون واحد ،آزمون یکپارچهساز سامانهاا ،آزمون عملیات قب از انتشار محصو )؛ -ار گونه مشخصات مد به عنوان شاخص کیفی محصو استفاده میشود.
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 شناسایی ار ی از توسعهداندگان قرارداد فرعی و یا سازماناا آزمونگر و محصوالت و یا اکر محصکو مصکنوعی تولیکدشده توسط ای سازمان.
يادآوری  - 1از منظر کارفرمایان ،اطحعات ثبت شده شام موارد زیر است ،چرا که آناا در طو ارزیابی استفاده میشود:
 نتایج حاص از بررسی مشخصات طراحی (محصو میانی ایستا یا محصو قاب تحوی )؛ نتایج حاص از آزمون (آزمون سامانه عملیاتی در مرحله عملیات ،آزمکون سکامانه نمایشکی قبک از انتخکاب مناسکب تکریمحصو )؛
 ار گونه مشخصات مد به عنوان شاخص کیفی محصو استفاده میشود. شناسایی ار ی از توسعهداندگان قرارداد فرعی و یا سازماناا آزمونگر و محصوالت و یا ار محصکو مصکنوعی تولیکدشده توسط ای سازمان.
يادآوری -9ا ز دیدگاه ارزیابان مستق  ،اطحعات ثبت شده شام موارد زیر اسکت ،چکرا ککه آناکا در طکو ارزیکابی اسکتفاده
میشود.
 نتایج حاص از بررسی مشخصات طراحی (محصو میانی ایستا یا محصو قاب تحوی )؛ نتایج حاص از آزمون (برنامه آزمون واحد ،آزمون یکپارچهساز سامانهاا ،آزمون عملیات قبک از عرضکه محصکو  ،آزمکونسامانه عملیاتی در طو مرحله عم  ،آزمون سامانه نمایشی قب از انتخاب مناسب تری محصو )؛
 -ار گونه مشخصات مد به عنوان شاخص کیفی محصو استفاده میشود

9-6
2-9-6

الزامات سطح سازمان و توصیههايی برای پشتیبانی از هر نقش
الزامات عمومی

به منظور حصو اطمینان از تکرارپییر  ،قابلیت تکثیر ،بکی طرفکی و واقکع بینکی نتکایج ارزشکیابی ،گکروه
ارزشیابی کیفی مستق برا مدیریت و پشکتیبانی از پکروژهاکا ارزشکیابی در درون سکازمان ،بایکد درمکت
سازمانی که امه تضمی اا الزم برا اکتساب کیفیت کافی برا ای فعالیتاا را فکراام مکیکنکد ،عمک
کنند.
ار سازمان که شام گروه ارزشیابی کیفی است باید مسؤولیتاکا ارزشکیابی کیفکی محصکو نکرمافکزار
مربوطه را شناسایی و آناا را با خطمشی سازمان ترکیب کند.
ار سازمان که شام گروه ارزشیابی کیفی است باید موارد زیر را انجام داد:
 اکتساب رویکرد سازمانی به منظور پشتیبانی از طر توسعه فرد و بهبود اثربخشی فرآیند ارزشیابی؛ برقرار سامانه مدیریت کیفی جامع و پشتیبانی از سامانهاا اطحعاتی به منظکور کنتکر و پشکتیبانیپروژهاا ارزشیابی خا از نقطه نظر بهینهساز کلی؛
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 برقرار منابع و زیرساختاا فرآیند ارزشیابی؛ تعریف محدودیتاا ارزشیابی از نقطه نظر چارچوب ارزشیابی عمومی که در شک  9نشکان داده شکدهاست؛
 ارائه قالب صنعتی مشترك برا ایجاد طر ارزشیابی و گزارش به منظور کنتر و پشتیبانی از پروژهااارزشیابی خا ؛
 تعریف خطمشی عمومی ،قانون و مقررات برا کنتر پروژه ارزشیابی خا ؛ برقرار و حف پشتیبانی از سامانه ،استاندارداا و راانمااا ،از جملکه ابکزار و روشاکا بکرا مکدیریت واجرا ارزشیابی ،که توسط پروژه در داخ سازمان مورد استفاده قرار میگیرد .
نقش ار سازمان شام ایجاد انگیکزه در مکردم بکه واسکطه گکروه ارزشکیابی مسکتق و آمکوزش آناکا بکرا
فعالیتاا مشخصات الزامات و فعالیتاا ارزشیابی ،تهیه مستندات و مدارك مناسب ،شناسایی یا توسکعه
روشاا الزم و پاسخ به پرس و جو در فناور اا مربوطه ،است.
مدیریت فناور  ،مربو به طر ریز و مکدیریت مشخصکات الزامکات کیفکی نکرمافکزار و فرآینکد ارزشکیابی،
سنجهاا و ابزار مرتبط است .ای شام مدیریت توسعه ،اکتساب ،استانداردساز  ،کنتر  ،انتقا و بازخورد از
مشخصات الزامات و تجربهاا فناور ارزشیابی در درون سازمان است.
1-9-6

توصیههای سطح سازمانی برای توسعهدهندگان

توسعهداندگان باید گروه ارزشیابی مستق برا پشتیبانی از پروژهاا توسعه فکرد در درون سکازمان بکه
منظور دستیابی به نقش خود را تأسی نمایند.
گروه ارزشیابی مستق باید روشاا سازمانی به منظور پشتیبانی از پروژهاا ارزشیابی منحصر به فکرد بکه
منظور حصو اطمینان از کیفیت طراحی و محصوالت میانی ،اطمینان از کیفیت محصوالت قاب تحوی داده
شده و بهبود اثربخشی فرآیند توسعه و ارزشیابی را انجام داد.
مجموعها از سنجشاا ممک است بر تغییر در ساختار سازمانی مورد استفاده بکرا تولیکد سکامانهاکا
نرمافزار  ،داللت کنند.
تضمی کیفیت/کنتر سازمان و یا ک گروه توسعه ممک است نیاز به آموزش برا استفاده از سکنجهاکا و
روش جمعآور داده داشته باشند.
اگر پیادهساز سنجهاا تغییر در فرآیند توسعه ایجاد کرده است ،گروه توسعه ممک است نیاز به آمکوزش
در مورد تغییرات داشته باشند.
12

ابزار سختافزار و یا نرمافزار ممک است برا پیادهساز سنجشاا ،مستقر ،ارزشیابی ،اکتساب شوند یکا
توسعه یابند.
9-9-6

الزامات سطح سازمان و توصیههايی برای کارفرمايان

کارفرمایان باید گروه ارزشیابی مستق برا پشتیبانی از پروژهاا اکتساب فرد در درون سازمان به منظور
دستیابی به نقش خود را تأسی نماید.
سازمان کارفرما که شام گروه ارزشیابی مستق است باید موارد زیر را انجام داد:
 ارائه روشاا ارزشیابی مشترك استاندارد شده برا پییرش محصوالت تحوی داده شده؛ ارائه روشاا ارزشیابی مشترك استاندارد شده برا کنتر تامی کنندگان محصوالت؛ ارزشیابی اثربخشی و کیفیت محصوالت عملیاتی پویا؛ روشاا سازمانی به منظور پشتیبانی از پروژهاا ارزشیابی منحصر به فرد به منظور حصو اطمینان ازکیفیت محصو پییرفته شده و بهبود اثربخشی فرآیند اکتساب؛
 ارائه فهرست دادگان از محصوالت نرمافزار آماده فروش ،روش مقایسه مشکترك اسکتاندارد شکده بکراانتخاب مناسب تری محصو از نقطه نظر کیفی محصو .
اقحم کنتر اد  1از نقطه نظر کیفیت محصو نرمافزار و کیفیت در کاربر شام موارد زیر است:
 کیفیت محصوالت عملیاتی پویا که در سامانه عملیاتی در حا اجرا گنجانده شده است؛ اثربخشی یا بهرهور در استفاده واقعی از محصوالت کیفیت محصوالت پییرفته شده ؛ سطح فنی تامی کنندگان؛ سطح بلوغ توسعه محصو نرمافزار ؛-

سطح بلوغ نگهداشت محصو نرمافزار ؛

 منابع انسانی ارزشیابی کیفی برا اکتساب .5-9-6

سطح الزامات سازمان برای ارزيابان مستقل

سازمان ارزیابان مستق باید موارد زیر را انجام داند:
1 -Target control items
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 برقرار گروه ارزشیابی مستق برا پشتیبانی از پروژهاا ارزشیابی فرد در درون سکازمان بکه منظکوردستیابی به نقش خودشان؛
 روشاا سازمانی به منظور پشتیبانی از ار ی از پروژهاا ارزشیابی فرد به منظور تضکمی کیفکینتایج ارائه شده و بهبود اثر بخشی فرآیند ارزشیابی؛
 برقرار زیرساختاا و منابع ای سازمان برا پشتیبانی از پروژهاا خانیازاا متقاضیان ارزشیابی؛

ارزشکیابی فکرد بکر اسکاس

 ارائه زیرساخت از نقطه نظر توسعهداندگان ،کارفرمایان یا ارزیابان مستق بر اساس قکرارداد و تجربکه ازپروژهاا ارزشیابی فرد مشابه گیشته؛
يادآوری - 2به منظور ارائه ارزشیابی موثر و قاب اعتماد از نقطه نظر ی

متخصص با تجربه و دانش،گکروه ارزشکیابی مسکتق

بهتری روشاا و ابزاراا برا اجرا ارزشیابی کیفی محصو را گسترش میداند.
يادآوری - 1بیشکتر ارزیابکان مسکتق معمولی،کارشناسکانی اسکتند ککه بکرا شکرکتاکا مختلکف از جملکه کارفرمایکان و
توسعهداندگان ،کار میکنند و کسانی که محصکو را بکه طکور عینکی ،بکر اسکاس درخواسکت اکر یک از ککاربران ،از جملکه
کارفرمایان و توسعهداندگان ،ارزشیابی میکند .سپ  ،اطحعات مشترك ای دادگان برا ارزشیابی کیفی محصو نکرمافکزار
به منظور استفاده از اطحعات مربو به ذ نفعان مختلف نگهدار میشود.

7

الزامات و توصیهها برای فرآيند ارزشیابی توسعهدهندگان

2-7

الزامات عمومی

ای بند الزامات و توصیهاایی را برا پیادهساز عملی ارزشیابی کیفی محصو  ،توسط توسکعهدانکدگان در
طو چرخه حیات توسعه تعریف میکند.
ای بند توسط سازماناایی که در حا طر ریز برا توسعه ی محصو جدید و یا ارتقاء محصو موجود
بوده و قصد انجام ارزیابی کیفی محصو با استفاده از اعضا کادر فنی خا خود را دارند ،استفاده میشود.
ای بند ،بر استفاده از شاخصاایی ککه مکیتواننکد کیفیکت محصکوالت قابک تحویک را از طریک سکنجش
محصوالت میانی توسعه یافته در طو چرخه حیات پیش بینی کنند ،تمرکز دارد.
انگامی به کارگیر فرآیند توسعه ،ارزیابان باید مسائ زیر را به محاسبه کنند.
ارزشیابی کیفیت محصو به طور مستقیم از توسعه نرمافزار که نیازاا کاربر و مشتر را برآورده میکند،
پشتیبانی میکند.
انگامیکه توسعهداندگان ،در حا طر ریز و ادایت سنجش و ارزشیابی کیفی نرمافزار اسکتند ،فرآینکد
توسعه باید در نظر گرفته شود.
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يادآوری  -2فرآینداا مربو به چرخه حیات در استاندارد استاندارد ملی ایران به شماره  :19993سکا  1329توضکیح داده
شده است .که شام فعالیتاا شر داده شده در زیر بند  2-6و  1-3میشود.
يادآوری  -1ی

مرورکلی از فرآیند ارزشیابی کیفی محصو نرمافزار را میتوان در استاندارد  ISO/IEC 25040یافت.

توسعهداندگان باید فعالیتاا ارزشیابی را با پشتیبانی از فرآینداا و فعالیتاا اماانگ کنند.
يادآوری  - 9فرآینداا پشتیبانی نرمافزار در استاندارد ملی ایران به شماره  :19993سا  ،1329به طور خا

شام فرآینکد

تضمی کیفی (زیر بند  ،)3-9-3فرآیند درستی سنجی نرمافزار (زیر بند  ،)2-9-3فرآیند اعتبار سنجی نرمافزار (زیر بنکد -9-3
 )3و فرآیند ممیز نرمافزار (زیر بند  ،)3-9-3شر داده میشوند.

بسیار از روشاا تحلی داده نیاز به داده پروژهاا توسعه یافته قبلی در شکرایط مشکابه و بکا الزامکات
کیفی قاب مقایسه ،دارند.
بنابرای  ،توسعهداندگان باید مد توسعه ،مشابه امان که در پکروژهاکا قبلکی در سکازمان توسکعهدانکده
استفاده میشده را ،الزامات بیشتر را شام نمیشوند ،به منظور دستیابی به اادا توسعهدانده ،به کار گیرند.
1-7
2-1-7

برقراری الزامات ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

موارد زیر باید ورود اا برا ای فعالیت باشند:
الف -نیازاا ارزشیابی کیفی محصو ؛
ب -مشخصات الزامات کیفی محصو ؛
پ -ابزاراا سنجش و روشاا قاب اجرا؛
ت -محصو ارزشیابی شده شام محصوالت میانی و قاب

تحوی

موارد زیر باید برآمداا ای فعالیت باشند:
الف -مشخصات اادا ارزشیابی کیفی محصو ؛
ب -مشخصات الزامات ارزشیابی کیفی محصو ؛
پ -طر ارزشیابی کیفی محصو سطح باال.
تمام بخشها محصو گنجانده شده در ارزشیابی باید شناسایی و مستند شوند.
از منظر توسعهدانده ،اطحعات در مورد محصو که شام محصو مصنوعی ایستا نیز میشود ،نظیکر مکوارد
زیر است:
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 مشخصات محصو ؛ کداا منبع برنامه؛ تولید دفترچه راانما؛ توصیف محصو .ای فعالیت شام وظایف زیر است.
1-1-7

برقراری هدف ارزشیابی

اد ارزشیابی کیفی محصو باید بر اساس نقش توسعهداندگان به عنوان پایها برا فعالیتاا و وظایف
ارزشیابی بیشتر مستند شود.
توسعهداندگان باید ار دو محصو ایستا و پویا میکانی و امچنکی محصکو قابک تحویک را بکه منظکور
دستیابی به نقش خود ،ارزشیابی کند.
اد ارزشیابی کیفی محصو ایستا و پویا میانی ممک است شام موارد زیر باشد:
 اطمینان از کیفیت طراحی محصوالت میانی؛ بهبود کیفی محصوالت میانی؛ اطمینان از کیفیت محصوالت میانی؛ پیش بینی یا برآورد کیفی محصوالت قاب تحوی ؛-

تعیی علت خرابیاا  1محصوالت میانی در طو آزمون؛

-

تصمیمگیر پییرش محصوالت میانی از پیمانکاران فرعی؛

-

تصمیمگیر از اتمام مراح چرخه حیات و زمان ارسا محصوالت به مرحله بعد؛

-

جمعآور اطحعات محصوالت میانی به منظور کنتر و مدیریت فرآیند توسعه؛

-

دسترسی به امکانسنجی پروژه در حا توسعه؛

-

بهبود بهرهور طراحی ،پیادهساز و آزمون؛

1 - Failures
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-

آموزش کارمندان برا پروژه ارزشیابی کیفی محصو .

اد ارزشیابی کیفی محصو قاب تحوی ایستا و پویا ممک است شام موارد زیر باشد:
 اطمینان از کیفیت محصوالت قاب تحوی ؛-

تصمیمگیر زمان انتشار محصوالت؛

 -بررسی اثرات مثبت و منفی از ی

محصو در زمانی که از آن استفاده میشود؛

-

انتخاب ی

-

مقایسه محصو با محصوالت رقابتی به منظور استفاده از ی

9-1-7

محصو از میان محصوالت جایگزی به منظور استفاده از ی

سامانه محصو ؛

سامانه محصو .

اکتساب الزامات کیفی محصول نرمافزاری

ذ نفعان توسعه محصو باید شناسایی شوند.
قب از ارزشیابی کیفی محصو نرمافزار  ،الزامات کیفی باید بر حسب ویژگیاا و ویژگیاا فرعی تعریکف
شوند ( طب استاندارد  ) ISO/IEC 25010و مشخصات الزامات کیفی محصو باید امان گونکه ککه در زیکر
آمده فراام شوند:
 در حالت ارزشیابی مستندات طراحی شده ،الزامات کیفی محصو باید با اسکتفاده از سکنجهاکا کیفکیبیرونی و  /یا سنجهاا کیفیت در کاربر  ،1تعریف شوند؛
 در حالت ارزشیابی محصوالت میانی ،الزامات کیفی محصو باید با استفاده از سنجهاا کیفکی داخلکیتعریف شوند؛
 در مورد ارزشیابی محصوالت قاب تحوی  ،الزامات کیفی محصو باید با اسکتفاده از سکنجهاکا کیفکیبیرونی و  /یا سنجهاا کیفیت در کاربر تعریف شوند.
ارزیابان باید الزامات کیفی محصو را بر اساس استاراا مورد اد ارزشیابی برا ار ی
کیفی و ویژگیاا فرعی ،بررسی کنند.

از ویژگکیاکا

ای که تا چه حد ارزشیابی کیفی ،الزامات کیفی نرمافزار مشخص شده را به منظور مشخص ککردن الزامکات
ارزشیابی کیفی محصو پوشش میداد ،باید تعریف شود  .ای تصمیم باید بر اساس محدودیتاایی مانند
بودجه ارزشیابی ،تاریخ اد برا ارزشیابی ،اد ارزشیابی و استفاده از حساسیت محصو  ،گرفته شود.

1- Quality in use measures
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در مرحله اولیه ارزشیابی ،ای الزامات کیفی باید ،برا طر ریز و پیکادهسکاز ارزشکیابی ،مکورد مطالعکه و
شناسایی قرار گیرد.
توسعهداندگان باید ار دو الزامات کیفی محصو و الزامات کیفیت در کاربر را بکا اسکتفاده از اکر یک
ویژگیاا و  /یا ویژگیاا فرعی مرتبط کیفی ،ایجاد نماید.

از

تمامیت و صحت کیفی مشخصات الزامات جهت حصو اطمینان از ارزشیابی کیفی محصو از ای که تمکام
الزامات الزم مشخص شدهاند و الزامات غیر ضرور حی شدهاند ،مورد ارزشیابی قرار گیرند.
توسعهداندگان نیاز است محصو را در برابر ای شرایط قب از تحوی  ،ارزشیابی کنند.
به منظور دستیابی به کیفیت محصو نرمافزار برا برآورده کردن ار دو نیازاا تصریحی و تلویحی ،مهم
است که به ارتحشی برا بررسی و تعیی نیازاا تلویحی با جزییات کافی ،برا تمام ویژگکیاکا کیفکی
مرتبط ،دست بزنیم.
مشخصات الزامات کیفی باید توسط کارفرمایان و کاربران نهایی برا ارزیابی نیازاا تلویحی مشخص شکده،
ارزیابی شوند.
تجربه کاربر با نمونهاا اولیه ،اغلب منجر به اظهارات دقی تر از نیازمند اا ،برا کیفیت استفاده میشود.
ارزشیابی کیفی محصو نرمافزار باید برا پیش بینی و بررسی کیفی محصو درحا توسعه ،بکا مشکخص
کردن الزامات برا سنجهاا درونی کیفیت محصو نرمافزار  ،برا محصوالت میکانی در فرآینکد توسکعه،
مورد استفاده قرار گیرد.
مقدار سنجش شده کیفیت محصو نرمافزار از محصوالت قاب تحوی برا کاربران خکا
بعد میتوان در برابر الزامات اولیه ارزشیابی کرد.

مکوردنظر را در

اد  ،شناسایی مشکحتی در دستیابی به کیفیت محصو مورد نظر در اولی مرحله در فرآیند توسعه است .
توسعهداندگان باید الزامات برا سنجهاا درونی کیفیت محصو نرمافزار را تعریف کنند.
انگامی که الزامات برا سنجهاا درونی کیفیت محصو نرمافزار استفاده میشود ،توسعهداندگان بایکد
با استفاده از ی مد کیفی که آناا را به الزامات برا سنجهاا بیرونی کیفی محصو نرمافزار مکرتبط
میکند را شناسایی کنند و از الزامات برا سنجهاا درونی کیفی محصو نکرمافکزار بکه منظکور بررسکی
کیفیت محصوالت میانی در طو توسعه استفاده کنند.
به منظور توسعه ،الزامات برا سنجهاا درونی کیفیت محصو نرمافکزار تعریکف مکیشکوند ککه کیفیکت
محصوالت میانی را جهت درستیسنجی ،توانا میسازد.
99

مشخصات محصو نرمافزار ایستا اد ( به عنوان مثا مشخصات و یا کد منبع) میتوانند با سنجهاا
درونی کیفیت محصو نرمافزار سنجیده شوند.
سنجهاا درونی کیفیت محصو نرمافزار جالب تری مورد در طو فرآیند توسعه است .
سنجهاا درونی کیفیت محصو نرمافزار میتوانند به عنکوان شکاخص ویژگکیاکا سکنجهاکا بیرونکی
استفاده شوند.
آزمون کفایت ،1نمونها از سنجهاا کیفی است که میتواند با سنجهاا درونی ،سنجیده شود.
دستیابی به سنجهاا درونی ضرور کیفیت محصو نرمافزار به برآورده کردن الزامات برا سکنجهاکا
بیرونی کیفیت محصو نرمافزار  .کم خوااد کرد .بنابرای  ،سنجهاا درونی کیفیت محصو نرمافکزار
میتوانند به عنوان شاخص به منظور برآورد سنجهاا بیرونی کیفیت محصو نرمافزار استفاده شود.
5-1-7

شناسايی بخشهای محصول که شامل ارزشیابی میشوند

بخشاا محصو اد ارزشیابی شده باید شناسایی و بر اساس اد ارزشکیابی کیفکی محصکو مسکتند
شوند.
در مورد تضمی کیفی محصوالت قاب تحوی  ،استاراا مورد اد ارزشیابی ،باید محصوالت قاب تحویک
ایستا و پویا ،امان طور که در زیر آمده باشند.
 مشخصات محصو ؛ کداا منبع برنامه؛ تولید دفترچه راانما؛ توصیف محصو قاب تحوی ؛ نتایج آزمون (آزمون یکپارچهساز سامانهاا ،آزمون عم قب از انتشار محصو )؛ برنامه اجرایی آزمون.در مورد بهبود کیفی محصو و بهرهور فرآیند توسعه ،استاراا مکورد اکد ارزشکیابی بایکد محصکوالت
میانی ایستا و پویا ،امان طور که در زیر آمده باشند.
 -طراحی مستندات؛

1 - Test adequacy
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 مشخصات محصوالت؛ کداا منبع برنامه؛ مستندات آزمون (آزمون واحد ،آزمون یکپارچهساز سامانه)؛ برنامه اجرایی آزمون.4-1-7

تعريف شدت ارزشیابی

شدت ارزشیابی برا ار بخش محصو اد  ،باید بر اساس مشخصات الزامات کیفی محصو تعریکف شکده
باشد.
در مورد مشخصات ارزشیابی الزامات در مرحله بکازنگر طراحکی ،شکدت ارزشکیابی بایکد بکرا اکر یک
ویژگیاا کیفی محصو و ویژگیاا کیفیت در کاربر از منظر بیرونی تعریف شده باشد.
در مورد ارزشیابی محصوالت میانی در مرحله پیاده ساز  ،شدت ارزشیابی باید برا اکر یک
کیفی محصو از منظر داخلی تعریف شده باشد.

از

از مشخصکات

در مورد ارزشیابی محصوالت کیفی قاب تحوی در مرحله آزمون واحد ،شدت ارزشیابی باید برا ار یک
مشخصات کیفی محصو از نقطه نظر داخلی تعریف شده باشد.

از

درمورد ارزشیابی محصوالت قاب تحوی در طو نمونه ساز  1و یا مرحلکه آزمکون یکپارچکهسکاز سکامانه،
شدت ارزشیابی باید برا ار ی از ویژگیاا محصو و ویژگیاا کیفیت در کاربر از نقطه نظر بیرونی
تعریف شده باشد.
شدت ارزشیابی باید مربو به مجموعها از ویژگیاا و ویژگیاا فرعی باشد ککه سکطو ارزشکیابی مکورد
انتظار را،که فنون ارزشیابی به کار گرفته شده و نتایج ارزشیابی به دست آمده را تعریف میکنند ،برقرار کنند.
9-7
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مشخص کردن ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

موارد زیر باید ورود اا ای فعالیت باشند:
الف -مشخصات الزامات ارزشیابی کیفی محصو ؛
ب -مشخصات الزامات کیفی محصو ؛
پ -طر ارزشیابی کیفیت محصو سطح باال.
1 - prototyping
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موارد زیر باید برآمداا ای فعالیت باشند:
الف -مشخصات سنجهاا کیفی انتخاب شده؛
ب -مشخصات معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی محصو ؛
پ -مشخصات معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی محصو ؛
ت -تجدید نظر طر ارزشیابی کیفی محصو سطح باال.
از منظر توسعهدانده ،اطحعات در مورد محصو شام محصو مصنوعی ایستا مانند موارد زیر است:
 مشخصات محصو ؛ فهرست استاراا مورد اد که شام محصوالت میانی ایستا و پویا و محصوالت قاب تحوی است.ای فعالیت شام وظایف زیر میشود
1-9-7

انتخاب سنجههای کیفی (پودمانهای 2ارزشیابی)

ارزیابان باید سنجهاا کیفی (پودماناا ارزشیابی) برا پوشش تمام الزامکات ارزشکیابی کیفکی محصکو
نرمافزار را انتخاب کنند.
سنجهاا کیفی محصو برا ار ی
ارزشیابی کیفی تعریف شود.

از بخشاا محصو اد ارزشکیابی شکده بایکد بکر اسکاس اکد

در مورد مشخصات ارزشیابی الزامات در مرحلکه بکازنگر طکر  ،سکنجهاکا کیفکی بایکد از مجموعکها از
سنجهاا کیفی بیرونی و سنجهاا کیفیت در کاربر انتخاب شوند.
در مورد ارزشیابی محصوالت میانی در مرحله پیاده ساز  ،سنجهاا کیفی باید از مجموعها از سنجهاا
کیفی داخلی انتخاب شوند.
در مورد ارزشیابی محصوالت میانی قاب تحوی در مرحله آزمون واحد ،سنجهاا کیفی باید از مجموعکها
از سنجهاا کیفی داخلی انتخاب شوند.
در مورد ارزشیابی محصوالت قاب تحوی در مرحله آزمون یکپارچهساز سامانه ،سنجهاکا کیفکی بایکد از
مجموعها از سنجهاا کیفی بیرونی و سنجهاا کیفیت در کاربر انتخاب شوند.
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الزامات ارزشیابی کیفی محصو باید به ار مولفه محصو  ،که سنجهاا کیفی مناسکبی اسکتند ککه بکرا
ارزشیابی کیفی محصولی که میتواند به آن منتسب شود ،اختصا داده شود.
روشاا ارزشیابی کیفکی محصکو بایکد بکه منظکور دسکتیابی بکه نتکایج ارزشکیابی ،مستندسکاز شکود و
فعالیتاایی را که انجام شود را در نظر بگیرند..
انگامیکه روشاا ارزشیابی مشخص شده بر اساس استفاده از ابزار نرمافزار استند ،ابزار بایکد در طکر
ارزشیابی شناسانده شوند.
چنی شناسایی باید شام کمینه نام ابزار ،شناسکه نسکخه آن و مرجکع آن باشکد (بکه عنکوان مثکا تکامی
کنندگان ،توسعهداندگان).
شر روش ارزشیابی باید توسط شناسایی مولفهاا محصو که در آن روشاا به کار گرفته شدهاند ،کامک
شود.
انگامیکه ارزشیابی مشخص میشود ،تحلی حرفها از سنجش به منظور تفسیر نتایج الزامکی اسکت ،روش
تفسیر باید مشخص شود.
سنجشاا دقی برا ایجاد مقایسهاا قاب اعتماد ،بی مقدار سنجش شکده از دارایکیاکا محصکوالت
اد و معیار ارزشاا ،الزامی است.
روشاا سنجش ،برا اجازه تنظیم معیاراا و ایجاد مقایسهاا ،باید قادر به ،به کارگیر ی تکابع سکنجش
برا ویژگیاا کیفی نرمافزاراایی (یا ویژگیاا فرعی ) که ادعا میکنند با دقت کافی سنجش شکدهانکد،
باشند .داده سیااهاا و نظر کارشناس خبره ممک است انگام مقایسه محصوالت با ویژگکیاکا مختلکف
قاب اطمینان نباشد.
گستره خطا مجاز 1باید برا خطااا سنجش ناشی از ابزاراا سنجش و یکا خطااکا انسکانی مشکخص
شوند.
مشخصات ارزشیابی باید موارد زیر تشکی شوند:
 دامنه ارزشیابی اشاره به مولفهاا محصو امانگونه که در شر محصو شناسایی شدهاند ،دارد. ارجاع متقاب بی نیازاا اطحعاتی برا انجام ارزشیابی مولفهاا محصکو اکد و دیگکر مسکتنداتمربو ذکر شده در شر محصو .

1 - Permissible error range
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 مشخصات سنجشاا و تصدی انجام شده و ارجاع به مولفهاا محصو اد ؛ نگاشت بی مشخصات سنجشاا و تصدی و الزامات ارزشیابی با ام ،با اشاره به استاندارداا و یکا مجکوزبرا ار سنجش و یا تصدی ذکر شده است .
از آنجا که برخی از سنجهاا تنها میتوانند به عنوان طراحی مصنوعات نرمافزار ظاار شکوند ،ایک وظیفکه بکه
طور معمو با تکرار ،به طور اساسی در انگام ارزشیابی کیفی محصوالت میانی ،اجرا میشود.
سنجهاا درونی ویژگیاا میتوانند به عنوان شاخصاا کیفی محصوالت میانی استفاده شوند.
به طور خا  ،سنجهاا درونی ویژگیاا نرم افزار اغلب به عنوان شکاخص کیفکی محصکو قابک تحویک
استفاده میشوند ،با ای حا  ،ایچ رابطه معتبر عمومی یا مستقیم بی مقادیر سنجش شده بکا سکنجهاکا
کیفی داخلی و آن مقادیر با سنجهاا کیفی بیرونی وجود ندارد .
با ای حا ای به طور معمو پییرفته شده است که شاخصاا کیفی ،زمانی که با دقت استفاده میشوند،
راانمایی مفید را ارائه میداند.
استفاده از شاخصاا کیفی به توسعهداندگان نرمافزار اجازه میداد تا به شناسایی مشکحت کیفی ممک
در اوای توسعه بپردازند و سنجشاا اصححی فور را انجام داند .
ایچ مجموعه جهانی شناخته شده از شاخصاا کیفی که مناسب برا توسعه اکر نکرمافکزار باشکد و جکود
ندارد.
تفاوتاایی در حدود برنامهاا کاربرد سامانهاکا اکد و محصکوالت نکرمافکزار  ،روشاکا توسکعه و
ابزاراا مورداستفاده ،پروژهاا سازمانی و فرانگ شرکتاا وجود دارد  .بنکابرای  ،برخکی از شکاخصاکا
کیفی در ی سازمان مفید استند ،اما در بعضی دیگر ممک است مفید نباشند .
برا ار ی از الزامات سنجهاا بیرونی کیفی محصو نرمافزار  ،ی
چیزاایی که در طو توسعه الزامی است ،انتخاب شده است.

یکا چنکد ویژگکی بکرا نشکان دادن

مقادیر تعیی شده توسط سنجهاا درونی برا ویژگیاا نرمافزار اد به منظور کنتر کیفکی در طکو
توسعه ،استفاده میشوند.
ارزیابان باید مجموعها از سنجهاا درونی از ویژگیاا نرمافزار را تعریف کنند که:
 -ار ی

از محصوالت و فعالیتاا میانی مربوطه را پوشش میداد،

 -برا دامنه کاربرد و برا روش استفاده شده در توسعه ،مناسب است.
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 محصو شناسایی شده و مخاطرات توسعه یافته را پوشش میداد .نمونهاایی از مخکاطرات توسکعهیافتکهشام مشخصات ناپایدار ،مشکحت شناسایی شده که ح نشدهاند ،اجرایی که از زمان بند عقب است و
غیره ،است.
سنجهاا درونی مناسب به عنوان سنجهاا روند 1برا برآورد کیفی محصوالت میانی باید گنجانده شوند.
انگامیکه سنجهاا درونی مناسب به صورت دورها استفاده میشوند ،برخکی از سکنجهاکا مفیکد بکرا
شناسایی روند کیفی محصوالت در فرآیند توسعه نرمافزار ،مفید استند.
نمونهاایی از چنی سنجهاا روند« ،پودماناا کام در حا آزمون »« ،تعداد از مشکحت ح شده»،
«تعداد از الزامات تغییرداده شده» ،برا ار افته و غیره ،استند.
ارزیابان باید مجموعها از سنجهاا درونی برا ویژگیاا نرمافزار که مربکو بکه سکنجهاکا بیرونکی
ویژگیاا نرمافزار ،یا مطاب با الزامات کیفی استند را تعریف کنند.
ای مقادیر سنجهاا درونی ویژگیاا ،به عنوان شاخص ویژگیاا کیفی محصکو یکا ویژگکیاکا فرعکی
استفاده میشوند .محصوالت میانی مربوطه باید تحلی شوند و داده سنجهاا درونی برا دو اکد زیکر
جمعآور شوند:
 برا ارزشیابی کیفی محصوالت میانی به منظور درك ای که آیا الزامات کیفی برآورده شدهاند برا پیش بینی کیفی محصوالت قاب تحوی .استاندارد  ISO/IEC 2502nمیتواند به عنوان راانمایی برا انتخاب سنجهاا کیفی استفاده شود.
ارزیابان باید مد پیش بینی شاخص کیفی تعریف شده ،یعنی رابطه بی شکاخصاکا و سکنجهاکا بیرونکی
ویژگیاا نرمافزار را توصیف کنند.
ی شاخص نیاز به رابطه محکم ی به ی با خواصی که برا سنجه اا به جستجو آناا است ،ندارد .بکا
ای حا  ،پیوند بی شاخص(اا) و خاصیت(اا) مربوطه باید به وضو تعریف شوند.
برا استفاده از مدیریت کارآمکد ،تعکداد از شکاخصاکا بایکد پکایی نگکه داشکته شکوند .اولویکت بایکد بکه
شاخصاایی داده شود که بتوانند توسط دادها که در قب در طی فرآینداا موجود جمکعآور شکدهانکد،
مانند مدیریت پیکربند و یا آزمون سامانه یکپارچه ،پشتیبانی شوند.
ارزیابان باید شرایطی که سنجش ،تحت آن ،انجام شده است را تعریف کنند.

1 - trend measures
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ای به معنی شناسایی ویژگیاا دیگر است که مقکادیر آناکا سکنجش را تحکت تکاثیر قکرار داده و ایک
ویژگیاا را تعریف میکنند.
تعریف مقدار ویژگیاا نرمافزار با استفاده از سنجهاا درونی را میتوان مستق از ویژگیاکا دیگکر بکه
دست آورد.
9-9-7

تعريف معیارهای تصمیمگیری برای سنجههای کیفی

معیاراا تصمیمگیر برا تعریف ی نگاشت از مقادیر سنجش شده از ار ی از ویژگیاا فرعیکیفکی
انتخاب شده یا مشخصات برا سطو درجه بند شده باید برا ار ی از سنجهاا کیفی انتخکاب شکده
تعریف شود.
سطح درجه بند شده ار ی از ویژگیاا فرعی کیفی انتخاب شده و یا ویژگیاا محصو اد باید با
ی مقدار سنجش شده برا ار ی از سنجهاا انتخاب شده با استفاده از نگاشکت تعریکف شکده ،تعیکی
شود.
در مورد مشخصات ارزشیابی الزامات با استفاده از بازنگر طر  ،معیاراا تصمیمگیکر بکرا سکنجهاکا
کیفی باید برا ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شود.
در مورد ارزشیابی محصو میانی در مرحله پیاده ساز  ،معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی بایکد
برا ویژگیاا کیفی محصو تعریف شود.
در مورد ارزشیابی محصو در حا اجرا میانی در مرحلکه آزمکون واحکد ،معیاراکا تصکمیمگیکر بکرا
سنجهاا کیفی باید برا ویژگیاا کیفی محصو تعریف شود.
در مورد ارزشیابی محصو قاب تحوی در مرحله آزمون یکپارچهساز سامانه ،معیاراا تصمیمگیر برا
سنجهاا کیفی باید برا ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شود.
5-9-7

تعريف معیارهای تصمیمگیری برای ارزشیابی

معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی محصو مورد نظر با خحصه نتایج رتبه بند (سنجهاا کیفی) بایکد
بر اساس الزامات کیفی برا محصو مورد نظر تعریف شوند.
ارزیابان باید ی روا ارزشیابی برا خحصه کردن بیشتر امراه با معیاراا جداگانه برا ویژگیاا کیفی
مختلف آماده کنند که ار ی از آناا ممک است بر حسب ویژگیاا فرعی فرد و سنجهاا کیفی و یا
ی ترکیب وزنی از ویژگیاا فرعیاا و سنجهاا کیفی باشند.
نتایج خحصه شده باید به عنوان پایها برا ارزشیابی کیفی محصو استفاده شود.
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در مورد ارزیابی مشخصات الزامات با بازنگر طر  ،معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی باید بکرا
ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شود.
در مورد ارزیابی محصو میانی در مرحله پیاده ساز  ،معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی باید برا
ویژگیاا کیفی محصو تعریف شود.
در مورد ارزیابی محصو میانی در مرحله آزمون واحد ،معیاراا تصمیمگیر بکرا ارزشکیابی کیفکی بایکد
برا ار ی از مشخصات کیفی محصو و ویژگیاا فرعی کیفی محصو تعریف شود.
در مورد ارزیابی محصو قاب تحوی در مرحله آزمون یکپارچهساز سامانه ،معیاراا تصمیمگیکر بکرا
ارزشیابی کیفی باید برا ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شود.
5-7
2-5-7

طراحی ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

موارد زیر باید ورود برا ای فعالیت باشند:
الف -مشخصات الزامات ارزشیابی کیفی محصو ؛
ب  -مشخصات الزامات کیفی محصو ؛
پ -مشخصات سنجهاا کیفی انتخاب شده ( پودماناا ارزشیابی )؛
ت  -مشخصات معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی محصو ؛
ث  -مشخصات معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی محصو ؛
ج -طر ارزشیابی کیفی محصو سطح باال.
موارد زیر باید پیامداا ای فعالیت باشند:
الف -طر ارزشیابی کیفی محصو دقی ؛
ب  -روشاا ارزشیابی کیفی محصو .
تمام بخشاا محصو در ارزشیابی باید شناسایی و مستند شوند.
از منظر توسعهدانده ،اطحعات در مورد محصو شام محصو مصنوعی ایستا از جمله موارد زیر است :
 مشخصات محصوالت؛ کداا منبع برنامه؛93

 دفترچهاا راانما تولید؛ توصیف محصو .ای فعالیت شام فعالیتاا زیر میباشد:
1-5-7

فعالیتهای ارزشیابی طرح

فعالیتاا ارزشیابی کیفی محصو شناسایی شکده بایکد ،بکا توجکه بکه در دسکترس بکودن منکابع از قبیک
کارمندان ،ابزار نرمافزار و رایانهاا ،زمان بند شوند.
ارزیابان باید طر ارزشیابی کیفی محصو بر اساس اد ارزشیابی و اسکتاراا مکورد اکد ارزشکیابی را
ایجاد کنند.
توسعهداندگان باید طر ارزشیابی کیفی محصو مربو به الزامات کیفی ،محصو میانی یکا قابک تحویک
ایستا یا پویا را با استفاده از سنجهاا درونی و بیرونی کیفی محصو نرمافزار برقرار کنند.
طر ارزشیابی کیفی برا ار مرحله از توسعه ،باید شام  ( 15W3Hچرا ،چه چیز  ،چه وقتی ،چه کسکی،
کجا ،چگونه ،چقدر و چه مقدار ) امان طور که در زیر آمده باشد:
 اد ارزشیابی کیفی برا ار چرخه حیات محصو ؛-

بخشاا محصو اد ارزشیابی شده؛

 فعالیتاا ارزشیابی ،از جمله برنامهاا و منابع مربو به ار مرحله از توسعه؛ مسؤولیت فعالیتاا ارزشیابی با ار مرحله از توسعه مطابقت دارد؛ محدوده و محیط برا ارزشیابی کیفی؛ سنجهاا ،روشاا و ابزار سنجش مورد استفاده برا ارزشیابی؛ بودجه .در صورتی که استار اد ی محصو ایستا باشد ،روش ارزشیابی ی
درونی کیفیت محصو نرمافزار است .

بازنگر طراحی بر اساس سنجهاا

1 - Why, What, When, Who, Where, How to, How much and How many
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در صککورتی کککه اسککتار اککد یک محصککو پویکا باشککد ،روش ارزشککیابی آزمککون ( آزمککون واحککد ،آزمککون
یکپارچهساز سامانه ) بر اساس معیاراا بیرونی کیفی محصو نرمافزار و سنجهاا کیفیت در کاربر
است.
فعالیت ارزشیابی کیفی باید در زمان مناسب در طو مرحله از چرخه حیات توسعه نرمافزار انجام میشود.
ارزشیابی مستند طراحی و مشخصات الزامات باید به طور عملی در اولی مراح توسعه به منظکور دسکتیابی
به محصو با کیفی باال و بهبود بهرهور توسعه نرمافزار انجام شود.
نمونهساز محصو باید برا اد توسعه محصو جدید به منظور بررسی امکان تحق محصو با کیفیکت
باال ،که منطب با الزامات کیفی است ،توسعه یافته و ارزشیابی شده باشد.
طر ارزشیابی نباید ایچ وظیفه تکرار داشته باشد.
طر ارزشیابی باید شام نقا تصمیمگیر در فرآیند ارزشیابی ،باشد ،که تعیی میکند چکه زمکان و چکرا
ارزشیابی میتواند تکمی (یعنی معیاراا پییرش یا رد) و  /یا متوقف شود .
ای کار را باید به منظور کااش مخاطره ابتح به خطااا و کااش تحشاا ارزشیابی طر ریز شده ،با توجه
به کمینه موارد زیر انجام شود:
 ارزشیابی بودجه؛ ارزشیابی روشاا و استاندارداا سازگار؛ ابزاراا ارزشیابی؛ فعالیتاا ارزشیابی ،از جمله طر ریز و منابع درگیر .طر ارزشیابی باید شام اد ارزشیابی باشد .طر ارزشیابی باید زمینکه ارزشکیابی در درون سکازمان را در
نظر بگیرد ( در  ،ISO/IEC 25001نقش ی گروه پشتیبانی ارزشیابی و در  ISO/IEC 25001پیوسکت الکف:
قالب طر پروژه ارزشیابی کیفی ) .طر ارزشیابی باید شام موارد زیر باشد :
 اد ارزشیابی کیفی محصو ؛ سازماناا درگیر در ارزشیابی ،مانند سازمان ارزشیابی مستق  ،توسعهدانکدگان محصکو و واحکدااسازمانی کارفرما؛
 ارزشیابی بودجه؛ اطحعات محصوالت مورد انتظار از ارزشیابی؛39

 برنامه برا نقا عطف ارزشیابی؛ مسؤولیت برا طر اا درگیر در ارزشیابی؛ محیط ارزشیابی؛ ارزشیابی روشاا و ابزار؛ معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی محصو ؛ معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی محصو ؛ استاندارداا پییرفته شده؛ فعالیتاا برا ارزشیابی .در طی مراح اولیه ارزشیابی ،برخی از اقحم طر ارزشیابی تنهکا مکیتواننکد در سکطح بکاال تعریکف شکوند .
بنابرای  ،طر ارزشیابی باید به عنوان فعالیتاا درگیر در ارزشکیابی ،بکا ارائکه اطحعکات بیشکتر ککه اجکازه
میداد تا طر  ،تنظیم و یا تفصی شود ،تجدید نظر شود.
توسعهداندگان باید تعریف کنند که در کدام فرآینداا و فعالیکتاکا چرخکه حیکات ،سکنجش و ارزشکیابی
ویژگیاا محصو پیادهساز خوااند شد.
توسعهداندگان باید ار گونه تاثیر در فعالیتاا توسعه نرمافزار را در نظر بگیرند.مجموعه سنجشاا ممک
است ی تغییر در داللت بر فرآیند توسعه ،از طری نیاز برا اکتساب داده ،ایجاد کنند.
توسعهداندگان باید ار گونه تاثیر بر فعالیتاا توسعه نرمافزار را در نظر بگیرند .مجموعه سنجشاا ممک
است ی تغییر در داللت بر فرآیند توسعه ،از طری نیاز برا اکتساب داده ،ایجاد کنند.
توسعه داندگان باید اگر نتایج سنجش غیرقطعی یا اشدار دانده باشند ،اقدامات احتمالی ،ماننکد ارزشکیابی
فوق العاده ،را تعریف کنند.
ابزاراا سختافزار و یا نرمافزار ممک است مجبور به تخصیص یافت  ،ارزشیابی ،پییرفته شدن ،تطبی
داده شدن و یا توسعه یافت برا پیادهساز سنجشاا ،شوند.
مجموعها از سنجهاا ممک است تغییر در ساختار سازمانی مورد استفاده برا تولید سامانهاا نرمافکزار
ایجاد کنند .
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تضمی کیفی/کنتر سازمان و یا ک گروه توسعه ممک است نیاز به آموزش در استفاده از سنجهاا و روش
جمعآور داده داشته باشند.
اگر پیادهساز سنجش باعث شده است که تغییر در فرآیند توسعه ایجاد شود ،گروه توسعه ممک است نیاز
به آموزش در مورد ای تغییرات داشته باشند.
اجرای ارزشیابی

4-7
2-4-7

ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

موارد زیر باید ورود اایی برا ای فعالیت باشند:
الف -طر ارزشیابی کیفی دقی محصو ؛
ب  -مشخصات الزامات ارزشیابی کیفی محصو ؛
پ -مشخصات الزامات کیفی محصو ؛
ت -مشخصات سنجهاا کیفی انتخاب شده؛
ث -مشخصات معیاراا تصمیمگیر برا سنجش کیفی محصو ؛
ج -مشخصات معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی محصو ؛
موارد زیر باید برآمداایی از ای فعالیت باشند :
الف -نتایج حاص از سنجش کیفی محصو ؛
ب  -نتایج حاص از ارزیابی و ارزشیابی محصو .
از منظر توسعهدانده ،اطحعات در مورد محصو امچنی شام محصو مصنوعی ایسکتا نظیکر مکوارد زیکر
است :
 مشخصات محصو ؛ کداا منبع برنامه؛-

تولید دفترچه راانما؛

 توصیف محصو .ای فعالیت شام وظایف زیر است .
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1-4-7

سنجش

ارزیابان باید کیفیت محصوالت ایستا و پویا را ( به عنوان مثا مشخصات نیازمند اا ،نموداراا طراحکی و
مستند آزمون ،محصو اجرایی ) بر اساس طر ارزشیابی ،بسنجند.
در مورد سنجش محصو ایستا ،استاراا مورد اد باید مورد بررسی قرار گیرد .
فرد مناسب باید برا بازنگر طر اختصا

داده شود.

ارزش سنجهاا باید بر اساس نتیجه بازنگر طر مربو بکه طکر ارزشکیابی کیفکی محصکو ثبکت شکود.
اطحعات بیشتر در مورد بازنگر طر باید امان طور که در زیر آمده ثبت شود :
 فهرست مسائ تشخیص داده شده؛ سیااه استفاده شده برا بازنگر طر که شام معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا است .در مورد سنجش محصوالت پویا ،استاراا مورد اد محصو اجرایی باید آزمون شوند.
فرد مناسب باید به آزمون اختصا

داده شود.

ارزش سنجهاا باید بر اساس نتیجه آزمون مربو به طر ارزشیابی کیفکی محصکو ثبکت شکود .اطحعکات
بیشتر در مورد آزمون باید امان طور که در زیر آمده ثبت شود :
 شناسایی فهرست خطااا؛ طر آزمون؛ مستندات آزمون شام معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا .نتایج سنجش باید به سازمان در زمان مناسب در طو چرخه حیات توسعه گزارش شود و در مرحله بعکد
توسعه در نظر گرفته شود  .اگر نتیجه سنجهاا نتواند پییرفته شود ،فعالیت نباید قب از ح مسائ به مرحله
بعد فرستاده شود.
گزارش ارزشیابی باید قب از مرحله بعد توسعه ،گزارش شود.
مسائ شناسایی کیفی محصو باید ثبت شده و قب از مرحله بعد توسعه به منظور بهبود کیفی محصو و
بهرهور توسعه ،ح شود.
مسائ مربو به شناسایی کیفی محصو باید در اولی مراح توسعه به منظور اجتناب از مسائ باقی مانده
برا مراح توسعه بیشتر به منظور اکتساب بهبود مؤثر کیفی محصو و بهرهور توسعه ح شود.
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سنجهاا کیفی محصو انتخاب شده باید برا محصوالت و مولفهاا با توجه به طر ارزشیابی به کار گرفته
شود که منجر به مقادیر در مقیاسها سنجش میشود.
نظارت و کنتر کیفی در انگام توسعه محق میشود .مقادیر واقعی بکرا ویژگکیاکا داخلکی جمکعآور
میشوند  .در مورد مقادیر نامطلوب ،علت مورد تحلی قرار گرفته است ،به موجکب آن بکه توسکعهدانکدگان
اجازه درك و واکنش نشان دادن به مشکحت را میداد.
توسعهداندگان باید مقادیر سنجش واقعی برا ویژگیاا داخلی تعریف شده با توجه بکه تعریکف عملیکات
جمعآور داده را جمعآور کنند .در صورتی که الزامات کیفی محصو تغییر کنند ،توسکعهدانکدگان بایکد
در رابطه با مشخصات ارزشیابی و طراحی ارزشیابی تجدید نظر کنند.
9-4-7

به کارگیری معیارهای تصمیمگیری برای سنجههای کیفی

معیاراا تصمیمگیر برا کیفی محصو بر اساس الزامات کیفی باید برا مقادیر سنجش شده به منظور
ارزشیابی محصوالت ایستا و پویا ( به عنوان مثا مشخصات نیازمند اا ،نموداراا طراحی و مستند آزمون،
محصو قاب اجرا ) در طو چرخه حیات توسعه نرمافزار استفاده شوند.
در مورد مشخصات ارزشیابی الزامات در مرحله بازنگر طر  ،معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی
باید برا مقادیر سنجش شده برا ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیکت در ککاربر بکه ککار
گرفته شوند.
در مورد ارزشیابی محصوالت میانی ایستا ،معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی بایکد بکرا مقکادیر
سنجش شده برا ویژگیاا کیفی محصو به کار گرفته شوند.
در مورد ارزشیابی محصو قاب تحوی پویا ،معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی باید برا مقادیر
سنجش شده برا ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر به کار گرفته شوند.
يادآوری  -2در مورد ارزشیابی محصو میانی ایستا ،معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی میتواند تعداد محکدود از
مسائ شناسایی شده باشد
يادآوری  -1در مورد ارزشیابی محصو قاب تحوی پویا ،معیاراا تصمیمگیکر بکرا سکنجهاکا کیفکی مکیتوانکد تعکداد
محدود از خطااا شناسایی شده باشد.

5-4-7

به کارگیری معیارهای تصمیمگیری برای ارزشیابی

معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی محصو بر اساس الزامات کیفی را باید با استفاده از ویژگیاا
کیفی و ویژگیاا فرعی برا نتیجه مقادیر خحصه شده به منظور ارزشکیابی محصکوالت ایسکتا و پویکا (بکه
عنوان مثا مشخصات نیازمند اا ،نموداراا طراحی و مستند آزمون و محصو اجرایی ) در طکو چرخکه
حیات توسعه نرمافزار ،به کار گرفته شود
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يادآوری  -2در مورد ارزشیابی محصوالت میانی ایستا ،معیاراا تصمیمگیر برا ارزیابی کیفی میتواند محکدودیت مقکادیر
خحصه شده از مسائ شناسایی شده بر اساس نتایج حاص از بررسی ،باشد.
يادآوری  - 1در مورد ارزشیابی محصوالت میانی پویا ،معیاراا تصکمیمگیکر بکرا ارزشکیابی کیفکی مکیتوانکد محکدودیت
مقادیر خحصه شده خطااا شناسایی شده بر اساس نتایج حاص از آزمون واحد باشد.

مجموعه معیاراا تصمیمگیر باید به ویژگیاا فرعی و ویژگیاا خحصکه شکوند ،نتکایج ارزیکابی را بکه
عنوان راانمایی که تا چه حد الزامات کیفی محصولرا برآورده میکند ،ایجاد کند  .نتایج ارزشیابی باید:
 -1برقرار سطح مناسبی از اطمینان به ای که محصو  ،قادر به پاسخگویی به نیازاا ارزشیابی است؛
 -9شناسایی ار گونه کاستیاا خا
برا تعیی دامنه ای نقصاا؛

با توجه به الزامات ارزشیابی و ار گونه ارزشیابیاا بیشتر مورد نیاز

 -3شناسایی ار گونه محدودیت یا شرایط خا

قرار داده شده بر رو استفاده از محصو ؛

- 2شناسایی نقا ضعف و یا حیفیات در ارزشیابی خودش و ار گونه ارزشیابی بیشتر که نیاز است؛
 -3شناسایی ار مورد برا استفاده از محصو که توسط ارزشیابی پوشش داده نشده است.
در طو توسعه نرمافزار ،انجام ارزشیابیاا مختلف با توجه به نقا عطف برقکرار شکده در طکر ارزشکیابی
معمو است .نتایج حاص از ارزشیابی برا پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی در مراح بعد چرخکه حیکات
توسعه نرمافزار مهم است .به عنوان مثا ،ای که آیا شرایط باید تغییر کند و یا منابع بیشکتر بکرا فرآینکد
توسعه نیاز است .
توسعهداندگان باید مقادیر واقعی شاخصاا تعریف شده برا برآورد کیفی محصو قاب تحوی را استفاده
کنند .تجربه پروژهاا قبلی سازمان توسعه یافته با الزامات کیفی مشابه را باید به حسکاب آورد .پکیشبینکی
کیفی و ابسته به شاخصاا معتبر است .سازمان توسعه یافته ابتدا نیاز به جمعآور مقکادیر شکاخصاکا و
مقادیر سنجش محصو برا پروژهاا مختلف برا دریافت مجموعها از شاخصاا معتبر ،دارد.
توسعهداندگان باید مقادیر واقعی برا نظارت بر روند ،به منظور شناسایی مخاطرات توسعه را استفاده کنند.
ارزشیابی کیفی محصو زمانی که توسعه کام شده ،ر میداد  .ارزشاا واقعی بکرا ویژگکی محصکو
جمعآور میشوند  .در صورت امکان ،مولفهاا محصو ممک است قب از ایک ککه توسکعه کامک شکده
باشد ،سنجیده شوند.
توسعهداندگان باید بازخورد مناسب نتایج حاص از سنجشاا و ارزشیابی برا انجکام وظکایف و یکا مراحک
متوالی توسعه ،تعمیر و نگهدار از محصو و یا توسعه نرمافزار بعد  ،را داشته باشند.
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نتیجه ارزشیابی

6-7
2-6-7

ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

موارد زیر ورود اا الزامی برا ای فعالیت استند :
الف -مشخصات الزامات ارزشیابی کیفی محصو ؛
ب  -نتایج واقعی طر ارزشیابی کیفی محصو ؛
پ -مشخصات روشاا ارزشیابی کیفی محصو ؛
ت  -نتایج حاص از ارزشیابی .
موارد زیر نتایج ای فعالیت استند:
الف-گزارش ارزشیابی کیفی محصو .
از منظر توسعهداندگان ،اطحعات در مورد محصو امچنی شام محصو مصنوعی ایستا نظیر موارد زیکر
است :
 مشخصات محصو ؛ کداا منبع برنامه؛-

تولید دفترچه راانما؛

 توصیف محصو .ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-6-7

بازنگری نتايج ارزشیابی

ارزیابان و متقاضیان باید ی

بررسی مشترك از نتایج ارزشیابی انجام داند.

گروه ارزشیابی باید نتایج حاص از ارزشیابی محصکوالت قابک تحویک ایسکتا ( بکه عنکوان مثکا مشخصکات
نیازمند اا ،طراحی نمودار و مستند آزمون )را بازنگر کنند.
استاراا مورد اد بازنگر  ،نتایج حاص از محصوالت میانی ایستا یا محصو قاب تحویک ( بکه عنکوان
مثا مشخصات نیازمند اا ،طراحی نمودار و مستند آزمون ) میباشند.
نتیجه ارزشیابی باید بر اساس سواب نتایج و فرآیند ارزشیابی بازنگر شوند .
اطحعات الزم در مورد ارزشیابی را میتوان به منظور انجام بازنگر مناسب ،به حساب آورد.
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سازمان ارزشیابی مستق باید برا بررسی اختصا
فرد مناسب باید برا بررسی اختصا

داده شود.

داده شود.

بازنگر نتایج حاص از ارزشیابی کیفی محصو ایسکتا بایکد بکر اسکاس طکر ارزشکیابی کیفکی و گکزارش
ارزشیابی انجام شود .اطحعات بیشتر در مورد بررسی ممک است امان گونه که در زیر آمده الزامی باشند:
 فهرست مسائ شناسایی شده؛ سیااه استفاده شده برا بازنگر طر که شام معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا است.بررسی نتایج حاص از ارزشیابی کیفی محصو پویا باید بر اساس طر ارزشیابی کیفی و گکزارش ارزشکیابی
انجام شود .اطحعات بیشتر در مورد بررسی باید مانند آن چه در زیر آمده الزامی باشند :
 فهرست خطااا شناسایی شده؛ مستندات آزمون از جمله معیاراا تصمیمگیر برا سنجشاا .بررسی نتایج حاص از ارزشیابی کیفی محصو باید در زمان مناسب در طو چرخه حیات توسعه انجام شود.
بازنگر گزارش باید قب از مرحله بعد توسعه ارسا شود.
کیفیت نتایج ارزشیابی باید به منظور دستیابی به کیفی محصو
قطعی شود و بهبود یابد.

قابک تحویک و بهبکود توسکعه بهکرهور ،

بازنگر مشترك بی افراد که در مرحله قب و مرحله بعد از توسعه ،ایفکا نقکش کردنکد بایکد در طکو
چرخه حیات توسعه انجام شود.
گروه ارزیابان باید نتایج حاص از ارزشیابی و اعتبار فرآیند ارزشیابی ،شاخصاا و تدابیر به کار گرفته شده را
بازنگر کنند  .بازخورد بازنگر باید به منظور بهبکود فرآینکد ارزشکیابی و فنکون ارزشکیابی ( پودمکاناکا
ارزشیابی ) استفاده شود.
انگامیکه الزم است پودمان ارزشیابی بهبود یابد ،جمعآور داده برا شاخصاا بیشتر ،به منظور تصدی
اعتبار آناا برا استفادهاا بعد باید گنجانده شود.
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9-6-7

ايجاد گزارش ارزشیابی

ارزیابان باید گزارش ارزشیابی کیفی بر اساس طر ارزشیابی کیفی و نتکایج نهکایی ارزشکیابی از محصکوالت
ایستا و پویا ( به عنوان مثا مشخصات نیازمند اا ،طراحی نمودار و مستند آزمون ،برنامه اجرایی ) را ایجاد
کنند.
گزارش ارزشیابی کیفی باید بر اساس طر ارزشیابی کیفی ثابت ایجاد شود.
گزارش ارزشیابی کیفی باید شام نتایج بازنگر ار دو محصو ایستا و آزمون محصو پویا بر اساس طکر
ارزشیابی کیفی باشد.
نتایج ارزشیابی کیفی باید به منظور اطمینان از کیفی گزارش ارزشیابی کیفی بازنگر شوند .
گزارش ارزشیابی کیفی بسته به استاراا مورد اد ارزشیابی متفاوت استند.
گزارش ارزشیابی کیفی برا محصو شخص باید شام اطحعات زیر باشد :
 فهرست مسائ شناسایی شده؛-

سیااه استفاده شده برا بازنگر طر که شام معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا است .

گزارش ارزشیابی کیفی برا محصو پویا باید شام اطحعات زیر باشد :
 فهرست خطااا شناسایی شده؛ برنامه آزمون؛ مستندات آزمون .گزارش ارزشیابی کیفی باید به ای سازمان در زمان مناسب قب از مرحله بعد توسعه ،ارسا شود.
به عنوان مثا  ،گزارش ارزشیابی کیفی محصوالت میانی ایستا مانند مشخصات آزمکون بایکد قبک از آزمکون
مشااده شود.
گزارش ارزشیابی کیفی محصوالت قاب تحوی ایستا و پویا را باید قب از عرضه محصو ارسا شوند.
گزارش ارزشیابی کیفی باید توسط ذ نفعان عحقه مند تایید شوند.
بازنگر مشترك بی افراد که در مرحله قب و مرحله بعد از توسعه ،ایفکا نقکش کردنکد بایکد در طکو
چرخه حیات توسعه انجام شود.
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بسته به ای که گزارش ارزشیابی کیفی در نظر گرفته شده چگونه مورد استفاده قرارگیرد ،باید شام مکوارد
زیر باشد :
 -1الزامات ارزشیابی کیفی محصو ؛
 -9الزامات کیفی محصو ؛
 -3طر کیفی محصو ارزشیابی؛
 -2نتایج حاص از سنجش و تحلی انجام شده؛
 -3نتایج میانی یا تصمیم گیر اا تفسیر شده ،انگامیکه طر ارزشیابی مشخص شده؛
-6ار گونه محدودیتاا ،قیود ،کاستیاا و یا محرومیت درفعالیکتاکا ارزشکیابی ،از جملکه تکاثیر شکان بکر
استفاده ،پیکربند  ،اصح و یا تعمیر و یا به طور کلی نگهدار از محصو در طو زمان؛
 -3ارزشیابی و صححیت آناا؛
 -3ار گونه تفاوت بی نسخهاا محصو ارزیابی شده و ارزشیابی ورود اکا مربوطکه ،بکه عنکوان مثکا ،
مستندات و یا دورهاا؛
 -2قطعنامهاا و یا راه ح در صورت بروز ی

ناکارآیی1؛

-19ار اطحعات الزم دیگرکه قادر به تکرار و یا تکثیر ارزشیابی باشد؛
 -11نتایج حاص از ارزشیابی .
به عنوان نتایج حاص از تحلی فعالیتاا ارزشیابی کیفی ،گزارش ارزشیابی کیفی باید شناسایی کند :
-1ار نقص ،ار گونه تحلی مربوطه و ای که چگونه ار ی از نقصاا ح و فص شدهانکد .حک نقکصاکا
ممک است شام ای واقعیت باشد که :
 یکی از روشاا ارزشیابی ای تضمی را که نقص ،مهم نیست؛ برآورده کند. ی « راه ح » رضایت بخش را میتوان برا کااش تاثیر نقص یافت ،به عنوان مثا اصکح محصکو ،غیر فعا کردن و یا حی قابلیتاا غیر ضرور  ،بازساز طراحی الزامات از دست رفته با اسکتفاده از
مهندسی معکوس؛
 -نیاز اصلی اجبار نیست و نقص میتواند پییرفته شود؛

1 - deficiency
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 نقص ،قاب قبو است به شرطی که استفاده از محصو با شرایط یا محدودیتها خا  ،کنتر شود.-

آثار ارزشیابی بیشتر برا ح و فص نقص و یا شکا در ارزشیابی ،مورد نیاز استند .

 -9ار گونه ارزشیابی کیفی بیشتر به منظور ح و فص ارگونه نقص شناسایی شده انجام میشود :
 برا تعیی دامنه یا تاثیر نقص؛ برا برقرار ای اطمینان که ایچ نقصی وجود ندارد؛ -به منظور بررسی ای که ی

راه ح از لحاظ فنی امکان پییر و  /یا مناسب و قاب قبو است .

 به منظور بررسی عملکرد صحیح و قاب قبو نرمافزار زمانی که تغییر یا تغییرات طراحی بکرا تصکحیحنقص ،ایجاد شده است.
 -3در ی مورد که در آن محدود کردن یا کنتر استفاده از محصو ضرور است ،آیا محدودیت:
 با محصو در مواجهه با نیازاا اجبار برنامه کاربرد تداخ میکند؛ بر طراحی برنامه کاربرد  ،بودجه و زمانبند  ،اثر میگیارد؛ نیاز به کار ارزشیابی بیشتر دارد؛ ارگونه احتما خرابی در برنامه را معرفی میکند . - 2ار استثنایی از دامنه ارزشیابی کیفی و /یا محدودیت بر رو نتایج ار ارزشیابی ،از قبی موارد زیر است:
 ای ارزشیابی شام بازنگر دقی عملکرد محصو نمیشود؛ارزشکیابی

 فرض میشود ای محصو برا سطح یکپارچگی الزامی واجد شرایط است به شر آنکه یککام از قابلیتاا الزامی برا محصو با موفقیت به اتمام رسیده باشد.
نتیجه گیر کلی برا ارزشیابی محصکو

 -3نتایج یکپارچه کلیه فعالیتاا ارزشیابی ،اجازه ی
شده را میداد.
نظرات گزارش ارزشیابی کیفی باید دور انداخته شوند 1و در نسخه نهایی ای گزارش گنجانده شود.

سکاخته

1 - disposed
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5-6-7

بازنگری ارزشیابی کیفی و ارائه بازخورد به سازمان

ارزیابان باید نتایج نهایی ارزشیابی کیفی محصو ایستا و پویا را( به عنوان مثکا گکزارش ارزشکیابی کیفکی،
مشخصات نیازمند اا ،طراحی نمودار و مستند آزمون ) به منظور استفاده مجدد از توسعه بعد و یا پکروژه
ارزشیابی ،به سازمان گزارش داند.
ارزیابان باید به اطحعات در مورد پروژه ارزشیابی مشابه قبلی با استفاده از سامانه اطحعکات مشکترك ککه در
دادگان موجود است در جهت انجام پروژه ارزشیابی بعد مراجعه کنند.
ارزیابان باید بازخورد اطحعات را در مکورد نتکایج واقعکی پکروژه ارزشکیابی از قبیک دانکش فنکی ،مشخصکات
کارمندان و سایر اطحعات مفید را به منظور استفاده مجدد و پشتیبانی از پروژه ارزشیابی بعد ،ارائه داند.
توسعهداندگان باید اطحعات جمعآور شده برا ای سازمان برا استفاده در پروژهاا دیگر ارزشکیابی را
ایجاد کنند.
ارزیابان باید نتایج حاص از ارزشیابی و اعتبار فرآیند ارزشیابی ،شاخصاا و سنجهاا به کار گرفته شکده را
بازنگر کنند.
بازخورد از بازنگر باید به منظور بهبود فرآیند ارزشیابی و فنون ارزشیابی ( پودماناا ارزشیابی ) اسکتفاده
میشود.
انگامیکه بهبود پودمان ارزشیابی ،به منظور تصدی آناا برا استفادهاا بعد  ،ضرور است ،جمعآور
داده برا شاخصاا بیشتر باید گنجانده شوند.
يادآوری  -2بازنگر و بازخورد ارزشیابی کیفی در استاندارد  ISO/IEC 25001توضیح داده شده است .
يادآوری  - 1نتایج حاص از ارزشیابی کیفی محصو برا اکتساب ای بازخورد میتواند مورد استفاده قرار گیرد ککه تکا چکه
حد فرآینداا توسعهاا مختلف ،روشاا طراحی یا ابزار  CASEبرا برآورده کردن نیاز کیفی میتواند مورد استفاده قکرار
گیرد.

4-6-7

انجام انتقال دادهی ارزشیابی

ارزیابان باید به منظور استفاده مجدد در توسعه بعد و یا پکروژه ارزشکیابی ،نتکایج نهکایی ارزشکیابی کیفکی
محصوالت ایستا و پویا را بازنگر و مرتب کنند (به عنوان مثا مشخصات مورد نیاز ،نموداراکا طراحکی و
آزمون مستندات).
ارزیابان باید به نتایج قبلی واقعی ارزشیابی کیفی محصکوالت ایسکتا و پویکا بکا اسکتفاده از سکامانه اطحعکات
مشترك و یا دادگان مراجعه کنند.
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انگامیکه ارزشیابی تکمی شده است ،داده و اقحم ارزشیابی باید با توجه به نیازاا متقاضیان مرتب شوند.
ای امر باید ،بسته به نوع داده ،با یکی از روشاا زیر انجام شود :
 مستندات ارسا شده برا ارزشیابی یا به متقاضیان بازگردانده و یا برا یمیشوند و یا با ی راه ام نابود میشوند؛
 گزارش ارزشیابی و سواب ارزشیابی باید برا ی -امه داده دیگر یا برا ی

مدت زمان مشخص بایگانی

مدت زمان مشخص شده بایگانی شوند؛

مدت زمان مشخص شده بایگانی شده و یا با ی

راه ام نابود خوااند شد.

انگامیکه مدت زمان مشخص شده بایگانی برا برخی از داده منقضی میشود ،باید آن را یا دوباره بکرا
ی مدت زمان مشخص شده بایگانی کرد و یا در ی راه ام نابود کرد.
8

الزامات و توصیهنامههايی برای فرآيند ارزشیابی کارفرمايان

2-8

الزامات عمومی

فرآیند ارزشیابی کیفی برا رویکرد کارفرمایان شام نیازمنکد اکا ،توصکیهاکا و راانمکااکا بکرا سکنجش
نظاممند و ارزشیابی کیفی محصو در طو اکتساب محصوالت «آمکاده فکروش» ،محصکوالت سفارشکی ،یکا
تغییرات برا محصوالت موجود است .
ای توسط سازماناایی که در حا طر ریز برا اکتساب و یا استفاده مجدد ی محصو موجکود و یکا از
پیش توسعه یافته استند مورد استفاده قرار میگیرد  .میتوان آن را بکرا ااکدا تصکمیمگیکر در مکورد
پییرش محصو یا برا انتخاب ی محصو از میان محصوالت جایگزی ( ی محصو ممک اسکت خکود
موجود ،بخشی از سامانه و یا ممک است بخشی از محصو بزرگتر باشد ) به کار گرفت.
انگام استفاده از فرآیند اکتساب ،ارزیابان باید به مسائ خا

زیر را به حساب آورند.

کارفرمایان باید ار دو محصو ایستا و پویا به منظور دستیابی به نقششان را ارزشیابی کند.
کارفرمایان باید محصو مشخص به منظور دستیابی به اادا زیررا ارزشیابی کنند :
-

برا بهبود الزامات کیفی دستیابی به محصو ؛

-

برا اطمینان از مشخصات طراحی دستیابی به محصو قب ازخرید .

کارفرمایان باید ار دو محصو ایستا و پویا را به منظور دستیابی به اادا زیر ارزشیابی کنند :
 -برا مقایسه و انتخاب محصو آماده فروش؛
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 برا پییرش محصو سفارشی عرضه شده از توسعهداندگان؛ برا بهبود بهرهور فرآیند اکتساب؛ برا آموزش کارمندان به منظور ارزشیابی کیفی محصو .کارفرمایان باید فعالیتاا ارزشیابی را با فرآینداا و فعالیتاا پشتیبانی اماانگ کنند.
بسیار از روشاا تحلی اطحعات نیاز به اطحعات از پروژهاا قبلی به دست آمده تحت شرایط مشکابه و
با الزامات کیفی مشابه ،دارند.
کارفرمایان بنابرای  ،باید به ی مد دستیابی مشابه امانی که در پروژهاا قبلکی در سکازمان کارفرمایکان
مورد استفاده قرار گرفتهاند ،نه به استثنا الزامات بیشتر ،به منظور دستیابی به اادا کارفرما ،به کار گیرند.
امچنی مجموعه مشابهی از ویژگیاا باید در پروژهاا برا اجازه تحلی داده ،به کار گرفته شود.
الزامات کیفی محصو نیازاا کاربران برا ای محصو تحت بررسی را بیان میکنند و قبک از دسکتیابی
تعریف شدهاند (به استاندارد  ISO/IEC 25030مراجعه شود. ).
1-8
2-1-8

برقراری الزامات ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-9-3مراجعه شود ) .
از دیدگاه کارفرما ،اطحعات در مورد محصو شام محصو مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است :
 مشخصات محصو ؛ تولید دفترچه راانما؛ توصیف محصو .ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-1-8

برقراری هدف ارزشیابی

اد ارزشیابی کیفی محصو باید بر اساس نقش کارفرمایان به عنوان پایها برا فعالیکتاکا ارزشکیابی
بیشتر و وظایف مستند شده باشد.
کارفرمایان باید محصو قاب تحوی ایستا و پویا را به منظور دستیابی به نقش خا
اد ارزشیابی کیفی محصو ایستا میانی ممک است شام موارد زیر باشد:
 برا بهبود کیفی مشخصات نیازمند اا؛ -برا بهبود بهرهور

فرآیند اکتساب؛
23

خود را ارزشیابی کنند.

 برا آموزش کارمندان برا ارزشیابی کیفی اکتساب محصو .اد ارزشیابی کیفی محصو قاب تحوی ایستا و پویا ممک است شام موارد زیر باشد:
 پییرش ی محصو با کیفی باال؛-

تصمیمگیر در مورد پییرش ی

-

بررسی اثرات مثبت و منفی ی

محصو سفارشی از توسعهداندگان؛
محصو در زمانی که از آن استفاده میشود؛

-

انتخاب ی

محصو خارج از خود از فروشنده؛

-

انتخاب ی

محصو از میان محصوالت جایگزی ؛

 مقایسه محصو با محصوالت رقابتی؛-

ارزیابی نیازاا اصح شده برا محصوالت موجود

فرآیند ارزشیابی با توجه به دیدگاه کارفرما ،به طکور کلکی ،بخشکی ازفرآینکد اکتسکاب ،امکان گونکه ککه در
استاندارد استاندارد ملی ایران به شماره  :19993سا  1329تعریکف شکده ،اسکت .در چنکی حکالتی اکد
ارزشیابی باید مانند آن چه درزیر آمده برقرار شود:
 فرآیند اکتساب پیگیر میشود و چگونگی الزامات ورود ارزشیابی به فروشنده ابحغ میشود؛ اینکه آیا محصو برا ی کاربرد خا  ،برا مجموعها از برنامهاا کاربرد خا و یکا بکرا یکمحدوده کلی از برنامهاا کاربرد ؛
 آیا ار ارزشیابی انجام شده توسط اشخا دوم یا سوم و یا اینکه آیکا اکر گونکه فعالیکتاکا ارزشکیابیطر ریز شده بعدا انجام میشود.
يادآوری به نمونهاایی از ترکیب ارزشیابی و فرآیند اکتساب در شک  3و  2مراجعه شود .
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محصوالت و تامی کنندگان از پیش انتخاب شده بر اساس بازخورد کاربر محصو  ،مرور مستندات ساز
محصو و دورهاا آموزشی ،نظرسنجیاا متون ادبی ،و نسخه آزمایشی محصو است.

آماده ساز نرم افزار و الزامات کسب و صدور درخواست پیشنهاد  /مناقصه.

ارزشیابی تامی کنندگان بر اساس سامانه کیفیت ،فرایند مهندسی نرم افزار،
فرآیند نگهداشت نرم افزار و توانایی

ارزشیابی محصوالت نرم افزار بر اساس نتایج ارزشیابی
خارجی،مستندات محصو  ،تجربه عملکرد محصو  ،نمونه ساز
محصو  ،دیگر روشاا ارزیابی محصو .

انتخاب محصو و تامی کننده کاال و انتشار
قرارداد

انجام آزمون پییرش و قبو  /رد محصو

انجام ار گونه ارزشیابی اضافی

یکپارچه ساز محصو به سامانه بزرگتر و
یا استفاده به صورت مستق

شکل  – 9مثال فرآيند ارزشیابی  /اکتساب برای محصوالت "آماده فروش"
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انتشاردرخواست برا اطحعات

انتخاب قبلی تامی کننده براساس دیگر بازخورداا مشتر  ،سامانه
کیفیت ،مهندسی نرم افزار  /نگهداشت و قابلیت

آماده ساز درخواست نرم افزار و الزامات کسب و انتشار درخواست برا
پیشنهاد  /مناقصه

ارزشیابی تامی کنندگان بر اساس ارزشیابی رسمی سامانه
کیفیت ،فرآیند مهندسی نرم افزار ،و توانایی.
انتخاب تامی کننده

مشخص نمودن الزامات براساس طر کیفی تامی کننده فرایند
توسعه مهندسی نرم افزار ،فرایند درستی سنجی و اعتبار
سنجی ،فرآیند مشترك بازنگر و ممیز  ،قاب تحوی

انتشار شماره قرارداد امراه با ار محصو نرم افزار اصح شده (در صورت لزوم)

انجام ار گونه ارزشیابی اضافی

یکپارچه ساز محصو به سامانه بزرگتر
یا استفاده به تنهایی

شکل – 5مثال فرآيند ارزشیابی  /اکتساب را برای نرمافزارهای سفارشی و يا اصالحات برای نرمافزار موجود
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فرآیند ارزشیابی ممک است با فرآیند اکتساب ترکیب شود (تعریف شده در استاندارد ملی ایکران بکه شکماره
 :19993سا  )1329خحصه شده در زیر ،به طور که نتایج ارزشیابی میتواند بکه ااکدا نهکایی اکتسکاب
شده کم کند:
 شروع  -شناسایی الزامات نرمافزار برا محصو تهیه شده ،طر اکتساب و راابرد و معیاراا پییرش؛ آماده ساز درخواست برا پیشنهاد (مناقصه)  -مشخصات و مستندساز الزامات اکتساب؛ آماده ساز و به روز رسانی قرارداد  -انتخاب تامی کنندگان ،تهیه قکرارداد و مکیاکره و کنتکر تغییکرقرارداد
 نظارت بر تامی کننده کاال  -فعالیتاا ارزشیابیی انجام شده در طو اجکرا قکرارداد ککه منجکر بکهپییرش و تحوی محصو میشود؛
 پییرش و تکمی  -فعالیتاا انجام شده در طو پییرش محصو و تحوی محصو قاب تحوی .کارفرما نیاز به تعریف ار دو فرآیند ارزشیابی و فرآیند اکتساب برا رسیدن به نیازاکا ارزشکیابی در طکو
اکتساب است  .در زمینه توسعه سامانه بزرگتر ،فعالیتاا اکتساب و ارزشیابی دنبا شده نیاز بکه یکپارچکه
شدن با دیگر فعالیتاا توسعه و یکپارچهساز و تعریف شدن در ی برنامه سنجش پروژهاا امانطور که
در استاندارد  ISO/IEC 25001مشخص شده است ،دارند ،یعنی ،مححظات خا پیادهساز اکتسکاب بکرا
ارزشیابی شام مححظات زیر است :
 مشخصات الزامات کیفی ی محصو که برا ارزشیابی الزم است میتواند پایه الزامکات اکتسکاب الزمبرا درخواست برا پیشنهاد ( مناقصه ) را تشکی داد؛
 فعالیتاا ارزشیابی اولیه جداگانه ممک است برا از پیش انتخاب کردن محصوالت و تامی کنندگانالزم باشند.
 الزامات اطحعات تامی کننده و محصو برا ارزشیابی نیاز است که در الزامات اکتسکاب و یکا در طکوآماده ساز قرارداد مشخص شوند؛
 فعالیتاا ارزشیابی میتوانند بکه عنکوان بخشکی از پیشکنهاد ارزشکیابی ،در طکو نظکارت بکر اجکراقرارداد،به عنوان بخشی از توسعه محصو  ،به عنوان بخشی از پییرش رسمیمحصو و یا بعد از تحویک
محصو  ،اجرا شوند.
فرآیند ارزشیابی باید در نظر بگیرد :
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 امه محدودیتاا مدیریت پروژه ،یعنی در دسترس بودن منابع و تخصکص بکرا انجکام فعالیکتاکاارزشیابی،سهمیه برنامه و بودجه و ابستگی و یا مخاطرات احتمالی ،مفروضات کلید و یکا مفروضکات در
مورد خود تحشاا ارزشیابی؛
 فرآیند اکتساب و اطحعات الزم برا تامی کنندگان در طو مناقصه ،ارزشیابیاا انجام شکده توسکطدیگر دوم شخص(برا مثا  ،کارفرمایانی که محصو ارائه شده توسط تکامی کننکده ککاال را ارزشکیابی
میکنند ) یا اشخا ثالثی که میتوانند به منظور کااش تکحشاکا ارزشکیابی بکرا محصکو مکورد
استفاده قرار گیرند؛
 اینکه آیا ای محصو خوااد شد در برنامهاا آینده و مستندسازیها ضکرور بکرا پشکتیبانی از اکرگونه ارزشیابی آینده محصو مورد استفاده مجدد قرار خوااد گرفت .
 که آیا روشاا ارزشیابی انوز با مشخصات الزامات کیفی محصو سازگار استند؛ نمااا مختلف ارزشیابی با توجه به چشم انداز اکتساب امانطور که در شک  3آمده است .ایک شککنشان میداد که ارزشیابی ی محصکو ممکک اسکت اطحعکات را از نمااکا مختلکف از قبیک نمکا
محصو  ،از نما فرآیند و محصو در حا استفاده،به حساب اورند .منجر به نمکایی از نتکایج ارزشکیابی
میشود
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نماهای ورودیهای ارزشیابی
نمای محصول

تاریخچه
بهره بردار

فرآيند ارزشیابی

اطحعات خرابی

فرآیند مهندسی

نمونهساز /آزمون

درستیسنجی بیشتر
فعالیتها الزامی

سامانه کیفی

نمای فرآيند

نمای محصول در کاربری

ارزیابی ازینه

نیازمند اا کیفی
نرمافزار

مستندات کاربر و فنی

فرآیند نگهداشت

محدودیتاا استفاده از
محصو

سطو ضرور اطمینان که
نیازمندیها کیفی را برآورده میکند

ديد نتايج ارزشیابی
شکل – 4مرور کلی فرآيند ارزشیابی کیفیت محصول از ديدگاه کارفرما

9-1-8

اکتساب الزامات کیفی محصول نرمافزاری

(به زیربند 3-9-3مراجعه شود).
کاربر نهایی محصو باید شناسایی شود.
کارفرمایان باید الزامات کیفی محصو بر اساس استاراا مورد اد ارزشیابی را تعریف کنند.
در حالت ارزشیابی طراحی مستندات ،الزامات کیفی محصو باید بکا اسکتفاده از سکنجهاکا درونکی کیفکی
محصو نرمافزار تعریف شده باشند.
در مورد ارزشیابی محصوالت قاب تحوی پویا ،الزامات کیفی محصو باید با استفاده از سکنجهاکا بیرونکی
کیفی محصو نرمافزار و  /یا سنجهاا کیفیت در کاربر تعریف شده باشند.
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مشخصات الزامات کیفی محصو  ،مبنا الزامات اکتساب استفاده شده در مرحله مناقصه در فرآیند اکتساب
و مبنایی که در برابر آن ارزشیابی کیفی محصو بعد انجام میشود ،را شک میداند.
5-1-8

شناسايی بخشهای محصول گنجانده شده در ارزشیابی

( به زیربند  2-9-3مراجعه شود).
در مورد بهبود کیفی محصو پییرفته شده و یا بهرهور از محصو عملیاتی موجود ،استاراا مورد اد
ارزشیابی باید ار دو محصو قاب تحوی ایستا و پویا ،نظیر انچه در زیر آمده باشند :
 مشخصات محصو ؛-

تولید دفترچه راانما؛

 توصیف محصو ؛ محصو قاب اجرا در مرحله عملیات شام سامانه عم پییرتمام بخشاا محصو در ارزشیابی کیفی باید شناسایی و مستند شده باشد
يادآوری  2از دیدگاه کارفرما ،اطحعات در مورد محصو شام محصو مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است:
طر ارزشیابی کیفی؛
گزارش ارزشیابی کیفی.
يادآوری  :1به عنوان مثا  ،اگر اد ارزشیابی ،انتخاب ی

محصو در میان محصوالت جایگزی است ،محصوالت ارزشکیابی

شده عمدتا محصوالت قاب تحوی و یا مولفهاا سازنده استند.

کاندیداا استفاده و اکتساب ،محصوالتی استند که میتوانند به عنوان مولفکهاکا بکا یک سکامانه بزرگتکر،
یکپارچه شوند یا ای که میتوانند مستق مورد استفاده قرار گیرد .آناا امان طور که در زیکر آمکده طبقکه
بند شدهاند:
الف-محصوالت تجار آماده فروش؛
ب -محصوالت موجود توسعه یافته و یا به دست آمکده بکرا برنامکهاکا ککاربرد دیگکر ،یکا بکرا طیکف
گستردها از برنامهاا کاربرد مشترك؛
پ-محصوالت سفارشی و یا اصححات برا محصوالت موجود.
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در مورد اقحم پیکربند نرمافزار که با ی سامانه بزرگتر یکپارچه شدهاند ،نیاز است الزامات نرمافزار برا ار
قلم تعریف شود .در موارد دیگر ،پیکربند سامانه و نرمافزار بر ام منطب استند و ممک اسکت معکاد در
نظر گرفته شده باشند.
اقحم پیکربند سختافزار به دست آمده ممک است شام نرمافکزار از قبیک یک سکامانه عامک مقکیم در
ثابتافزار( 1به عنوان مثا  )PROM ،ROMباشد .انگامیکه نرمافزار موجود به شک بخشی جدایی ناپییر از
سختافزاردر ای مد در می آید ،به طور معمو نیاز است که با اقحم پیکربند سختافزار ارزشیابی شود.
عحوه بر ای موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
الف -آیا تامی کنندگان و یا کارفرمایان مای و قادر به فراام کردن دسترسی به مسکتندات الزم ،تجهیکزات،
ابزار ،نرمافزار ،دورهاا و  /یا آموزش و ازینهاا مرتبط با ای استند؛
ب -آیا ایچ شرایطی در ارتبا با تدارك دسترسی به ار گونه اطحعات محرمانه یا خصوصکی وجکود دارد یکا
خیر.
پ -آیا تامی کنندگان و یا طر اا سوم در حا حاضر مای و قادر به فراام کردن دسترسی بکه افکراد بکا
تخصص مناسب برا پاسخ به سواالت و ازینهاا مرتبط با ای کار ،از جمله ازینهاا سفر استند؛
ت -آیا ارزیابان ،تخصص الزم برا راابر ای ارزشیابی بر اساس الزامات ارزشیابی و بودجه برا اکتسکاب
ای تخصص را دارند؛
ث -آیا ایچ پیش آزمونی برا تعیی ای که محصو  ،برا ی
جود دارد
4-1-8

آزمون تمام عیار 9مناسب است یکا خیکر و

تعريف شدت ارزشیابی

(به زیربند  3-9-3مراجعه شود).
از دیدگاه کارفرما ،اطحعات در مورد شدت ای محصو شام محصوالت مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است:
 مشخصات الزامات محصودامنه فرآیند ارزشیابی میتواند از طری دسترسی به نتایج حاص از فعالیتاا ارزشیابی انجام شده توسکط
طر اا سوم تا زمانی که نتایج قاب اعتماد استند ،کااش یابد .چنی فعالیتاا ارزشیابی مکیتوانکد در
بردارنده گواای نامهاا از قب موجود ،1ارزشیابی کیفی محصو و  /یا ارزیابی فرآیند باشند .برا مثا :
1 - Firmware
2 - Full scale
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 فرآینداا مهندسی نرمافزار برا توسعه محصو ممک است برا برآورده کردن الزامات استاندارد ملیایککران بککه شککماره  :19993سککا  ISO/IEC 90003 ،1329و ی کا دیگککر اسککتاندارداا بخککش خککا ،
استانداردساز شده باشند.
 سامانه تامی کننده کیفی کاال که تحت آن نرمافزار توسعه داده شده ممک است توسط طر سکوم بکاالزامات  9ISO 9001گواای شود؛
 محصو  ،ممک است توسط طر ااارزشیابی شوند؛

سوم به وسیله انطبکاق بکا ISO/IEC 25051 ،ISO/IEC 25040

3

 قابلیت فرآیند نرمافزار تامی کننده برا توسعه محصو قاب قبو ممک است توسط طر اکا سکومبا انطباق با  ISO/IEC 15504ارزیابی شود؛
 نرمافزار ممک است از لحاظ عملکرد به عنوان بخشی از مرحله توسعه سامانه بزرگتر ارزشیابی شود؛ محصوالت ممک است در قب برا برنامه دیگر با الزامات یکپارچه مختلف ارزشیابی شدهاند؛ سطح پوشش مربو به الزامات ارزشیابی پدیگران ضرور است.

از بازنگر ار گونه ارزشیابیاا انجام شده قبلکی توسکط

 ارزشیابی بر رو محصوالت ممک است توسط اشخاارزشیابی رسمی یا غیر رسمیانجام شود.

دیگر در داخ سازماناا از طری فعالیکتاکا

ازینه و زمان بیشتر الزم برا اکتساب و تفسیر نتایج ارزشیابی کیفی محصو برا برنامه اد ممک است
بر امکانپییر ای روش تاثیر گیارد .انوز ام ممک است مشورت با ارزیابان و یا تامی کنندگان به منظکور
دستیابی به اطمینان کافی از دیگر نتایج ضرور باشد.
فرآیند ارزشیابی میتواند برا طیف گستردها از الزامات اکتساب ،الزامات یکپارچکه سکاز و ااکدا گکروه
ارزیابان به کار گرفته شود ،به عنوان مثا :
 کارفرمایان بستهاا نرمافزار ممکک اسکت بخواانکد یک ISO/IEC 25051ارزشیابی کنند.

بسکته نکرمافکزار را تنهکا بکا اسکتفاده از

 کارفرمایان محصوالت ممک است استاندارد  ISO/IEC 25040و ارزشیابی مستق را استفاده کنند؛1 - Preexisting

 - 9استاندارد بی المللی  ISO 9001:2000در سا  1333با شماره ملی  2991منتشر شده است.
 - 3استاندارد بی المللی  ISO/IEC 25051:2006در سا  1333با شماره ملی  93931منتشر شده است.
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 ی کارفرما کوچ یا انحصار که ممک است نیاز به یمستندات ارزشیابی داشته باشد؛

فرآیند ارزشیابی کمتکر رسکمی بکا کمینکه

 برا مصر کننده نرمافزار که ممک است اد فرآیند ارزشیابی را به سادگی را انتخکاب کنکد ،آزمکونکند و ی محصو از میان سایر محصوالت مشابه را اکتساب کند .فرآیند اکتساب رسمی ممکک اسکت
آشکارا به خرید کااش یابد و آماده ساز قرارداد را شام نمیشود.
فرآیند اکتساب امچنی میتواند به عنوان فرآیند ارزشیابی بکا اسکتفاده از راانمکا مناسکب ارائکه شکده در
استاندارد ملی ایران به شماره  :19993سکا  1329متناسکب سکاز شکود و سکطح یکپکارچگی الزم بکرا
محصو خا کسب شود .اکتساب سامانهاا نرمافزار کام با الزامات یکپکارچگی بکاال بکه طکور معمکو
مجموعها کام از فعالیتاا اکتساب و وظایف ،امراه با فعالیتاا فرآیند پشتیبانی متشکابه و وظکایفی
که در استاندارد استاندارد ملی ایران به شماره  :19993سا  1329مشخص شدهاند را طلکب مکیکننکد .بکه
طور کلی ،امان طور که سطح یکپارچگی افزایش مییابد ،بنابرای باید میزان دقت و تعداد از فعالیتاکا و
وظایف مرتبط با فرآیند اکتساب و ارزشیابی نیز باال رود.
9-8
2-9-8

تعیین ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

(برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-3-3مراجعه شود)
از دیدگاه کارفرما ،اطحعات در مورد محصو شام محصو مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است:
 فهرست محصوالت و تامی کنندگان دوطلب؛ نتایج تعداد واقعی نصب ؛ سامانه اد تشریح شده.ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-9-8

انتخاب سنجههای کیفی ( پودمانهای ارزشیابی )

(به زیربند  9-3-3مراجعه شود).
انتخاب روشاا ارزشیابی کیفی محصو استفاده شده شام بازنگر و ارزشیابی از ی
از:
 کاربر محصو و مستندات ساز فنی ( از جمله مستندات بر خط )؛ ارزشیابی کیفی محصو بر اساس دورهاا و آموزش تامی کننده؛33

یا تعدادب یشکتر

 فرآیند مهندسی نرمافزار از جمله محصوالت میانی ؛ تاریخچه عملکرد محصو با تامی کنندگان؛ تاریخچه عملکرد محصو با مشتریان؛ توانایی تامی کنندگان ،پشتیبانی و سامانه کیفی ( استاندارد ملی ایران به شماره  :93929سا ،1329پیوست ب زیربند ب)6-؛
 نمونهساز و یا سایر روشاا ارزشیابی ( استاندارد ملی ایران به شماره  :93929سا  ،1329پیوسکتب زیربند ب)3-؛
 فهرست نقص محصوالت و اطحعات مربو ( به طور معمو بر رو وبگاه یافت میشود. ) .ترکیبی از روشاا ارزشیابی باید برا اجازه به انتخاب محصوالت و یا برا برقرار تناسب محصو بکرا
استفاده ،مشخص شود  .مسائ مربو به ارزشیابی عبارتند از:
الف -که آیا برخی از مححظات ممک است متقابح متضاد شوند ( به عنوان مثا «آیا ازینهاکا روشاکا
انتخاب شده در بودجه امده است ؟ » ممک است سازگار با « آیا از روشاا به صورت مجتمع امکه الزامکات
ارزشیابی را نشان میداند ؟ » نباشد) در ای مورد ای تا حدود به ارزیابان مربکو مکیشکود ککه مبادلکه
ضرورو را مبنا اولویت بند الزامات ارزشیابی ایجاد کنند .
يادآوری -استاندارد ملی ایران به شماره  :93929سا  ،1329پیوست پ ی

نمونه از روشاا ارزشیابی بکرا رتبکه بنکد

ویژگیاا کیفی نرمافزار با ازینه و اثربخشی را نشان میداد .

ب -آیا ارزشیابی ،پوشش یا دامنه مناسب در ترکیبی از روشاا انتخاب شده فراام میکند با نظر به :
 چگونگی نشان دادن که ای نرمافزار با مشخصات آن مطاب میشود؛ امپوشانی پوشش روشاا برا ارائه اطمینان بیشتر؛ آیا مجموعها از فعالیتاا ،به عنوان ی ک  ،سطح قاب قبولی از ای تضمی را فراام میکند که پوششکاملی برا آن دسته از ویژگیاا کیفی نرمافزار که با آناا درگیراستیم ،وجود دارد؛
 درجها که ای روشاا مکم یکدیگر استند؛ -اثربخشی و عینیت اری

از روشاا برا نشانی دای مشخصات متنوع .
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 انواع روشاا متمایز در میان روشاا ارزشیابی (به عنوان مثا برخکی از مروراکا ،برخکی از تحلیلهکا وبرخی از آزموناا مبتنی بر روشاا )؛
 در نظر گرفت اعتبار برا ار گونه فعالیتاا ارزشیابی در برنامهاا کاربرد ککه در نهایکت بکه عنکوانبخشی از چرخه حیات توسعه ک سامانه انجام خوااد شد؛
 ارزشیابی اعتبار توسط دیگران انجام شده است.پ -استفاده از فعالیتاا ارزشیابی اولیه «غیر رسمی» مانند بررسیاا یا برآورداا یا تجربکه داسکتان گونکه
امکار/کاربر ،مجله تجار بازنگر محصو  ،مستندات کاربر محصو در دسکترس ،یکا مخکازن دادگکان از
بازنگر محصو  ،به منظور محدود کردن مجموعها از محصوالت در نظر گرفته شکده بکا عملککرد مناسکب
برا ارزشیابیاا بیشتر است.
قب از اعتباردای ارزشیابیاا انجام شده توسط دیگران ،موارد زیر باید در نظر گرفته شود :
الف -آیا الزامات ارزشیابی ارزشیابی بادرجه دقت مطاب با سطح یکپارچگی از برنامه را نشان داده است؛
ب  -آیا گزارش ارزشیابی نسخه محصو ارزیابی شده ،میزان ارزشیابی ،معیار تصمیمگیر اسکتفاده شکده و
نتیجه گیر به دست آمده را شناسایی کرده است؛
پ  -آیا گزارش ارزشیابی ار گونه نقص در محصوالت یا فرآیند مهندسی نرمافزار را شناسکایی ککرده اسکت،
ایچ اقدام اصححی برا نشان دای ای نقصاا پیشنهاد کرده است و اینکه آیا اقکدام اصکححی انجکام شکده
است؛
ت -آیا ارزیابان ر نمون مناسب دارند ،از جمله :
 تجربه در انجام ارزشیابی و تحلی ؛ تجربه در کیفی نرمافزار مرتبط با استاندارداا پییرفته شده بی المللی؛ تخصص در مسائ مربو به مهندسی نرمافزار؛ استقح کام از تامی کننده کاال .9-9-8

تعريف معیارهای تصمیمگیری برای سنجههای کیفی

( به زیربند  3-3-3مراجعه شود).
در مورد مشخصات ارزشیابی الزامات به منظور اکتساب ،معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی بایکد
برا ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شده باشد.
33

در مورد ارزشیابی محصو پویا در مرحله عم  ،معیاراا تصمیمگیر برا سنجهاا کیفی باید برا ار
ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شده باشد.
5-9-8

تعريف معیارهای تصمیمگیری برای ارزشیابی

( به زیربند  2-3-3مراجعه شود).
در مورد ارزیابی مشخصات الزامات به منظور اکتساب ،معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی باید برا
ار ی از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شده باشد.
در مورد ارزیابی محصو پویا در مرحله عم  ،معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی باید برا ار ی
از ویژگیاا محصو و مشخصات کیفیت در کاربر تعریف شده است.
5-8
2-5-8

طراحی ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-2-3مراجعه شود)
از دیدگاه کارفرما ،اطحعات در مورد محصو امچنی شام محصو مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است :
 مشخصات محصو ؛ توصیف محصو ؛ فهرست محصوالت و تامی کنندگان داوطلب؛ نتیجه تعداد واقعی نصب ؛ اد تشریح شده سامانهای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-5-8

طرح فعالیتهای ارزشیابی

(به زیربند  9-2-3مراجعه شود).
فعالیتاا ارزشیابی کیفی محصو شناسایی شکده بایکد ،بکا توجکه بکه در دسکترس بکودن منکابع از قبیک
کارمندان ،ابزار نرمافزار و رایانه ،زمان بند شوند.
کارفرمایان باید طر ارزشیابی کیفی محصو بر اساس اد ارزشیابی و استاراا مورد اد ارزشیابی را
برقرار کنند.
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کارفرمایان باید طر ارزشیابی مربو به الزامات کیفی محصو با استفاده از سنجهاکا کیفکی محصکو
برقرار کنند.

را

طر ارزشیابی کیفی به منظور اکتساب باید شام  ( 5W3Hچرا ،چه ،چه وقت ،چکه کسکی ،کجکا ،چگونکه،
چقدر و چه مقدار) امان طور که در زیر آمده باشد :
 منظور از ارزشیابی کیفی برا اکتساب محصو ؛ بخشاا محصو اد ارزشیابی شده؛ فعالیتاا ارزشیابی ،از جمله زمان بند و منابع درگیر است برا اکتساب؛ مسؤولیت فعالیتاا ارزشیابی برا اکتساب؛ منطقه و محیط ارزشیابی کیفی برا اکتساب؛ سنجهاا ،روش و ابزاراا سنجش مورد استفاده برا ارزشیابی؛ بودجه .در مورد استاراا مورد اد محصوالت ایستا مانند مستندات طراحی ،روش ارزشیابی ی
با استفاده از سنجهاا کیفی داخلی است .

بازنگر طراحی

در مورد استاراا مورد اد محصوالت نرمافزار پویا مانند محصو اجرایی ،روش ارزشیابی ی
استفاده از سنجهاا بیرونی کیفی محصو نرمافزار و سنجهاا کیفیت در کاربر است .

آزمون با

فعالیتاا ارزشیابی کیفی باید در زمان مناسب به منظور دستیابی به موعد مقرر اکتساب ،آزمون و مرحلکه
عملیات انجام شوند.
نمونهساز محصو باید برا اد اکتساب محصو جدید به منظور رسیدگی به امکان تحق ی
باکیفی که مربو به الزامات کیفی است،توسعه یابد و ارزشیابی شود.

محصو

طر ارزشیابی باید جنبهاا زیر را که به طور عمده مربو به چشم انداز کارفرما است در نظر بگیرد:
الف -ار ی از ازینهاا مرتبط با فراام کردن محیط آزمون ( به عنوان مثا آزمون سختافزار ،تجهیکزات
و ابزار ،کارمندان متخصص ) برا انجام ارزشیابی؛
ب -مسؤولیت برا ارزشیابی و برنامهزمان بند الزم؛
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پ -ار گونه محدودیت یا نقص در روش ارزشیابی در فراام نمودت تضمی کیفی و ای که آیا آن محدودیت
یا نقص در جااا دیگر در ای طر پوشش دای شده است ،به عنوان مثا روش ارزشیابی قادر به پوشکش
امه ویژگیاا فرعی برا ی مشخصه کیفی خا نیست؛
ت -ار گونه وابستگیاا متقاب بی روشاا مختلکف ارزشکیابی اسکتفاده مکیشکود ،یعنکی ،نظکم داکی
وابستگیاا ( اطحعات به دست آمده در ی آزمون ممک است در آزمون دیگر مفید باشد ) ،برقرار یک
توالی بهینه از روشاا ارزشیابی؛
ث -منابع الزم و ازینه برا ک ارزشیابی و برا ار ی

از روشاا ارزشیابی؛

ج -نقطه اتصا بی فعالیتاا ارزشیابی و فعالیتاکا اکتسکاب ( بکه نمونکهاکایی از فرآینکد ارزشکیابی و
اکتساب ترکیبی را در شک  3و 2مراجعه شود )؛
چ -نقا تصمیمگیر در فرآیند ارزشیابی که تعیی میکند چه وقت و چکرا ارزشکیابی بایکد کامک در نظکر
گرفته شود ( یعنی معیار پییرش یا رد ) و باید متوقف شود؛
آیا منط  ،توجیه و فرضیات پشت ار تصمیمگیر غیر عاد و یا استثنایی ساخته اسکت ککه در تعریکفطر ارزشیابی ایجاد شده ،مستند شده است؛
يادآوری -برخی از مسائ مربو به گیشته ممک است برا فرآیند ارزشیابی عمومی ،با توجه به الزامات و شرایط ار یک
ارزشیابی کیفی محصوالت خا

4-8
2-4-8

استفاده شود .

اجرای ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-3-3مراجعه شود )
از دیدگاه کارفرما ،اطحعات در مورد محصو امچنی شام محصو مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است
 مشخصات محصو ؛ توصیف محصو ؛ فهرست محصوالت و تامی کنندگان داوطلب؛ نتیجه تعداد واقعی نصب ؛ اد سامانه تشریح شده ای فعالیت شام وظایف زیر است .33

از

1-4-8

سنجش کردن

(به زیربند  9-3-3مراجعه شود).
نتایج حاص از سنجش باید درزمان مناسب به منظور دسکتیابی بکه اکتسکاب بکه سکازمان گکزارش شکود .در
صورتی که نتایج حاص از سنجش نتواند پییرفته شود ،فعالیت نباید به مرحله بعکد قبک از حک مسکائ ،
برود.
ی

گزارش ارزشیابی باید قب از مرحله اکتساب گزارش شده باشد.

مسائ شناسایی شده کیفی محصو باید ثبت شده و قب از مرحله بعد اکتساب ،به منظکور بهبکود کیفکی
محصو و بهرهور قاب قبو اکتساب ،ح شود.
نظارت وکنتر کیفی انگام توسعه ر میداد  .مقادیر واقعی ویژگیاا داخلی جمعآور مکیشکوند  .در
مورد مقادیر نامطلوب ،علت تحلی میشود ،در نتیجه به کارفرمایکان اجکازه درك و واککنش نشکان دادن بکه
مشکحت را میداد.
کارفرمایان باید مقادیر سنجش واقعی برا ویژگیاا داخلکی تعریکف شکده بکا توجکه بکه تعریکف عملیکات
جمعآور داده را جمعآور کنند .اگر الزامکات کیفکی تغییکر پیکدا کننکد ،کارفرمایکان بایکد در مشخصکات
ارزشیابی و طراحی ارزشیابی تجدید نظر کند.
9-4-8

به کارگیری معیارهای تصمیمگیری برای سنجههای کیفی

(به زیربند  3-3-3مراجعه شود).
5-4-8

معیارهای تصمیمگیری برای ارزشیابی

معیاراا تصمیمگیر برا ارزیابی کیفی محصو  ،به منظور ارزشیابی محصو ایستا و پویا ( به عنوان مثا
مشخصات نیازمند اا ،طراحی نمودار و مستند آزمون ) برا اد از اکتساب ،بر اساس الزامات کیفی باید
با استفاده از ویژگیاا کیفی و ویژگیاا فرعی برا نتیجه مقادیر خحصه شده به کار گرفته شوند،
يادآوری  - 2در مورد ارزشیابی محصوالت میانی ایستا ،معیاراا تصمیمگیر برا ارزیابی کیفی مکیتوانکد مقکادیر خحصکه
شده محدود از مسائ شناسایی شده بر اساس نتایج حاص از بازنگر باشند .
يادآوری  - 1در مورد ارزشیابی از محصوالت قاب تحوی پویا ،معیاراا تصمیمگیر برا ارزشیابی کیفی مکیتوانکد مقکادیر
خحصه شده محدود از خطااا شناسایی شده بر اساس نتایج آزمون باشد.

مجموعها از معیاراا تصمیمگیر باید به ویژگیاا فرعی و ویژگیاا ،تولید نتایج ارزیابی به عنوان یک
بیانیه که تا چه حد الزامات کیفی محصو برآورده میشوند ،خحصه شود .نتایج ارزشیابی باید:
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 درجه مناسبی از اطمینان که ای محصو قادر به برآورده کردن الزامات ارزشیابی میباشد را برقرار کند؛ ار گونه کاستیاا خا با توجه به الزامات ارزشیابی و ار گونه ارزشکیابیاکا بیشکتر الزامکات بکراتعیی دامنه ای نقص را شناسایی کند؛
 -ار گونه محدودیت یا شرایط خا

قرار داده شده بر رو استفاده از محصو را شناسایی کند؛

 ار گونه نقطه ضعف یا از قلم افتادگی در ارزشیابی خود و ار گونه ارزشکیابی بیشکتر ککه نیکاز اسکت راشناسایی کند؛
 -ار گزینها

برا استفاده از محصو که توسط ارزشیابی ،روش شده است را شناسایی کند .

نتیجه گیر باید ،با در نظر گرفت سطح یکپارچگی نرمافزار و الزامات ارزشیابی واقعی ،ثابت کنکد ککه ایک
محصو برا استفاده در نرمافزار در نظر گرفته شده ،کافی و مناسب است .اگر امکان استفاده از محصکو «
امانگونه که است» ،با توجه به نقصاا آشکار شده و یا به دلی عدم اطحعات ارزشیابی و جود ندارد پک
پیشنهاداتی برا انجام ارزشیابی بیشتر و یا برا کنتر و یا محکدود ککردن اسکتفاده از محصکو در اکد
کاربرد خود ضرور است.
نتیجه گیر ممک است با استفاده از ی «بیانیها از انطباق نیازمند اا » 1که میتواند بکرا اکر یک
الزامات خا از ویژگی(اا) ،تابع (اا) و یا خدمت (اا) محصو مکورد اسکتفاده شکده بکرا بکرآوردن ایک
نیازمند  ،توصیف شود و روشاا ارزشیابی که اطمینان کافی را در برآرورده شدن ای الزامات میداد ،به
رسمیت شناخته شود .راابرداا طراحیاا بالقوه مانند پیاده ساز اا طراحیاا متنکوع ،افزونگکی در
پیکربند  ،کنتر یکپارچگی رابط و فنون بازیابی ،ممک است نقص یا خرابی بالقوه محصو را جبران کند .
از

ای احتما وجود دارد که ارزشیابی ممک است منجر به تصمیم عدم پییرش محصکو بکرا اسکتفاده و یکا
تصمیم عدم تحش برا تطاب با الزامات ارزشیابی و ارائه توصیه به ارزشیابی مجدد بکا روشاکا جکایگزی ،
شود .تصمیم نهایی ،خرید و یا عدم خرید محصو میباشد.
تصمیم به خرید پ از آن میتواند منجر به ی
آزمون پییرش محصو شود.

قرارداد برا خرید محصو با امکان ارزشیابی بیشتر در فرم

تصمیمگیر برا عدم خرید میتواند منجر به گزینهاا ممک دیگر شود ،که شام اصح محصو  ،توسعه
ی محصو سفارشی ،یا تغییرشرایط میباشد.

1 - statement of requirements compliance
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نتیجه گیری ارزشیابی

6-8
2-6-8

ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-6-3مراجعه شود)
از دیدگاه کارفرما ،اطحعات در مورد محصو

شام محصو مصنوعی ایستا نظیر موارد زیر است :

 مشخصات محصو ؛ کداا منبع برنامه؛-

تولید دفترچه راانما؛

 توصیف محصو .ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-6-8

بازنگری نتیجه ارزشیابی

(به زیربند  9-6-3مراجعه شود).
9-6-8

ايجاد گزارش ارزشیابی

(به زیربند  3-6-3مراجعه شود).
بازنگر مشترك گزارش ارزشیابی بی کارفرمایان و ذ نفعان باید به منظور اکتساب انجام شود.
5-6-8

بازنگری ارزشیابی کیفی و ارائه بازخورد به سازمان

(به زیربند  2-6-3مراجعه شود).
4-6-8

انجام انتقال دادهی ارزشیابی

(به بند  3-6-3مراجعه شود).
3
2-3

الزامات و توصیههايی برای فرآيند ارزشیابی ارزيابان مستقل
الزامات عمومی

فرآیند ارزشیابی کیفی محصو برا رویکرد ارزیابان مستق الزامات و توصیهاایی برا پیکادهسکاز عملکی
ارزشیابی کیفی محصو  ،زمانی که طرفی مختلف نیاز به درك ،پییرش و اعتماد به نتایج ارزشکیابی دارنکد،
فراام میکند .آن توسط ارزیابان انجام در حا انجام ی ارزشیابی مستق ی محصو استفاده مکیشکود.
ای ارزشیابی میتواند بر اساس درخواست توسعهداندگان ،کارفرمایان و یا برخکی از طکرفی دیگکر اسکتفاده
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شود .ای بند برا کسانی که ارزشیابی مستق انجام میداند در نظر گرفته شده اسکت .اغلکب آناکا بکرا
سازماناا طر سوم کار میکنند.
يادآوری -به منظور به کارگیر روشاا به خوبی طراحی شده و برا فراام کردن ارزشکیابی عینکی تکر و قابک اعتمکاد تکر
ازدید کارشناس خبره با تجربه و دانش ،ارزیاب مستق ضرور و مورد استفاده برا ارزشیابی کیفکی محصکو اسکت  .معمکو
تری ارزیابان مستق کارشناس خبرها است که برا شرکتاا مختلف از کارفرمایان و تامی کنندگان و کسی که محصکو
را بر اساس درخواست ار ی از کاربران ،کارفرمایان ،توسعهداندگان و یا تامی کننکدگان ارزشکیابی عینکی مکیکنکد ،اسکت.
ارزیابان مستق به طور معمو بنابه شرایط میآیند و یا دارا نقش برا برقرار ککار گرواکی ،بکرا مکیاکره بکرا مسکائ و
امراای با کاربران ،کارفرمایان ،توسعهداندگان یا تامی کنندگان در فعالیتاا ارزشیابی خود مانند دسترسی به محصکو و
محیط اجرایی ،استند.

انگام استفاده از ای فرآیند برا ارزشیابی ،ارزیابان مستق باید مسائ خا

زیر را به حساب آورند.

ارزیابان مستق باید فعالیتاا ارزشیابی کیفی بر اساس دامنه قرارداد با متقاضیان انجام داند.
فرآیند ارزشیابی ارزیابان مستق با فرآیند ارزشیابی ار دو توسعهداندگان و کارفرمایان یکسان میشود.
يادآوری  - 2در صورتی که متقاضیان ارزشیابی ،توسعه داندگان استند ،ارزیابان مستق باید فعالیتاا ارزشیابی بکر اسکاس
نقطه نظر چشم انداز توسعهدانده را انجام داند.
يادآوری  -1در صورتی که متقاضیان ارزشیابی کارفرمایان استند ،ارزیابان مستق باید فعالیتاا ارزشیابی اساس نقطه نظر
چشم انداز کارفرما را انجام داند.

ارزیابان مستق باید محصوالت ایستا و  /یا پویا به منظور دستیابی به اادا ارزشیابی را ارزشیابی کنند.
در زمان ارزشیابی ی محصو اد  ،ارزیابان مستق باید محصو ایستا و یکا پویکا بکه منظکور اطمینکان از
کیفی نرمافزار ،ارزشیابی کنند.
جدول -1مثالی از هستار هدف
هستار هدف ارزشیابی
محصو میانی
محصو قاب تحوی

محصول ايستا

محصول پويا

 مستند طراحی -کداا منبع

 محصو قاب اجکرا موجکود در محکیطآزمون

 راانما کاربر تولید -گزارش ارزشیابی

 محصو قاب اجکرا موجکود در محکیطعملیات

فعالیتاا ارزشیابی کیفی باید از نقطه نظر توسعهداندگان و کارفرمایان بر اساس قرارداد انجام شود.
ارزیابان مستق باید فعالیتاا ارزشیابی کیفی مبتنی بر قرارداد که میتواند شام موارد زیر باشد را انجکام
داند:
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-

ارزشیابی کیفی محصو ایستا یا پویا؛

-

ارزشیابی کیفی محصو قاب تحوی یا میانی؛

-

اطمینان از کیفی محصوالت میانی و قاب تحوی توسعه یافته؛
محصو آماده فروش؛

-

انتخاب ی

-

مقایسه و انتخاب ی

-

قبو محصو سفارشی از توسعهداندگان؛

محصو آماده فروش؛

 آموزش کارمندان برا سامانه ارزشیابی کیفی محصو .مسؤولیت ارزیابان مستق بر اساس ی

قرارداد با متقاضیان تعریف شده است.

مسؤولیت ارزیابان مستق میتواند شام موارد زیر باشد:
 ارزیابان مستق باید از نتیجه ارزشیابی کیفی و بهبود بهرهور فرآیند ارزشیابی اطمینان داشته باشند. ارزیابان مستق باید قب از انجام ارزشیابی کیفی مسکتند قکرارداد را بکازنگر و محکیط مناسکبی بکراارزشیابی فراام کنند .
فرآیند ارزشیابی کیفی برا رویکرد ارزشیابی مستق  ،زمانی که طرفی مختلف نیکاز بکه فهیکدن ،پکییرش و
اعتماد به نتایج ارزشیابی دارند ،الزامات و توصیهاایی برا پیادهساز عملی ارزشیابی کیفی محصو  ،فراام
میکند  .آن توسط ارزیابان در حا انجام ی ارزشیابی مستق محصو استفاده میشود.
مسؤولیت متقاضیان ارزشیابی باید شام موارد زیر باشد :
 برقرار حقوق قانونی ضرور در ای محصو برا اد ارزشیابی؛-

ارائه اطحعات ضرور برا شناسایی و توصیف محصو ؛

 بیان الزامات ارزشیابی ابتدایی و میاکره با ارزیابان مستق برا تعیکی الزامکات ارزشکیابی واقعکی ،ایکالزامات برا ارزشیابی باید مطاب با مقررات و استاندارداا مربوطه باشد؛
اطحعات ارائه شده برا ارزشیابی؛

-

الزامات محرمانه در خصو

-

عم کردن ،ار زمان که ضرور است ،به عنوان ی
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واسطه بی توسعهداندگان و ارزیابان مستق ؛

 فراام کردن ارزیابان مستق  ،ار زمان که ضرور است،امراه بکا دسترسکی مناسکب بکه رایانکه و سکایرتجهیزات مورد استفاده برا توسعه و برا استفاده عملیاتی از محصو ؛
 ار زمان که ضرور است ،فراام کردن پشتیبانی از ارزیابان مسکتق از جملکه آمکوزش و دسترسکی بکهکارمندان مناسب؛
 ار زمان که ضرور است ،اطمینان از عرضه به موقع محصکو  ،توضکیحات و مولفکهاکا آن ،از جملکهمستندات و مواد دیگر؛
 ار زمان که ضرور است است ،آگاه کردن ارزیابان مستق از ار عاملی که ممک است نتایج ارزشکیابیرا نامعتبر کنند.
متقاضیان بالقوه برا ارزشیابی مستق  ،به عنوان مثا :
 توسعهداندگان نرمافزار؛ نگهدارندگان نرمافزار؛ تامی کنندگان نرمافزار؛ کارفرمایان نرمافزار؛ کاربران نرمافزار؛ یکپارچهسازان سامانهاا در نقش کارفرمایان نرمافزار .مسؤولیتاا ارزیابان مستق باید شام موارد زیر باشد :
 چ ککردن ایک ککه متقاضکیان حقکوق قکانونی ککافی در ایک محصکو بکرا ارزشکیابی انجکام شکدهدارند،بنابرای برا انجام ای کار ،ممک است ارزیابان مستق نیاز به تصدی امضاء از متقاضیان داشکته
باشند
 حف محرمانگی انگامی که الزم است از کلیه اطحعات فراام شده توسط متقاضیان ،از تمکام اطحعکاتارائه شده توسط متقاضیان ،به عنوان مثا ،شام محصکو تحکت ارزشیابی،سکواب ارزشکیابی و گکزارش
ارزشیابی؛
 فراام کردن کارمندان مجرب و آموزش دیده برا انجام ای ارزشیابی؛ -فراام کردن ابزار ارزشیابی و فناور ؛
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-

راابر ای ارزشیابی مطاب با الزامات ارزشیابی؛
از کاراا انجام شده در طو ارزشیابی که دارا بر نتایج ارزشیابی تاثیر دارند؛

-

حف سواب اری

-

اطمینان از تحوی به موقع گزارش ارزشیابی به متقاضیان؛

-

فراام کردن امکان دید به راابر ارزشیابی در حد درخواست شده توسط متقاضیان .

ارزیابان مستق بالقوه ،برا مثا :
 آزمایشگاهاا آزمون مستق ؛ استاراا آزمون شده در داخ نرمافزاراا در حا تولید و یا سازماناا توزیع شده؛ استاراا آزمون شده در داخ نرمافزاراا در حا خرید و یا سازماناا استفاده کننده؛ استاراا آزمون شده در سازماناا یکپارچهساز سامانه؛-

سازماناایی که بی محصوالت مقایسه ایجاد میکنند .

به منظور حصو اطمینان از تکرار ،تکرار پییر  ،بی طرفی و عینیت نتایج ارزشیابی ،ارزیابان مستق باید در
ی بافت سازمانی که تمام تضمی اا ضرور برا اکتساب کیفی کافی برا فعالیت خود را فراام میکند
عم کنند .
1-3
2-1-3

برقراری الزامات ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-9-3مراجعه شود )
ارزیابان مستق باید فعالیتاا ارزشیابی کیفی را بر اساس دامنه قرارداد با مشتریان انجام داند.
ارزیابان مستق باید فعالیتاا ارزشیابی کیفی را با توجه بکه فرآینکد ارزشکیابی توسکعهدانکده یکا فرآینکد
ارزشیابی کارفرما و بر اساس قرارداد با توسعهداندگان و کارفرمایان انجام داند.
ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-1-3

برقراری هدف ارزشیابی

(به زیربند  9-9-3مراجعه شود).
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9-1-3

اکتساب الزامات کیفی محصول نرمافزاری

( به زیربند 3-9-3مراجعه شود).
5-1-3

شناسايی بخشهای محصول گنجانده شده در ارزشیابی

( به زیربند 2-9-3مراجعه شود).
متقاضیان ارزشیابی باید ی شر محصو از محصو واگیار شده برا ارزشیابی فراام کنند.
اد از ای شر

شام موارد زیر است :

 اجازه برا تعریف دامنه ارزشیابی ،یعنی شناسه آن دسته از مولفهاا محصو که به عنکوان بخشکی ازمحصو در نظر گرفته شده و شناسه آن دسته از مولفهاا محصو که به عنوان بخشی از ای محصکو
در نظر گرفته نشده و آن بخشاایی که تنها برا سهولت فهم ای محصو به آناا اشاره شده است؛
يادآوری  -2ای شناسایی ممک است بر اساس مشخص کردن ای که کدام بخشها مستندات مربو بکه محصکو اسکت و
چه تابعی توسط محصو پیادهساز شده یا نشده است.
يادآوری  -1تعریف قلمرو ارزشیابی انگامی که محصو واگیار شده برا ارزشیابی در یک

سکامانه ،متشکک از سکختافکزار،

دیگر محصوالت ،شبکهاا و یا سازماناا ،تعبیه شده است ،مهم است به ای علت ککه تمکایز بکی چنکی محصکوالتی امیشکه
آشکار نیست .

 ارائه کردن شناسه مولفهاا محصکو واگکیار شکده بکرا ارزشکیابی ،درك سکاختار آناکا و شناسکاییاطحعات فراام شده امچنی چگونگی دسترسی به آن .
ای شر محصو باید شام فهرستی از مولفهاا محصو که در واقع برا ارزشیابی واگیار شدهاند ،توجیه
در مورد ساختار محصو و ی فهرست از مستندات مربو به محصو باشد  .مولفهاا فهرست شده ممک
است شام مولفهاا کوچکتر دیگر باشندکه نیاز نیست فهرسکت شکوند .بکرا اکر یک از مؤلفکهاکا و
مستندات مربو به محصو در فهرست ،اطحعات زیر باید ارائه شود :
 شر طبیعت مولفه؛ اطحعات در مورد صورت گراییاا استفاده شده در مولفه؛ اطحعات در مورد اندازه مولفه؛ ارتبا با مولفهاا دیگر؛ -اطحعات در مورد در دسترس بودن مولفهاا محصو برا ارزیابان .
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در ار صورت ،ارجاع به استاندارداا مهندسی نرمافزار مناسب باید ایجاد شود.
ارزیابان باید بررسی کنند که شر محصو مطاب با الزامات ذکر شده در باال منطب باشد .
ارزیابان مستق باید توجیه ارائه شده به منظور شناسایی رابطه خود با مولفهاا شناسایی شده در الزامکات
ارزشیابی را به اوبی تشریح مولفهاا ،تحلی کنند.
يادآوری  -9در الزامات ارزشیابی ،مولفهاا ممک است ازنقطه نظر تئور  ،با توجه به ویژگیاا کیفی ارزیابی شکده مشکخص
شوند .در توصیف محصو  ،مولفهاا واقعی فهرست شدهاند .ای ممک است اتفاق بیافتکد ککه برخکی از مولفکهاکا واقعکی از
محصو حاو اطحعاتی باشند که الزامات ارزشیابی در مولفهاا مختلف مشخص کرده اند.
يادآوری  -5ای اطحعات به منظور شناسایی که ارزشیابی میتواند انجام داد نیاز است ،.برا برقکرار مشخصکات ارزشکیابی
شده ،ای به امراه الزامات ارزشیابی استفاده خوااد شد.
يادآوری  -4تحلی شر محصو ممک است با مشورت با توسعهداندگان محصو بهبود یابد .ای امر فرصتی برا ارزشیابی
مستق برا فراام کردن ای که ای که آیا ،با انجام ی

ممیز کوتاه،ارزشیابی برا عم الزم امکان پییر خوااد بود .

متقاضیان باید مولفهاا محصو و مستندات مربو به محصو را به ارزیابان مستق ارائه .
ارزیابان مستق باید تمام مولفهاا محصو و مستندات مربو به محصو را مرتب کنند  .انگامیکه اندازه
و پیچیدگی مولفهاا آن را تراز میکنند ،مدیریت پیکربند رسمی باید مورد استفاده قرار گیرد .
اطحعات ثبت نام باید به طور کمینه:
مولفه و یا شناسه منحصر به فرد سند؛
نام مولفه یا عنوان سند؛
شر مستند ( شام ناانجار اا به خصو

و یا شرایط فیزیکی )؛

نسخه ،پیکربند و تاریخ اطحعات که توسط متقاضیان ارائه شده؛
تاریخ دریافت .
محرمانه بودن تمام مولفهاا محصو و مستندات مربو به محصو باید توسط ارزیابان مسکتق محافظکت
شود مگر به ترتیب دیگر با متقاضیان موافقت شده باشد .
يادآوری - 6الزامات محرمانه بودن بر بسیار از جنبهاا کار ارزشیابی ،از جمله رسید ،حم و نقک  ،ذخیکره سکاز و دفکع
تمام اطحعات مربو به محصو  ،تاثیر میگیارد.
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4-1-3

تعريف شدت ارزشیابی

( به زیربند  3-9-3مراجعه شود).
الزامات شدت ارزشیابی باید به عنوان نتیجه ی
شود.
9-3
2-9-3

بررسی مشترك بی متقاضیان و ارزیابکان مسکتق تصکویب

تعیین ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند  1-3-3مراجعه شود).
مشخصات ارزشیابی نباید شام اطحعات اختصاصی از ارزیابان مستق باشد.
يادآوری -گزارش ارزشیابی ،که شام مشخصات ارزشیابی است ،به متقاضیان ارزشیابی که ممکک اسکت آن را بکه اشکخا
دیگر فاش کنند تحوی شده است  .بنابرای ممک است به صح ارزیابان مستق نباشد که برا محافظت از برخی از اطحعات
اختصاصی ،تحش کنند.

ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-9-3

انتخاب سنجههای کیفی ( پودمانهای ارزشیابی )

(به بند  9-3-3مراجعه شود).
ارزیابان مستق باید بررسی کنند که مولفهاا ذکر شده در شر محصو تمام اطحعات ضرور برا انجام
ارزشیابی با توجه به الزامات ارزشیابی کیفی را فراام میکنند .
ارزیابان مستق نیز باید بازررسی کنند که سنجش و تصدی مشخص شده برا برآوردن اادا ارزشیابی که
در الزامات ارزشیابی کیفی بیان شدهاند ،کافی استند .
اولی بازررسی میتواند به شناسایی اطحعات از دست رفته در مولفهاا ذکر شده در شر محصکو منجکر
شود .ای امر ممک است با یکی از روشاا زیر ح شود :
 ی مرجع برا ی مولفه محصو حاو اطحعات از دست رفته باید در شر محصو اضافه شود ،ایبدان معنی است که متقاضیان ای مولفه را امراه با دیگران برا انجام ارزشیابی ،فراام میکنند؛
 اادا ارزشیابی باید کااش یابند ،که بدان معنی است که الزامات ارزشیابی تجدید نظر شدهاند.دومی اد بررسی در مطابقت ای است که سنجش و تصدی اا پیشنهاد شکده در مشخصکات ارزشکیابی
سازگار با شرایط فنی انر است  .ای ممک است به یکی از روشاا زیر انجام شود :
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 شناسایی استاندارداا سنجش مربوطه؛ فراام کردن ی توجیه دقی  ،با ارجاع به متکون معتبکر مناسکب در ایک زمینکه ،ایک توجیکه بایکد درمشخصات ارزشیابی گنجانده شود .
مشخصات ارزشیابی باید مشتم است بر:
-

دامنه ارزشیابی با ارجاع به مولفهاا محصو امان گونه که در شر محصو مشخص شده است؛

 ارجاع متقاب بی اطحعات مورد نیاز برا انجام ارزشیابی و مولفهاا محصو و دیگر مستندات مربوذکر شده در شر محصو ؛
 مشخصات سنجش و تصدی انجام شده و ارجاع به مولفهاا محصولی که بر رو آناا انجام میشود؛ ی نگاشت بی مشخصات سنجهاا و تصدی و الزامکات ارزشکیابی امکراه بکا اشکاره بکه اسکتاندارد و یکاتوجیهی برا ار سنجش یا تصدی فهرست شده .
مشخصات ارزشیابی باید به عنوان نتیجه بررسی مشترك بی متقاضیان و ارزیابان مستق تصدی شود.
9-9-3

تعريف معیارهای تصمیمگیری برای سنجههای کیفی

(به زیربند 3-3-3مراجعه شود).
5-9-3

تعريف معیارهای تصمیمگیری برای ارزشیابی

( به زیربند  2-3-3مراجعه شود).
5-3

طراحی ارزشیابی

2-5-3

ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-2-3مراجعه شود )
ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-5-3

طرح فعالیتهای ارزشیابی

(به زیربند  9-2-3مراجعه شود) .
ارزیابان مستق باید در دسترس بودن منابع از قبی کارمندان ،ابزاراا نرمافزار و رایانه را به حساب آورند.
ارزیابان مستق باید با متقاضیان در مورد برنامه تحوی محصو و مولفهاا آن به توافک برسکند .رسکانه و
قالب برا تحوی مولفهاا محصو و امچنی تعداد از رونوشتاا باید مشخص شوند.
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الزامات برا جلسات در طو دوره ارزشیابی باید مشخص شود .وقتی متقاضی ،توسعهدانده محصو نیست،
روابط بی ارزیابان مستق و توسعهداندگان باید مشخص شود .به طور خا  ،پشتیبانی از توسعهدانکدگان
الزامات باید مشخص شود .چنی پشتیبانی ممک است شام  ،برا مثا  ،آموزش ،بحکثاکا رسکمی و یکا
امساز دفتر کار باشد.
دسترسی به وبگاهاا توسعه یافته و عملیاتی ار زمان که ضرور است ،باید امراه با منابع الزامات مشخص
شده باشد .
طر ارزشیابی باید شام مستندات روشاا ارزشیابی و طر ریز فعالیتاا ارزیابان مستق باشد.
مستندات مربو به برخی از روشاا ارزشیابی در برنامه ارزشیابی ممک است شکام ارجکاع بکه کاالاکا
ارزیابان مستق خصوصی باشد .در آن صورت ،ارزیابان مستق باید قادر به توجیه وابستگی روش با توجه بکه
عنصر متناظر مشخصات ارزشیابی و شایستگی خود در استفاده از روش باشند .
طر ارزشیابی دقی کیفی محصو را باید به عنکوان نتیجکه بررسکی مشکترك بکی متقاضکیان و ارزیابکان
مستق تصویب شود
4-3
2-4-3

اجرای ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-3-3مراجعه شود)
ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-4-3

سنجش کردن

( به زیربند  9-3-3مراجعه شود).
انجام فعالیتاا ارزشیابی به طور معمو شام سنجش محصو و مولفکهاکا سکازنده آن بکرا اکتسکاب
داده میانی و تفسیر ای داده به منظور تولید نتایج گزارش ارزشیابی ،میباشد .داده میکانی ممکک اسکت
ماایتها متنوعی از جمله ،به عنوان مثا  ،اعداد و ارقام ،نموداراا ،برگزیدن از مولفهاا و یا مد اا رسمی
برا ارزشیابی .
محرمانه بودن داده میانی باید به امان راه به عنوان مولفهاا و مستندات اصلی محافظت شود .عکحوه بکر
ای  ،ارزیابان مستق باید تمام تحش الزم را برا جلوگیر از ار گونه اصح تصادفی یا بدخواه از ای داده،
انجام داند .به طور خا  ،انگامیکه مقدار و پیچیکدگی داده میکانی ،بکزر اسکت ،مکدیریت پیکربنکد
رسمی باید برا حف سازگار بی نتایج ارزشیابی میانی و محصو ارزشیابی شده ،مورد استفاده قرار گیرد.
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ارزیابان مستق باید در سواب ارزشیابی ار گونه اطحعات میانی که در آن اکر تفسکیر بکر اسکاس آن اسکت،
گنجانده شود .تصمیمات گرفته شده در طو فرآیند تفسیر نیز باید در سواب ارزشیابی که در طر ارزشیابی
مشخص شده است گنجانده شود .
فعالیتاا ارزشیابی ممک است نیاز به استفاده از ابزاراا نرمافزار برا جمعآور داده خام یکا بکرا
انجام تفسیر داده میانی داشته باشند.
يادآوری  - 2مثا اایی از چنی ابزاراایی ،تحلی گران کد منبع برنامه برا محاسبه کد ،ابزار 1 CASEبرا تولید مد اکا
رسمی ،آزمون محیط برا اجرا برنامهاا اجرایی و یا صفحات گسترده برا تولید سنتز سنجهاا ،میباشند.

انگامیکه ی ابزار برا انجام فعالیتاا ارزشیابی استفاده شود ،ارجاع به ابزار بایکد در گکزارش ارزشکیابی
گنجانده شود .مرجع باید شام شناسایی ابزار و تامی کننده آن و نسخه ابزار باشد.
مرجع دقی تر برا ابزار مورد استفاده باید در سواب ارزشیابی گنجانده شکود .ایک بایکد شکام پیکربنکد
دقی ابزار و ار گونه اطحعات مربوطه الزم است که قادر به تکرار فعالیتاا ارزشیابی بکه منظکور اکتسکاب
امان نتیجه میانی میباشد .
يادآوری  - 1ای الزامات قاب تکرار به نتایج میانی که در گزارش ارزشیابی گنجانده نشدهاند ،ارجاع میداد .
يادآوری  -9در برخی موارد ،ای مورد ممک است شام ی

کپی از ابزار قاب در پرونده ارزشیابی باشد .

ارزیابان مستق باید تمام تحش الزم برا اطمینان دای از اینکه ابزار مورد استفاده در واقع امان گونکه ککه
انتظار میرود ،کار میکند ،به کار گیرند .ارزیابان مستق باید سواب فعالیتاا انجام شده برا صحهگیار
ابزار که در فرآیند ارزشیابی استفاده میشود را حف کنند.
يادآوری  5برا مثا  ،چنی سوابقی میتواند بر اساس تعداد نصباا موجود نرمافزار یا مقدار زمکانی ککه در طکی آن ابکزار،
استفاده شده است ،باشد .

کارمندان ارزیابان مستق باید با استفاده از ابزار مناسب آموزش داده شوند .
در برخی موارد ،فعالیتاا ارزشیابی نمیتواند در مح ارزیابان مستق انجام شود .ای ممک اسکت ،بکرا
مثا  ،در وبگاه توسعهدانده و یا در ی وبگاه که در آن محصو در حا عملیات است ،انجام شود .
وقتی ای اتفاق میافتد ،ارزیابان مستق باید تمام فعالیتاا ارزشیابی انجام شده را کنتر کنند .بکه طکور
خا  ،ارزیابان مستق باید از ار شرایطی که نتایج ارزشیابی را باط کند ،اجتناب کنند.

1- Computer-aided software engineering
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ارزیابان مستق باید تمام تحش ضرور برا اطمینان از ای که محرمانگی نتایج ارزشیابی و نتایج ارزشیابی
میانی حف میشوند ،انجام داند .
انگامیکه طر ارزشیابی مستلزم آن است که برنامه قاب اجرا محصکو آزمکون شکود ،پیکربنکد تحکت
آزمون و محیط آزمون باید دقیقا ثبت شود.
انگامیکه ی
میشود.
9-4-3

فعالیت ارزشیابی مستلزم آن است که ی

مستند بازرسی شود ،استفاده از سیااهاکا توصکیه

معیارهای تصمیمگیری برای سنجههای کیفی

( به زیربند  3-3-3مراجعه شود).
در طو اجرا ارزشیابی ،نتایج ارزشیابی محصوالت میانی و قاب تحوی تولید میشوند .به منظور دسکتیابی
به حداکثر عینیت،کارمند ارزیکاب مسکتق  ،متفکاوت از آن کارمنکد ککه فعالیکت را انجکام داده اسکت بایکد
فعالیتاا ارزشیابی را بررسی کند .
5-4-3

معیارهای تصمیمگیری برای ارزشیابی

( به زیربند  2-3-3مراجعه شود).
6-3
2-6-3

نتیجه ارزشیابی
ورودیها و برآمدهای اين فرآيند

( برا ورود و برآمداا ای فرآیند به زیربند  1-6-3مراجعه شود )
ای فعالیت شام وظایف زیر است .
1-6-3

بازنگری نتیجه ارزشیابی

( به زیربند  9-6-3مراجعه شود).
امه نتایج ارزشیابی کیفی محصو باید بازنگر شود  .اد از مرور ،بستگی به ماایت فعالیتاا ارزشیابی
در نظر گرفته شده دارد  .بازنگر باید توسط کمینه ی نفر که به طور مستقیم درگیر اجرا فعالیکتاکا
ارزشیابی است انجام شود .گزارش بررسی باید در سواب ارزشیابی گنجانده شود.
9-6-3

ايجاد گزارش ارزشیابی

( به زیربند  3-6-3مراجعه شود).
5-6-3

بررسی ارزشیابی کیفی و ارائه بازخورد به سازمان

( به زیربند  2-6-3مراجعه شود).
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پیش نوی

گزارش ارزشیابی کیفی باید به متقاضیان ارزشیابی تحوی داده شود .

بازنگر مشترك برا پیش نوی
شود.

گزارش ارزشیابی کیفی بی متقاضیان و ارزیابان مستق باید سکازماندای

متقاضیان باید ای فرصت را برا ایجاد پشنهادات در گزارش ارزشیابی بداند .اگر چنی پیشنهاداتی ایجکاد
شوند ،ای پیشنهادات باید در ی فص خا از گزارش ارزشیابی گنجانده شوند
4-6-3

انجام انتقال دادهی ارزشیابی

(به زیربند  3-6-3مراجعه شود).
انگامیکه گزارش ارزشیابی به طور رسمی به متقاضیان تحوی داده شود ،ارزیابان مستق باید داده مربو
به ارزشیابی را مرتب کنند.
مشرو بر موافقت واضح متقاضیان ،نتایج ارزشیابی میانی ممک است توسکط ارزیابکان مسکتق بکه منظکور
مطالعه فنون ارزشیابی و سنجهاا کیفی نرمافزار استفاده شود.
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