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ج  

  خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 
مؤسـسات   و مراکـز  نظران صاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
یدی، تول به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،
کننـدگان،  مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مشارکت از که است تجاری و فناوری

نـویس   پـیش . شـود  می حاصل غیردولتی و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز واردکنندگان، و صادرکنندگان
از  پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  هـای  کمیسیون اعضای و ذینفع مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 )رسـمی ( ملـی  اسـتاندارد  عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
  .شود می منتشر و ایران چاپ

کننـد   مـی  تهیـه  شـده  تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش
بـدین ترتیـب،   . شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی
  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط داستاندار
المللـی   بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

کـدکس   کمیـسیون  4بطرا تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 هـای  نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در. کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینـی  پـیش  مـوازین  رعایـت  بـا  توانـد  مـی  ایـران  صـنعتی  تحقیقـات  و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ مصرف

ـ  رداتـی، وا اقالم یا / و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی،  تـصویب  اب
 اجـرای  کـشور،  محـصوالت  بـرای  المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه. نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  بـرای  همچنین. دنمای اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمانها خدمات
 و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت
 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  رد و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللـی  بـین  دستگاه ترویج. کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا آنها به صالحیت
 این فوظای دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .است مؤسسه

                                                 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

1 - International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوین کمیسیون فنی 
 -افزاری و ارزشیابی آن های کیفی محصول نرم  نیازمندی-افزار  مهندسی نرم«

  » ریزی و مدیریت طرح
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  افزاری گلستان شرکت نرم
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  کاوی ایران شرکت داده
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و  

  گفتار پیش
ریـزی و   طـرح  -زاری و ارزشـیابی آن افـ  هـای کیفـی محـصول نـرم      نیازمنـدی -افزار مهندسی نرم« استاندارد
 و تهیـه آوران اطالعـات بهـاران    شـرکت فـن  توسـط   مربوط های درکمیسیون آن نویس پیش که» مدیریت
 26/12/1386 مـورخ هـا    رایانه و فرآوری دادهاستاندارد ملی کمیتۀ اجالسچهل و یکمین  در و شده تدوین
 مقـررات مؤسـسۀ   و قـوانین  اصـالح  قـانون  3 مادۀ یک بند استناد به اینک ،تاس گرفته قرار تصویب مورد

   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی پیشرفتهای و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

 تکمیـل  و اصـالح  برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم واقعم در ایران ملی استانداردهای
. گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه این استانداردها

    .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید
ای از استانداردها که ضمن        حرکتی است به سمت مجموعه     25000 ایزو   -رانتدوین مجموعه استانداردهای ای   

کـردن    فرآینـد مـشخص   : دهنـد   برخورداری از ساختار منطقی و یکنواخت، دو فرآینـد اصـلی را پوشـش مـی               
این دو فرآیند را باید فرآیند سنجش کیفیـت         . افزار  افزار و فرآیند ارزشیابی کیفی نرم       های کیفی نرم    نیازمندی

افـزار را تولیـد       دهنـد کـه نـرم       کاربران این مجموعه استاندارد را کسانی تـشکیل مـی         . افزار پشتیبانی کند    نرم
کـردن    ایـن مجموعـه اسـتاندارد معیارهـایی را بـرای مـشخص            . دهنـد   خرنـد یـا سـفارش مـی         کنند، مـی    می

  .کند افزاری، سنجش و ارزیابی آن تعیین می های کیفی محصول نرم نیازمندی
سـو بـا مجموعـه     ه اهمیـت ایـن موضـوع، مؤسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران نیـز هـم          با توجه ب  

شوند، تدوین   شناخته میSQuaRE که در جهان به اختصار ISO/IEC 25000المللی  استانداردهای بین
ی بـا  افزاری را در دستور کار خود قرار داده و به لحاظ حفظ ارتبـاط منطقـ       استانداردهای کیفیت محصول نرم   

، ساختار منطقی مشابهی را برای ایـن مجموعـه اسـتاندارد حفـظ نمـوده                SQuaREمجموعه استانداردهای   
افـزاری و     های کیفی محصول نرم      نیازمندی -افزار  مهندسی نرم «این مجموعه استاندارد با عنوان عمومی       . است

ایـن مجموعـه    . شود  ن و منتشر می   ، تدوی 25000 ایزو با شماره     -و در مجموعه استاندارد ایران    » ارزشیابی آن 
  :استاندارد دارای ساختار زیر است

  n2500های  استانداردهای بخش مدیریت کیفیت با شماره •
  n2501های  استانداردهای بخش مدل کیفیت با شماره •
  n2502های  استانداردهای بخش سنجش کیفیت با شماره •
  n2503های  های کیفی با شماره استانداردهای بخش نیازمندی •
  n2504های  استانداردهای بخش ارزشیابی کیفیت با شماره •

 25099 تـا  25050های   شماره. پذیرد   را می  9 تا   0 مقادیر   nالزم به یادآوری است که در این مجموعه حرف          
های فنی در نظـر       نیز برای گسترش استانداردهای این مجموعه و تدوین و انتشار مشخصات فنی و یا گزارش              

  .گرفته شده است
  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که ع و ماخذینبم

ISO/IEC 25001 Software engineering—Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE)—Planning and management 
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  مقدمه
افزاری و ارزشیابی آن  های کیفی محصول نرم یازمندیریزی و مدیریتی ن جزئیات الزامات طرح استاندارداین 

  .دهد را شرح می
، به تناسب موضوع ،اما استهای کیفی محصول و ارزشیابی آن  هرچند که موضوع این استاندارد نیازمندی

  .گیرد مورد بحث قرار میهای ارزشیابی نیز  های فرآیندی و فعالیت نیازمندی
موفقیت تا از شود  توسط سازمان تعریفهایی است که باید  ازمندیسازی نی هدف این استاندارد، شفاف

  . اطمینان حاصل گردد،های کیفی و اجرای ارزشیابی شناسایی نیازمندی
استانداردهای ( 1SQuaREمجموعه استانداردهای دیگر های  قسمتبرای استفاده تلفیقی با  این استاندارد 

  .تهیه شده است ISO/IEC 14598و استاندارد   )25000  ایزو-ایران
یل  و در ارتباط با تعریف و تحلISO/IEC 15288این استاندارد با فرآیندهای فنی که در استاندارد 

  . آمده است، انطباق داردهای کیفی نیازمندی
 را SQuaREمجموعه استانداردهای  ساختار) است   اقتباس شدهISO/IEC 25000که از استاندارد  (1شکل 

  .های مختلف این استاندارد است  بیانگر قسمتودهد  نمایش می
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SQuaREمجموعه استانداردهای ساختار  -1شکل 

  : عبارتند ازSQuaREمدل مختلف های  بخش
 استانداردهایی که این بخش را . بخش مدیریت کیفیت– n2500  ایزو-استانداردهای ایران •

 که در سایر استانداردهای مجموعه ، مشترکها، عبارات و تعاریف دهند تمام مدل تشکیل می
SQuaREراهنمای مستندات (مسیرهای ارجاع . کند  تعریف می رااند  مورد استفاده قرارگرفته

                                                 
1- Software Quality Requirements and Evaluation 

  

بخش 
های  نیازمندی
  کیفی

 n2503  
  
 

  
  

بخش ارزشیابی 
  کیفی 

n2504  

  بخش مدل کیفیت
n2501 

  بخش مدیریت کیفیت 
n2500  

  کیفیت سنجش بخش 
n2502  



ح  

SQuaRE ( رد بکارگیری استانداردهای مناسب برای موارد کار   در به عملیو  پیشنهادات کالن
هایی نیز در اختیار گروه  و راهنمایی اماتالزاین بخش، . کنند خاص به تمام انواع کاربران کمک می

افزاری و  های کیفی محصول نرم کردن نیازمندی مشخصفرآیند ارزشیابی که مسئول مدیریت 
  .دهد ارزشیابی کیفی است، قرار می

استانداردی که این بخش را تشکیل .  بخش مدل کیفیت– n2501  ایزو-استانداردهای ایران •
 کیفیت درونی، کیفیت بیرونی و های خصیصهی را که در برگیرنده دهد، یک مدل کیفیت تفصیل می

افزار به   کیفیت درونی و بیرونی نرمهای خصیصهعالوه بر آن، . دهد کیفیت در کاربری است، ارائه می
  .است  شده ارائهنیز  برای استفاده از مدل کیفیت عملیراهنمای . شود  فرعی تجزیه میهای خصیصه

استانداردهایی که این بخش را . کیفیت سنجش بخش – n2502  ایزو- استانداردهای ایران •
افزاری، تعاریف ریاضی  کیفیت محصول نرم سنجشدهند، شامل یک مدل مرجع  تشکیل می

شده برای کیفیت  های ارائه سنجه. استها  برای استفاده از آن عملی کیفی و راهنمای 1های سنجه
های  مؤلفه. گیرند  مورد استفاده قرار می،زار و کیفیت در کاربریاف افزار، کیفیت بیرونی نرم درونی نرم

  .شوند تعریف و ارائه میهای کیفی ذکر شده هستند،  سنجهکیفی که مبنای سنجه 
 استانداردی که این بخش را .های کیفی  بخش نیازمندی– n2503  ایزو-استانداردهای ایران •

های کیفی  این نیازمندی. کند  کیفی کمک میهای نیازمندی کردن مشخصفرآیند دهد به  شکل می
افزاری در دست توسعه یا به عنوان  های کیفی محصول نرم توانند در فرآیند استخراج نیازمندی می

ها با فرآیندهای  فرآیند تعریف نیازمندینگاشت . ورودی فرآیند ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرند
  .است  شده ارائه  ISO/IEC 15288شده در  فنی تعریف

ی که این بخش را هایاستاندارد.  بخش ارزشیابی کیفی– n2504  ایزو- ایرانهایاستاندارد •
افزاری توسط  هایی برای ارزشیابی محصول نرم ییها و راهنما ها، توصیه ، نیازمندیدهند تشکیل می

 به سنجهیک اطالعاتی برای مستندسازی . دنده ارائه میارزیابان، کارفرمایان یا تولیدکنندگان 
  .است  شده   ارائهنیزارزشیابی  2پیمانهعنوان یک 

                                                 
1 - Measures 
2 - Module 
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 -افزاری و ارزشیابی آن های کیفی محصول نرم  نیازمندی-افزار مهندسی نرم
  ریزی و مدیریت طرح

   و دامنه کاربردهدف  1

های  تسازی و مدیریت فعالی هایی که مسئولیت پیاده هایی را برای سازمان  الزامات و توصیهاین استاندارد
افزار را از طریق  های ارزشیابی کیفی نرم افزاری و فعالیت های کیفی محصول نرم  نیازمندیکردن  مشخص

  . کند عهده دارند،  ارائه می  بههای مدیریتی ها، تجربیات و مهارتفراهم آوردن فناوری، ابزار
های   برای اجرای فعالیتها ن افراد و آموزش آبرای انگیزش  عبارت است از ایجاد گروه ارزیاب  نقش

های  مستندات مناسب، شناسایی یا توسعه روش تهیههای ارزشیابی،  ها و فعالیت  نیازمندیکردن مشخص
  . های مرتبط ها در مورد فناوری موردنیاز و پاسخگویی به استعالم

، افزار نرمهای کیفی  نیازمندیو ارزشیابی کردن   مشخصفرآیند ریزی و مدیریت  مدیریت فناوری با طرح
، استانداردسازی، کنترل، خرید یا سفارشاین امر شامل مدیریت توسعه، . ها و ابزارها در ارتباط است سنجه

  .استها در داخل سازمان  نیازمندیو ارزشیابی کردن   مشخصفناوری انتقال و بازخورد تجربیات مرتبط با 
  :کاربرد دارددارند، هده ع بهبرای کسانی که مسئولیت موارد زیر را استاندارد این 

  ،شوند ها و اجرای ارزشیابی، استفاده می  نیازمندیکردن مشخصهایی که برای  مدیریت فناوری •
  ،افزاری های کیفی محصول نرم  نیازمندیکردن مشخص •
  ،افزاری پشتیبانی ارزشیابی کیفی محصول نرم •
  .افزار های توسعه نرم مدیریت سازمان •

عالوه بر آن، . تضمین کیفیت نیز کاربرد داردهای  فعالیتتمام افراد درگیر در همچنین برای  استاندارداین 
  .توانند از این استاندارد بهره ببرند افزار دخالت دارند نیز می های مربوط به نرم مدیرانی که در سایر فعالیت

  انطباق 2
کار بگیرند  ین استاندارد را به ا6ها باید الزامات مشخص شده در بند   سازمانحاضر،جهت انطباق با استاندارد 

پوشانی با الزامات  توضیح داده و هم) در صورت وجود( خود را  و دالیل هرگونه استثنا را ارائه دهند یا توصیه
  .اصلی را ثابت نمایند

  مراجع الزامی 3
 معتبر دار فقط نسخه ذکر شده برای مراجع تاریخ. کارگیری این استاندارد ضروری هستند جع زیر برای بهامر

  .است معتبر) های آن و همه الحاقیه( برای مراجع بدون تاریخ، آخرین نسخه سند . است
• ISO/IEC 25000, Software engineering—Software product Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE 
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• ISO/IEC 25020, Software engineering—Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) — Measurement reference model and guide 

• ISO/IEC 25030, Software engineering—Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) — Quality Requirements 

• ISO/IEC 25051, Software engineering—Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) — Requirements for quality of Commercial Off-The- Shelf 
(COTS) software product and instruction for testing 

• ISO/IEC 15288, Systems engineering  — System life cycle processes 

  تعاریف و اصطالحات 4
 و موارد زیر برای این استاندارد کاربرد ISO/IEC 25000تعریف شده در استاندارد  و تعاریفکلیه اصطالحات 

  .دارد

4-1  
  فعالیت ارزشیابی 

 که با استفاده از فنون و ،شده و مقتضی   کیفی شناساییهای خصیصهافزاری در مقایسه با  ارزیابی محصول نرم
  .شود  انجام میهای قابل اجرا روش

4-2  
   ارزیاب گروه

های  افزار و همچنین مدیریت و اجرای فعالیت های کیفی نرم  نیازمندیکردن مشخص  فرآیندسازمان مسئول
  .های مدیریتی کارگیری فناوری، ابزارها، تجربیات و مهارت ارزشیابی کیفی از طریق به

4-3  
  )فناوری مورداستفاده برای ارزشیابی(فناوری ارزشیابی 

  .ارزشیابی درها و اطالعات فنی مرتبط مورداستفاده  سنجهن، فرآیندها، ابزارها، فنو

های کیفیت درونی، کیفیت بیرونی و کیفیت در کاربری یا فرآیندهای ارزشیابی خاص  سنجه این موارد شامل -یادآوری
  .شود یا ارزیابان مستقل می) کارفرمایان(دهندگان  دهندگان، سفارش شده برای توسعه طراحی

4-4  
  فنون
  .های موردنیاز برای انجام یک فعالیت مشخص ها و مهارت روش

  مفاهیم مدیریت ارزشیابی 5
افزار را در سطح   نرمخرید یا سفارشافزار و  های توسعه نرم استاندارد برای گروه ارزیاب که همه پروژهاین 

  ). رجوع شود1به جدول (رد های ارزیاب شخص ثالث، کاربرد دا کند و برای سازمان سازمان پشتیبانی می
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  افزار  نرمخرید یا سفارش  افزار  توسعه نرم

خرید یا های  فعالیت  های ارزشیابی فعالیت  های توسعه فعالیت
  های ارزشیابی فعالیت  سفارش

 به چرخه »ها دادنی تحویل«
به (شده  حیات انتخاب

ISO/IEC 15288 رجوع 
 بستگی دارد، مثالً.) شود

ای ه مشخصات نیازمندی
سیستم، مشخصات طراحی 

  سیستم

 »های دادنی تحویل«ارزشیابی
  مثالً،)خروجی پروژه(خاص 

  بازنگری طراحی سیستم

افزاری  خرید محصوالت نرم
  )COTS (یفروش

ارزشیابی محصول خریداری 
کارگیری استاندارد  شده با به

مناسبی از مجموعه 
   SQuaREاستانداردهای 

  افزار فی نرمهای ارزشیابی کی  فعالیت-1جدول

  :از  استعبارتهای اصلی گروه ارزیاب  مسئولیت
  ،افزار های مرتبط با ارزشیابی کیفی نرم هدایت و مدیریت فعالیت •
  ،های کیفی  شناسایی و تعریف نیازمندیهدایتِ •
  ،و ارزشیابی کیفی های کیفی  نیازمندیکردن مشخصهای  اجرای پروژه •
  ، ارزشیابی1ترازیابیبرقراری تعریف معیارهایی برای  •
  ،های گروه ارزیاب آوری و تحلیل نتایج فعالیت جمع •
  ،های گروه ارزیاب در داخل سازمان توزیع نتایج فعالیت •
  ، اطالعات فنی مربوطخرید یا سفارش •
  ، فناوری ارزشیابیخرید یا سفارش •
  ،توسعه ابزارها و استانداردهای خاص شرکت •
  ،افزار  نرمارشخرید یا سفارزشیابی اثربخشی و کیفیت توسعه و  •
  .تسهیل انتقال فناوری •

  .یا بیرونی باشد درونیکند،  افزار را ارزشیابی می تواند نسبت به سازمانی که نرم  گروه ارزیاب می-یادآوری

  های کیفی و ارزشیابی کیفی کردن نیازمندی هایی برای مشخص الزامات و توصیه 6
  کلیات 6-1

های کیفی و  ارزشیابی  کردن نیازمندی های مشخص الیتهایی را برای فع ها و طرح مشی سازمان باید خط
  .های گروه ارزیاب نیز باشد کند که دربرگیرنده نقش کیفی تعریف

                                                 
1 - Benchmarks 
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در مورد اجرای .  استفاده کرد25030  ایزو- ایرانها باید از استاندارد کردن نیازمندی  مشخص فرآینددر مورد
تا زمان انتشار این .  استفاده شودISO/IEC 25040, 41, 42, 43, 44 استانداردهای  باید ازارزشیابی

  . استفاده نمودISO/IEC 14598توان از مجموعه استانداردهای  استانداردها می
 و 25020  ایزو-  ایران باید از استاندارد کیفی و اجرای ارزشیابیسنجشها،  کردن نیازمندی برای مشخص

توان از  تا زمان انتشار این استانداردها می. شود  استفاده ISO/IEC 25021, 22, 23, 24استانداردهای 
  . استفاده نمودISO/IEC 9126مجموعه استانداردهای 

در یک پروژه ارزشیابی باید ) است نمونه الگوی آن در پیوست الف آورده شده (طرح پروژه ارزشیابی کیفی 
   :های زیر شناسایی و توصیف نماید  را در گاممقتضیهای  فعالیت
  ،افزار های کیفی نرم  نیازمندیکردن مشخص •
  ،افزار تعریف اهداف ارزشیابی کیفی نرم •
  ،های ارزشیابی تعیین نیازمندی •
  ،کردن ارزشیابی مشخص •
  ،طراحی ارزشیابی •
  ،اجرای ارزشیابی •
  .تحلیل نتایج •

  :سازد ه برآورد شده، از جمله موارد زیر را    افزار باید معیارهای از پیش تعریف ارزشیابی کیفی نرم
  ،)در صورت کاربرد(المللی، ملی و داخلی  تطابق با استانداردهای بین •
  ،کردن نتایج قابل ردیابی و ارائه آن به صورت شفاف  توانایی کمّی •
  . و بهترین تجاربمؤثرهای مناسب و  استفاده از فناوری •

  های سطح سازمان فعالیت 6-2
های مربوط به  ، باید مسئولیتافزار است بی نرمدرگیر توسعه، خرید، سفارش یا ارزشیاهر سازمانی که 

  .مشی سازمان لحاظ نماید ها را در خط افزار را شناسایی کرده و آن ارزشیابی کیفی نرم
  مدیریت محیط سازمان 6-2-1

  :سازی کند  مرتبط سازمان پیادههای رویهها و  مشی سازمان باید موارد زیر را با در نظر گرفتن خط
های کیفی سازمان  مشی که با راهبردها و خطافزار   ارزشیابی کیفی نرمهای رویهسازی طرح و  آماده •

  ،همخوانی داشته باشد
  ،افزار  جهت تسهیل مدیریت راهبردی کیفیت نرمبطتمرها و اختیارات  ها، مسئولیت تعریف نقش •
  ،افزار تعریف مقادیر هدف برای ارزشیابی کیفی نرم •
های کیفی  نیازمندیهای  پروژهافزار مورد استفاده در  رم نتای مدل کیفی های دوره انجام بازنگری •

 .افزار و ارزشیابی نرم

  .اند   معرفی شدهISO/IEC 15288 استاندارد 3-5الذکر بر اساس بند  های فوق  نیازمندی-آوری یاد
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  مدیریت منابع 6-2-2
  :سازی کند ه مرتبط سازمان پیادهای رویهها و  مشی سازمان باید موارد زیر را با در نظر گرفتن خط

و  کردن مشخصهای  های منابع الزم برای اجرای پروژه پشتیبانی زیرساخت نمودنتعیین و فراهم  •
  افزار،  نرمهای کیفی نیازمندیارزشیابی 

  ،های جاری نگهداشت و مدیریت مخزن کارکنان موردنیاز برای تامین منابع انسانی پروژه •
  .ند پروژه همزمانبندی ناشی از اجرای چ  زمانهای مدیریت تناقض •

  های کیفی و ارزشیابی کیفی  نیازمندیکردن مشخصکارگیری و بهبود فناوری  ریزی برای به طرح 6-2-3
های پشتیبان، باید طرح  افزار و فناوری های کیفی نرم افزار، کیفیت نیازمندی برای بهبود ارزشیابی کیفی نرم

  .سازی شود کالنی تعریف و پیاده
  :زیر باشداین طرح باید شامل موارد 

  مشی  خطتهیه) الف
 کردن مشخص  فناوریمعرفی، نگهداشت و بهبود رویکرد سازمان درگر  بیانمشی که   خطباید

  .وجود داشته باشد ،استافزار و ارزشیابی کیفی  های کیفی نرم نیازمندی
  تعریف اهداف سازمان) ب

 و کردن مشخصفناوری  از طریق معرفی، نگهداشت و بهبودقرار است  که ،اهداف سازمانباید 
  .افزار حاصل شود، تعریف شود های کیفی نرم  نیازمندیارزشیابی

  شناسایی فناوری ارزشیابی موردنظر) پ
 ارزیابی و ،افزار مورد استفاده سازمان فنون و ابزارهای ارزشیابی کیفی نرم مشی، در خطباید 

  . یا اصالح شودشده توجیه هرگونه انحرافی از اهداف بیانباید . شناسایی شود
  های کیفی نیازمندیو ارزشیابی  کردن مشخصهای مدیریت فرآیند  تخصیص مسئولیت) ت

های کیفی و   نیازمندیکردن مشخصمسئولیت معرفی، نگهداشت و بهبود مستمر فرآیند باید 
  . بیان شود،ارزشیابی کیفی، به طور واضح

  شناسایی بهبودهای بیشتر) ث
های کیفی و ارزشیابی کیفی و استفاده از فناوری جدید  کردن نیازمندی صبهبود فرآیندهای مشخباید 
  .گرددو اجرا  شدهریزی  طرح

 سازی فناوری ارزشیابی پیاده 6-2-4

  :سازمان باید
  ، یا توسعه فناوری ارزشیابی را تعریف کندخرید، سفارشهای  نیازمندی •
  ، فناوری ارزشیابی کیفی را ارزیابی کنددسترسی بهامکان  •
  . را تعریف کند یا سفارش داده شدهشده خریداریتطبیق و عملیاتی نمودن فناوری ارزشیابی فرآیند  •
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به (ارزشیابی  پیمانهشده باید تحت کنترل پیکربندی بوده و به عنوان یک  گذاری ارزشیابی صحه پیمانههر 
ISO/IEC 14598-6آزمایشی اجرا به صورتباید  ، برای بررسی،صورت در غیر این. مستند شود)  رجوع شود 

  .شود
 ارزشیابی استفاده شدهانتقال فناوری  6-2-5

های  ، سازمان باید برنامه شده خریداری شده یا سفارش دادهدر راستای انتقال فناوری توسعه یافته یا 
ها، ابزارها و  این برنامه. محیط مناسب را برای معرفی و تطبیق فناوری جدید آماده کند آموزشی، ابزارها و

  .های گروه ارزیاب باشد کار رفته در فعالیت  با فناوری بهمتناظر  محیط باید
  سازی برای انتقال فناوری آماده) الف

  :سازمان باید موارد زیر را در انتقال فناوری مدنظر قرار دهد
  ،های آموزشی پشتیبان کردن برنامه  آماده •
  ،کردن ابزارها و محیط آماده •
  ، و ارزیابی انتقال فناوریذیربطهای  آوری داده تعریف نحوه جمع •
  . انتقال فناوریاط بتبآوری تجربیات مر تعریف نحوه جمع •

های طرح پروژه ارزشیابی کیفی، بخشی از  ها، اهداف پروژه و مسئولیت بندی ، زمانها شود اهداف، فعالیت میتوصیه  -یادآوری
 .برنامه مخصوص آموزشی باشد

 سازی انتقال فناوری پیاده) ب

  .آوری کند شده جمع  تعریف ها را بر اساس طرح داده و داده  انتقال فناوری را انجامسازمان باید
  ارزیابی انتقال فناوری) پ

  :زیر ارزیابی کند ترتیبسازمان باید انتقال فناوری را به 
  ،ها ارزیابی اثرات فناوری معرفی شده بر تمام پروژه •
  .ارزشیابی میزان استفاده از فناوری در داخل سازمان •

  .سازمان باید در صورت نیاز طرح جدیدی را با توجه به نتایج ارزیابی تهیه یا اصالح کند
 های کیفی نیازمندیو ارزشیابی  کردن مشخصارزیابی فناوری برای  6-2-6

  ارزیابیهای کیفی نیازمندیو ارزشیابی  کردن مشخصاستفاده باید در راستای بهبود فرآیند  فناوری مورد
مثال ابزارهای (های مناسب  کارگیری ابزارها و روش ده در حین ارزشیابی باید با بهش های جمع داده. شود

  :این امر شامل موارد زیر است. شود  تحلیل) تحلیل اقتصادی یا آماری
  های کیفی کردن نیازمندی شده برای مشخص تالش صرف •
ای استفاده بعدی در  و بر شده   این اطالعات باید تصدیق.  و ارزشیابیسنجششده برای  تالش صرف •

   و با هدف تصدیق سودمندی فناوری جدید، نگهداری شود،ها سایر پروژه
  استفاده ، معیارهای ارزشیابی و فنون موردها  سنجشمناسب بودن و اعتبار  •
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  های کیفی  نیازمندیکردن مشخص  فرآینداثربخشی •
  افزار اثربخشی ارزشیابی کلی کیفیت نرم •
استانداردسازی فناوری ارزشیابی در  بایدبخش بودن موارد فوق،  یتدر صورت رضا. استانداردسازی •

  سطح سازمان، مدنظر قرار گیرد
  1بندی مناسب بودن سطوح رتبه •

 مدیریت تجربیات  6-2-7

این مسئولیت شامل .  از فناوری ارزشیابی در داخل سازمان تعریف شودمؤثرمسئولیت استفاده باید 
 مورد فناوری ارزشیابیکارگیری  و باید در راستای بهبود کیفیت و بهاست  ارزیابینگهداشت نتایج و تجربیات 

  .استفاده قرار گیرد
  :حاصل شود مانند موارد زیرتواند از طریق تغییر در استانداردهای سازمانی  بهبود می
  ،های کیفی تعریف نیازمندی •
  ،ها سنجهانتخاب  •
  ،بندی تعریف سطوح رتبه •
  .معیارهای ارزیابی •

  : زیر توجه کردموضوعاتالذکر باید به   ه بهبودهای فوقبرای دستیابی ب
  ،های ذیربط ای فناوری های دوره انجام بازنگری •
  ،سازی استانداردهای ذیربط موجود و جدید یکپارچه •
  ،های موجود و جدید سنجهسازی  یکپارچه •
  ،ارائه بازخورد برای استفاده در تجدیدنظرهای این استانداردها •
  ،نامه کیفی سازمان  نظامو یااستفاده در تجدیدنظرهای طرح کیفی ارائه بازخورد برای  •
  .در سازمانبهترین تجارب کارگیری  حفظ سوابق بهبودها و کسب اطمینان از به •

 های سطح مدیریت پروژه فعالیت 6-3

این امر شامل . نماید های خود اطمینان حاصل می بودن مدیریت فعالیتمؤثرگروه ارزیاب نسبت به 
نوع انتقال فناوری  این طرح و هر پیشبرد، افزار نرمهای کیفی  نیازمندیو ارزشیابی  کردن خصمشریزی  طرح

  .باشد میضروری، 
  . باشد شده وجود داشته  توافق طرح پروژه ارزشیابی کیفیبرای مدیریت یک پروژه ارزشیابی، باید 

  :شدارزشیابی باید توسط مدیر پروژه مجرب مدیریت شود و شامل اقالم زیر با
  ،بودجه تاییدشده •
  ،منابع مناسب •
  ، پشتیبانهای رویهابزارها، استانداردها و  •

                                                 
1 - Rating levels 
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به پیوست الف (شده باشد  ، مستند و تایید تعریف شکل شفاف  که بهطرح پروژه ارزشیابی کیفی •
 ).رجوع شود

 ریزی ارزشیابی پشتیبانی طرح 6-3-1

وژه ارزشیابی کیفی در ابتدای پروژه تهیه افزاری باید طرح پر آمیز ارزشیابی محصول نرم برای اجرای موفقیت
همچنین این . شده است از این طرح، کمک به مدیر پروژه در تعریف و پایش اهداف کیفی کمّی منظور. شود

کند تا بتوانند اهداف کیفی خود را شناسایی کرده و پیشرفت خود را  طرح به تمام کارکنان پروژه کمک می
  .ایش نمایندمرتبا در مقایسه با آن اهداف پ

  : مد نظر قرار گیرند،موارد زیر باید در تهیه طرح
 هدف و کاربرد طرح) الف

تک  تمام اعضای پروژه باید متوجه اهمیت طرح پیشنهادی، جزئیات اجرایی آن و ارتباط آن با تک
  .باشد تمام این موارد باید تا قبل از اجرای فعالیت ارزشیابی، شفاف شده . اعضای تیم باشند

  .م کارکنان پروژه و مدیریت، باید این طرح را پذیرفته و آن را پشتیبانی کنندتما
  طرح1گذاری صحه) ب

طرح باید در راستای حصول اطمینان از . گذاری شود طرح باید توسط فرد مسئولی در سازمان صحه
  :ده باشدهای متنوع ارزشیابی بازنگری شود، از جمله باید موارد زیر مشخص ش پوشش کافی نیازمندی

  ،شده نحوه دستیابی به اهداف تصریح •
  ، این اهدافسنجشکردن و   نحوه کمّی •
  ،یند ارزشیابیآاز فرها   سنجشچگونگی پشتیبانی  •
  .افزاری نحوه اجرای مدیریت کمّی در حین ارزشیابی محصول نرم •

اف عملکردی فرآیند و نیز شناسایی بینی امکان دستیابی پروژه به اهداف کیفی و اهد  پیشبه منظور مدیریت کمّی -یادآوری
  .کند  استفاده میهای مدیریت آماری از داده، اقدام اصالحی مناسب

 اهداف کیفی ذیربط •

  .باشند) Size( توانند مربوط به محصول، فرآیند و یا حتی اندازه  این اهداف می-یادآوری
سئول ی مانبرای مثال، چه کس (ذیربطهای  سازی وظایف و تخصیص مسئولیت شفاف •

  )هستندها و ارائه بازخورد به کارکنان پروژه و مدیریت  ها، تحلیل آن آوری داده جمع
 .ها کارگیری داده آوری، کنترل و به تعریف نحوه جمع •

 محتوای طرح) پ

 کیفی محصول های خصیصههای قابل کاربرد در مورد  سنجهمحتوای طرح باید در برگیرنده تمام 
  .، باشد استافزار مشخص شده های کیفی نرم  که در نیازمندی،افزاری نرم

                                                 
1 -Validation 
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  :شده در طرح باید با اقالم زیر کامل شود اهداف بیان
  ،ربط محصولذی کیفی های خصیصه •
  ،شده استانداردهای پذیرفته  •
  ،ها روش •
 ،های کارکنان مهارت •
  .های مدیریت پروژه ابزار و پشتیبانی •

  .است شده  لف نمایش داده یک نمونه الگوی طرح پروژه ارزشیابی کیفی در پیوست ا
 کارگیری نتایج ارزشیابی تحلیل و به 6-4

سپس این نتایج باید . آوری کند گروه ارزیاب باید در انتهای هر پروژه ارزشیابی، نتایج ارزشیابی را جمع
  :برای دستیابی به این اهداف، موارد زیر باید مدنظر قرار بگیرد.  قرار بگیردمؤثرتحلیل شده و مورد استفاده 

از ، صحت و تناسب داشتندار بودن،  به عنوان مثال معنی(شده  آوری های جمع تصدیق کیفیت داده •
  ،) معتبرآمارینظر 

  ،ها سازی و تحلیل داده های مناسب برای یکپارچه شناسایی روش •
  ،ها های مناسب برای تفسیر داده شناسایی روش •
  ،یابیهر پروژه ارزش درعوامل کیفی برای بازنگری مقادیر هدف  •
 .های مرتبط، در صورت نیاز آموزش •

  :ها ثبت شود برای بهبود فناوری ارزشیابی، موارد زیر باید تحلیل شده و یافته
  ،نتایج ارزشیابی •
  ،های ارزشیابی روش •
 .هر پروژه ارزشیابی درمقادیر هدف عوامل کیفی ارزشیابی  •

. های درگیر ارائه شود به تمام طرفشده تفسیر شده و  های کسب دادهباید پس از انجام فرآیند تحلیل 
  .های آتی ذخیره شود شده باید برای استفاده در پروژه آوری های جمع داده
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  پیوست الف

 )اطالعاتی( 
  الگوی طرح پروژه ارزشیابی کیفی

روژه سازی و اجرای یک پ شود هنگام آماده  سندی است که توصیه مینمونهشده،  الگوی طرح پروژه ارزشیابی کیفی ارائه
کارگیری  سازی یک پروژه ارزشیابی، مستلزم به که آماده در صورتی.  مورد استفاده قرار گیرد،ارزشیابی، توسط گروه ارزیاب

های  توانند به سایر قسمت کارگیری فرآیند ارزشیابی خاص، کاربران این استاندارد می مانند بهباشد، رویکردهای خاصی 
  : ه کنند، به شرح زیر مراجعSQuaREمجموعه 

ISO/IEC 25040: Software engineering - Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Evaluation reference model and guide 
ISO/IEC 25041: Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Evaluation modules 
ISO/IEC 25042: Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Evaluation process for developers 
ISO/IEC 25043: Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Evaluation process for acquirers 
ISO/IEC 25044: Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Evaluation process for evaluators. 

ها  ریف نیازمندیکارگیری رویکردهای خاصی در رابطه با فرآیند تع سازی یک پروژه ارزشیابی مستلزم به که آماده در صورتی
  : ، به شرح زیر مراجعه کنندSQuaREهای مجموعه  توانند به سایر قسمت باشد، کاربران این استاندارد می

 - )SQuaRE(افزاری و ارزشیابی آن  های کیفی محصول نرم  نیازمندی-افزار مهندسی نرم: 25030 ایزو -استاندارد ایران
  های کیفی نیازمندی
 باشد، کاربران سنجشکارگیری رویکردهای خاصی در رابطه با فرآیند  ی یک پروژه ارزشیابی مستلزم بهساز که آماده در صورتی

  : ، به شرح زیر مراجعه کنندSQuaREهای مجموعه  توانند به سایر قسمت این استاندارد می
 مدل -)SQuaRE(ارزشیابی آن افزاری و  های کیفی محصول نرم  نیازمندی-افزار مهندسی نرم: 25020 ایزو -استاندارد ایران

  شجسنمرجع و راهنمای 
ISO/IEC 25021 Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Quality measure elements 
ISO/IEC 25022 Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Measurement of internal quality 
ISO/IEC 25023 Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Measurement of external quality 
ISO/IEC 25024 Software engineering: Software product Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - Measurement of quality in use 
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  مقدمه   فصل اول   1-الف
  : موارد  زیر باید تشریح شوند

  هدف طرح •
  مخاطبین طرح •
  رد کاربرد طرحامو •

  اهداف ارزشیابی   دومفصل   2-الف
تواند  این موضوع می. افزار را به طور شفاف بیان نماید نظر نرم این فصل باید اهداف ارزشیابی و کاربرد مورد
های   نیازمندیکردن مشخصباید برای  این موارددر هر حال، . در قالب نیازهای کسب و کار مطرح شود

  .کیفی و تعیین اهداف کیفی و معیارهای مرتبط استفاده شود
  کیفی قابل استفادههای خصیصهافزار و  های کیفی نرم نیازمندی   سومفصل   3-الف

شود،  افزار نتیجه می های کیفی نرم  نیازمندیکردن مشخصافزار را که از   کیفی نرمهای خصیصهاین فصل 
  .دنکن  را پشتیبانی می2- شده در بند الف ، اهداف تعیین ها خصیصهاین . کند تعریف می

 در محدوده ، اما خود فرآیند،مد نظر قرار گیرد 9 و 6های  های کیفی در فصل کردن نیازمندی فعالیت مشخصباید   -یادآوری
  . پروژه دیگری تعریف شود، قرار نداشته و باید برای انجام آنطرح پروژه ارزشیابی کیفی

هدف این طرح، تنها بیان اهداف کیفی محصولی . تواند محصولی یا فرآیندی باشد شده می اهداف کیفی بیان
  .است
 ها فهرست اولویت   چهارمفصل   4-الف

  .ودشگذاری نیز ارائه   و منطق پشتیبان اولویت شده گذاری اولویت لذکرا  فوقهای خصیصهدر این فصل باید 
 اهداف کیفی   پنجم فصل   5-الف

 در فازهای میانی سنجش تعریف شده تا نتایج) مقادیر هدف(شدن  اهداف کیفی قابل کمّیباید در این فصل 
  .شود ها مقایسه  پروژه با آنتوسعه و نهایی 

 ها ولیتتعریف مسئ   ششمفصل   6-الف

ها شامل  این مسئولیت. شود سازی طرح در این فصل تعریف می های مربوط به پیاده تمام مسئولیت
ها، وظایف مربوط به تحلیل،  آوری داده افزار، تمام انواع جمع های کیفی نرم کردن نیازمندی مشخص

  .استشابه های م دهی، پیگیری و نیازمندی های پشتیبان، گزارش سازی سایر نیازمندی پیاده
 طراحی ارزشیابی   هفتمفصل   7-الف

کیفی  سنجشتنها دربرگیرنده ها   سنجشاین . شود شود تعریف می انجامکه باید هایی   سنجشدر این فصل 
  .است) مانند عملکرد، قابلیت اطمینان یا قابلیت نگهداشت(محصول 
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باید انجام شود، ها   سنجشه از چرخه توسع مراحلیدر چه  :شود این موضوعات مشخص میدر این فصل 
توان برای  ها چیست، از چه فنون و ابزارهایی می کار گرفته شود، تواتر تکرار آن کدام فرآیند ارزشیابی باید به

شده، چه  ها استفاده کرد و در صورت مشاهده انحراف از اهداف تصریح آوری و تحلیل داده کمک به جمع
  .اقداماتی باید انجام شود

  ها کارگیری و تحلیل داده به   هشتمصل ف  8- الف
و فنون ارائه قابل ) در صورت وجود(کارگیری  های آماری قابل به ها، روش نحوه تحلیل دادهباید در این فصل 

  . استفاده تعریف شود
. شود ع داده میارجااند،  شده های پشتیبان که قبال توضیح داده ها، ابزارها و فرم در این فصل به مسئولیت

سازی اطالعات با فرآیند ردیابی پیشرفت یا فرآیند پذیرش محصول شرح داده  الوه بر آن، نحوه یکپارچهع
  .شود می
 ریزی و اجرای ارزشیابی طرح   نهمفصل   9-الف

  .شود های مشخص، ارائه می دادنی ها، حاوی نقاط عطف و تحویل در این فصل طرح شفافی برای فعالیت
 دهی گزارش   دهمفصل   10-الف

  .شود  در این فصل تعریف میذیربطدهی   های گزارش تمام نیازمندی
 ها سایر نیازمندی   یازدهمفصل   11-الف

تواند  شود، این موارد می اند، تعریف می نشده  هایی که در سایر فصول پوشش داده در این فصل نیازمندی
  :شامل اطالعات زیر باشد

  کاررفته های به فنون و روش) الف
مانند روش برآورد (شود  ارائه می) یا ارجاع به سایر مستندات(کاررفته  های به املی از فنون و روششرح ک
کردن خطا برای  ، ارزیابی بلوغ توسعه، روش بازرسی برای پیداکردن خطاها، مدل برطرف)sizing(اندازه 
  ).بینی نرخ خطاها پیش

  ابزارهای پشتیبان) ب
توان به راهنماهای استفاده از پایگاه  از جمله می. مراجع آنهاو  زارهای پشتیبان ابیها نیازمندی ارائهتشریح یا 

  .های آماری و صفحات گسترده اشاره نمود اطالعاتی، بسته
  استانداردها و راهنماهای ذیربط) پ

ها، در  نحوه استفاده و مزایای آن. شود کارگیری ارجاع داده می به استانداردها و راهنماهای پشتیبان قابل به
 ISO/IEC 9126 ،ISO/IEC  استانداردهایبرای مثال( شود ، تشریح میسفارشرابطه با فرآیندهای خرید و 

9001 ، ISO/IEC 9000-3(.  
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  کنندگان ارزشیابی تامین) ت
  .افزاری است کنندگان محصول نرم تامین مؤثر به منظور ارزیابی کمّی سنجش ارزشیابی و های رویهشامل 

، وضعیت فعلی خطاها، مطالعات در مورد  محصول های منتشرشده واند شامل تعداد نسخهت این موارد می
، آمار مربوط به رضایت مشتریان سابق و فعلی، عملکرد مدیریت و  محصولعملکرد پشتیبانی پس از نصب

 در طرح تواند است، می  کنندگان اخذ شده  که از سایر تامین،موضوعپارامترهای مرتبط با . ثبات مالی باشد
  .دخالت داده شود گانکنند ارزشیابی تامین
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