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ــی آن  ــا وارهای ــده ت ــدی مشــترک در ســامانه های ســاخته ی بشــر از شــکل گیری ای ــک چارچــوب فرآین ــات، ی چرخه ی حی
اســت. بــرای دســتیابی بــه یــک ســامانه ی نرم افــزاری کارآمــد و اثربخــش الزم اســت در هــر یــک از مراحــل چرخه ی حیــات، 

الزامــات و مشــخصه های کیفیتــی و عملکــردی تعریــف و اجــرا شــوند.
لــذا در ایــن مقالــه پــس از بیــان مفاهیــم اولیــه و تشــریح مراحــل چرخــه ی حیــات ســامانه های نرم افــزاری، الزامــات عمومــی هــر 
مرحلــه شناســایی شــده اســت. ســپس در ادامــه بــا روش کتابخانــه ای و توصیفــی و بــا بهره گیــری از تجربیــات برتــر و اســتانداردهای 

موجــود، الگــوی استانداردســازی مراحــل توســعه ی نرم افــزار در چرخــه ی حیــات ارائــه شــده اســت.
الگــوی استانداردســازی ارائــه شــده در ایــن مقالــه، بــا لحــاظ کــردن مــوارد مذکــور به دنبــال ارائــه ی راهــکاری بــرای چارچوب دهــی 
بــه طیــف گســترده از الزاماتــی اســت کــه در ایــن حــوزه مطــرح هســتند. ایــن الگــو بــه توســعه دهندگان نرم افــزار کمــک می کنــد 
تــا الزامــات متــداول مــورد انتظــار از آن هــا را شناســایی کــرده و فرایندهــای توســعه ی خــود را متناســب بــا ایــن الزامــات طرح ریــزی 
ــب  ــد نیازهــای خــود را در قال ــا بتوانن ــد ت ــی( کمــک می کن ــران نهای ــان )و کارب ــه کارفرمای ــن الگــو ب ــد. همچنیــن ای و اجــرا نماین
ــات  ــل الزام ــان حاصــل می شــود کــه حداق ــن الگــو اطمین ــری از ای ــا بهره گی ــد. ب ــه کنن ــه توســعه دهندگان ارائ ــات مشــترک ب ادبی
کیفــی، امنیتــی و بــه روز بــودن، درآن لحــاظ شــده و توســعه دهنــده ی زیرســاخت های الزم بــرای انجــام ایــن کار را در اختیــار دارد 

و همچنیــن نرم افــزار تهیــه شــده به طــور مســتمر درحــال پشــتیبانی و بــروز رســانی اســت.

واژگان کلیدی:

چرخه ی حیات نرم افزار، استانداردسازی سامانه ی نرم افزاری، روش شناسی توسعه ی نرم افزار

1( مقدمه

ــطح  ــش س ــاوری و افزای ــرفت فن ــا پیش ــر ب ــال حاض در ح
انتظــارات کاربــران فنــاوری اطاعــات1، مشــکات بیشــتری 
و  فناوری اطاعــات  حــوزه ی  شــده اند.  مطــرح  نیــز 
به خصــوص بخــش توســعه ی نرم افــزار در ایــران ســیر 
ــد،  ــیر روبه رش ــد. در مس ــه می نمای ــوغ را تجرب ــی بل تکامل
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــود دارد ک ــی وج ــائل و چالش های مس
مشــکات ذاتــی صنعــت تولیــد و توســعه ی  نرم افــزار 
بــوده و برخــی دیگــر تأثیــر عوامــل خارجــی فضــای 
قبیــل:  از  بیرونــی  اســت.عوامل  فناوری اطاعــات  کاری 
کامل نبــودن زیرســاخت های ضــروری IT، فراگیرنشــدن 

ــیعی از  ــش وس ــاوری در بخ ــن فن ــتفاده از ای ــگ اس فرهن
حوزه هــا، رعایت نشــدن حقــوق تولیدکننــدگان محصــوالت 
ــش و  ــرای پژوه ــب ب ــرمایه گذاری مناس ــدم س ــزار، ع نرم اف
ــتند  ــرح هس ــره، مط ــزار و غی ــوزه ی نرم اف ــق در ح تحقی
کــه در ایــن مقالــه بــه آن هــا پرداختــه نشــده و ایــن امــور، 
ــای  ــط نهاده ــی توس ــه ی طرح های ــب ارائ ــج در قال به تدری
حاکمیتــی در حــال اصــاح هســتند]1[. در ایــن مقالــه بــه 
ــد و توســعه  ــی و تخصصــی موضــوع تولی ــش هــای فن چال
ــت  ــز اهمی ــه ی حائ ــد. نکت ــد ش ــه خواه ــزار پرداخت نرم اف
ــروژه  ــف پ ــب تعری ــزاری در قال ــد نرم اف ــر تولی ــه ه اینک
بــوده و لــذا هــر پــروژه نرم افــزاری از نظــر فنــون مدیریــت 

1. Information Technology
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پــروژه ی عمومــی شــباهت زیــادی بــا دیگــر پروژه ها داشــته 
ــور  ــت( را به ط ــان، کیفی ــه، زم ــروژه )هزین و ریســک های پ
ذاتــی دارا اســت. نکتــه ی بعــدی اینکــه، عــدم به کارگیــری 
ــران  ــر مدی ــات، از نظ ــوزه ی فناوری اطاع ــتاندارها در ح اس
ــدی جــدی اســت.  ــزار، تهدی ــوزه ی نرم اف ــان ح و کارشناس
ــزرگ  ــامانه های ب ــد س ــم در تولی ــکات مه ــر مش از دیگ
ــه  ــجم و یکپارچ ــود روش منس ــدم وج ــنتی، ع ــه روش س ب
ــزار  ــتیبانی نرم اف ــون و پش ــعه و آزم ــی و توس ــرای طراح ب

ــت]5[. اس

ــت  ــا کیفی ــزار ب ــد نرم اف ــدد تولی ــرکت ها درص ــی ش تمام
ــق  ــبتاً دقی ــان نس ــن زم ــن و تخمی ــه ی پایی ــاال و هزین ب
ــل  ــا در عم ــت. ام ــق اس ــورد تواف ــان م ــل در زم و تحوی
افزایــش کیفیــت ملــزم بــه باالرفتــن هزینــه بــوده و تنظیــم 
زمــان نیازمنــد برنامه ریــزی دقیــق و رعایــت تحقــق 
فازهــای پــروژه ی نرم افــزاری اســت و ایــن بــه معنــی 
افزایــش هزینــه  جــذب منابع انســانی خبــره و نهایتــاً 
ــا،  ــت پروژه ه ــل توجــه در مدیری ــه ی قاب ــروژه اســت. نکت پ
کنتــرل متعــادل هــر ســه عامــل به صــورت متــوازن اســت. 
ــزار به وضــوح  ــزوم وجــود اســتاندارد نرم اف اینجاســت کــه ل
ــه  ــد ک ــزار معتقدن ــان نرم اف ــود. کارشناس ــاس مي ش احس
پشــتیباني قدرتمنــد محصــوالت و همچنیــن مستند ســازي 
ــا وجــود رعایــت اســتانداردهای  و تخمیــن کیفیــت تنهــا ب
ــه  ــزاري ک ــه نرم اف ــوان نمون ــت. به عن ــدور اس ــم مق منظ
بــدون توجــه بــه اســتانداردهاي کیفــي و مدیریتــي و 
ــکان بازســازي،  ــد شــده باشــد ام ــدم مستندســازی تولی ع
ــت و در  ــده خواهدگرف ــتیباني را از تولیدکنن ــاح و پش اص
ــاره نوشــتن یــک چنیــن نرم افــزاري از بازســازي  واقــع دوب

وعیب یابــي آن راحت تــر اســت. 

2( چالش های تولید و توسعه ی محصوالت  نرم افزاری

"نرم افــزار" بــه تعبیــری، پیچیده تریــن صنعتــی اســت 
کــه تاکنــون توســط بشــر ســاخته شــده اســت. وابســتگی 
دنیــای امــروز بــه نرم افــزار، فــوق تصــورات مــا در دهه هــای 

ــی  ــزار معنای ــدون نرم اف ــروز ب ــای ام ــت. دنی ــته اس گذش
ــزار حرکــت کــرده و پیــش  ــا نرم اف ــدارد، دنیــای امــروز ب ن
ــزاری،  ــی رود]5[. در مســیر اســتفاده از محصــوالت نرم اف م
روزبــه روز بــر پیچیدگــی آن هــا افــزوده و چالش هــای 
ــامرویل1   ــای س ــد. آق ــود آمده ان ــتری به وج ــزاری بیش نرم اف
در ســال 1986 مهندســی نرم افــزار و چالش هــای آن را 

معرفــی کــرد کــه همچنــان نیــز مطــرح هســتند:
ــوالً  ــر اســت. معم ــده دارای تأخی ــد ش ــای تولی - نرم افزاره
زمــان ارائــه نرم افــزار بیشــتر از زمــان تخمین زده شــده 

اســت.
- نرم افزار بدون خطا نیست.

- نرم افزار گران است.
- نگهداری نرم افزار مشکل است. ]5[ 

اگرچــه ایــن مشــکات کاهــش یافته انــد، ولــی هنــوز 
ــا چرخــه ی  ــات محصــول وی حــل نشــده اند. چرخــه ی حی
ــه ی  ــا مرحل ــده ت ــروع ای ــام از ش ــور ع ــروژه به ط ــات پ حی
به طــور خــاص چرخــه ی  تعریــف می شــود.  وارهایــی 
حیــات نرم افــزار از مراحــل گوناگونــی تشــکیل یافتــه 
اســت کــه پایــداری بخــش نرم افــزار و میــزان بهبــود مــورد 
ــد.  ــح می ده ــی را توضی ــه نســخه ی نهای ــل از ارائ ــاز، قب نی
ــزار  ــدگان نرم اف ــرای آزمایش کنن ــه ب ــخه ای ک ــن نس اولی
کــه اشــخاصی غیــر از مهندســین نرم افــزار هســتند، تهیــه 
ــه ای  ــت. مرحل ــروف اس ــا2 مع ــخه ی آلف ــه نس ــود ب می ش
ــا3 و در  ــه ی بت ــد، مرحل ــکاالت می نامن ــع اش ــه آن را رف ک
نهایــت مرحلــه ای کــه همــه ی اشــکاالت برطــرف شــده اند 
می گیــرد،  قــرار  واقعــی  داده هــای  آزمــون  تحــت  و 
تولیــد  روش  در  می شــود.  نامیــده  تثبیــت4  مرحلــه ی 
ــه ی  ــدا شناســایی کلی ــزاری، ابت ســامانه های کوچــک نرم اف
نیازهــای مشــتری دریافــت و فرایندهــای طراحــی و تولیــد 
ــرد،  ــم انجــام می پذی ــا ه ــان ب به صــورت مشــترک و همزم
کــه در اکثــر مواقــع نیــز بــا موفقیــت بــه اتمــام می رســد. 
در به کارگیــری ایــن ســبک هــر تولیدکننــده ی نرم افــزاري 
یــک روش تولیــد خــاص خــود اتخــاذ مي کنــد و در مراحــل 
ــد.  ــتفاده مي کن ــاوت اس ــاخت از روش شناســي هاي5 متف س

1. Sommerville
2. Alfa
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4. Stable
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تحــت ایــن شــرایط، نتیجــه ی کار شــرکت هاي مختلــف بــه 
لحــاظ رونــد کیفــي و اجرایــي شــکل و شــمایلي گوناگــون 
خواهــد داشــت و ایــن امــر اصــوالً یکپارچگــي محصــوالت 
در ایــن بــازار را فــداي خــود خواهــد کــرد. اجــرای چنیــن 
گســتردگی  به علــت  بــزرگ  ســامانه های  در  روشــی 
فعالیت هــا غیرممکــن بــوده و نیــاز بــه اســتفاده از روش هــا 
و ابزارهــای جدیــد اســت. برخــی تهدیــدات حــوزه ی 

ــت: ــده اس ــرح ش ــه مط ــزار در ادام ــعه ی نرم اف توس
ــزاری  ــای نرم اف ــوس: در پروژه ه ــا محس ــول ن   •   محص

می تــوان بــه ویژگی هایــی ماننــد غیــر قابــل دیــدن1  
و  پشــتیبانی  و  تولیــد  پیچیدگی هــای2  محصــول، 
ــدام  ــر ک ــه ه ــود ک ــاره نم ــزار3، اش ــری نرم اف انعطاف پذی
ــزاری  ــای نرم اف ــرای پروژه ه ــدی ب ــدی ج ــی تهدی به تنهای

می شــوند. تلقــی 
ــانی  ــزاری )منابع انس ــرکت نرم اف ــدود ش ــع مح   •   مناب

ــور  ــزار در کش ــد نرم اف ــوزه ی تولی ــاالن ح ــص(: فع متخص
مــا، اغلــب شــرکت های کوچــک و بــا پشــتوانه مالــی 
از  خــاق  و  هــوش  تیــز  .منابع انســانی  هســتند.  کــم 
ــه  ــتند ک ــرکت ها هس ــه ش ــا ارزش این گون ــرمایه های ب س
ــی  ــت مال ــه حمای ــاز ب ــن نیروهــا نی جــذب و نگهداشــت ای
ــدام  ــدک، اق ــوان ان ــا ت ــرکت ب ــی ش ــن فضای دارد. در چنی
ــه  ــرارداد می نمایدک ــد ق ــزرگ و عق ــروژه ای ب ــول پ ــه قب ب
ــک  ــه ی ــن شــرکت ب ــه وصــل ای ــع منجــر ب ــر مواق در اکث

ــود. ــرارداد می ش ــو ق ــا لغ ــر و ی ــرکت بزرگت ش
  •   تغییــرات ســریع تکنولــوژی: شــرکت های نرم افــزاری 

ــاز  ــات نی ــم فناوری اطاع ــر تاط ــازار پ ــور در ب ــرای حض ب
بــه همراهــی بــا تغییــر و تحــوالت در حــوزه ی کســب و کار 
را داشــته و بایــد دائمــاً نوآوری هــا در ایــن حــوزه را رصــد 
نماینــد. در واقــع شــاهد آن هســتیم کــه شــرکت های 
توســعه ی  از  منابــع  محدودیــت  به دلیــل  کوچــک 
ــای  ــزار و روش ه ــا اب ــنایی ب ــای روز به منظــور آش فناوری ه

ــد. ــه می گیرن ــزار فاصل ــعه ی نرم اف ــد و توس ــن تولی نوی
حــوزه ی  در  نرم افــزاری:  پروژه هــای  تنــوع     •   

ــا  فناوری اطاعــات، تنــوع پروژه هــا بســیار و تمایــز آن هــا ب
یکدیگــر در روش طراحــی وتولیــد فــراوان اســت. تولیــدات 

در زمینه هــای مختلــف ماننــد نرم افزارهــای کاربــردی، 
شبیه ســاز،  سیســتم عامل،  اطاعاتــی،  بانک هــای 
ســامانه های کنترلــی و صنعتــی وکاربردهــای متنــوع دیگــر 
ــاص و  ــای خ ــدام ویژگی ه ــر ک ــه ه ــرد ک ــام می پذی انج

دارا هســتند. را  تولیــدی مخصوص به خــود  ابزارهــای 
  •   ضعــف انجــام کارگروهــی: انجام پــروژه یــک کار تیمی 

ــه  ــزاری، توصی ــای نرم اف ــی پروژه ه ــوده و در آسیب شناس ب
می شــود کــه در کلیــه ی مراحــل چرخه ی حیــات محصــول 
کارکنــان،  )تأمین کننــدگان،  ذی نفعــان  تمامــی  بایــد 

مشــتریان، ...( مشــارکت داشــته باشــند.
ــود  ــل کمب ــتری: به دلی ــل مش ــی کام ــدم آگاه   •   ع

تجربــه، و عــدم تعریــف دقیــق کار مورد نیــاز توســط 
مجــری و از طرفــی عــدم اشــراف کاربــر نهایــی بــه 
ــده  ــای منعق ــات، قرارداده ــد فناوری اطاع ــات جدی موضوع

کامــل نبــوده و منجــر بــه شکســت می شــوند.
ــک: از مهمتریــن مخاطــرات پروژه هــای  ــل ریس   •   عوام

نرم افــزاری می تــوان بــه چهــار عامــل مهــم: نیروی انســانی، 
ــزار روز اشــاره کــرد.  ــه اب ــاوری، دسترســی ب ــدکار، فن فرآین
بــا مراقبــت متــوازن از ایــن عوامــل مهــم، موفقیــت 
دســت یافتنی و عــدم توجــه بــه هرکــدام، تهدیــدی جــدی 

ــود. ــوب می ش ــروژه محس ــرای پ ب
ــا  ــده اند ت ــث ش ــر باع ــای اخی ــی دهه ه ــوق ط ــایل ف مس
ــی،  ــای خصوصــی، دولت ــزاری )از حوزه ه ــان نرم اف متخصص
دانشــگاهی و نظامــی( به دنبــال یافتــن روش هــا و الگوهایــی 
ــزار را  ــا توســعه ی نرم اف ــر اســاس آن ه ــوان ب ــا بت باشــند ت
ــن  ــی ای ــداف آرمان ــی از اه ــود. برخ ــم نم ــمند و منظ روش
تــاش، در قالــب ارائــه روش هایی برای توســعه و پشــتیبانی 
ــز  ــج موفقیت آمی ــوده کــه نتای ــزار4 ب و طــرح کیفیــت نرم اف
آن را در پروژه هــای بــزرگ و پیچیــده5 به خصــوص در 
فضایــی  و  نظامــی  صنعتــی،  کاربــردی،  نرم افزارهــای 

محقــق شــده اند. 
ــان دهنده ی  ــش، نش ــن بخ ــده در ای ــای مطرح ش چالش ه
ــه ی  ــکار در زمین ــه راه ــف و ارائ ــی در تعری ــک بی نظم ی
ــزاری  ــامانه های نرم اف ــی س ــزار و به طورکل ــعه ی نرم اف توس
ــه  ــرف ب ــک ط ــم، از ی ــن نظ ــت ای ــاد و رعای ــت. ایج اس
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4. Software Quality Plan
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ــر  ــوی دیگ ــردد و از س ــزار برمی  گ ــفارش دهندگان نرم اف س
قــرار  تحت تأثیــر  را  نرم افــزار  توســعه ی  فعالیت هــای 
می دهــد. گرچــه در دنیــای متاطــم و ارگانیــک توســعه ی 
ــی  ــی و غیرعملیات ــل، غیرمنطق ــاد نظــم کام ــزار، ایج نرم اف
ــاز  ــای ب ــاد چارچوب ه ــکان ایج ــن ام ــد، لیک ــر می رس به نظ
ــه  ــاً ب ــن حــوزه عمدت ــا وجــود دارد. اســتانداردهای ای و پوی
ارائــه ی چنیــن الزامــات کلــی و چارچوب هایــی می پردازنــد. 
ــا الگــوی  ــه تــاش شــده اســت ت براین اســاس در ایــن مقال
ــزار،  ــات نرم اف ــه ی حی ــای چرخ ــازی فعالیت ه استانداردس
به عنــوان یکــی از راهکارهــای کاهــش یــا رفــع چالش هــای 

موجــود در ایــن حــوزه پیشــنهاد شــود.

3( کیفیت نرم افزار

درجــه ای  نرم افــزاری  "کیفیــت   ISO اســتاندارد طبــق 
اســت کــه نرم افــزار ترکیبــی از خصوصیــات مطلــوب 
 ISO8402 اســتاندارد  در  همچنیــن  اســت."]1[  دارا  را 
"کیفیــت، توانایــی بــرآوردن نیازهــای تصریحــی و تلویحــی 
می تــوان  را  نرم افــزاری  کیفیــت  تضمیــن  اســت."]9[ 
ــعه ی  ــد توس ــل فراین ــی مراح ــر تمام ــری ب ــه ی چت به منزل
ــزار )طراحــی، پیاده ســازی، توســعه( در نظــر گرفــت.  نرم اف
بــزرگ  شــرکت های  مدیــران  گذشــته،  دهه هــای  در 
ــر  ــاال منج ــت ب ــا کیفی ــد ب ــه تولی ــد ک ــی دریافته ان جهان
بــه صرفه جویــی در هزینه هــا ومحصــول پایانــی بهتــر، 
ــاز  ــکان نی ــن به جهــت ام ــت پایی ــی کیفی می شــود. از طرف
بــه پیکربنــدی، کدنویســی مجــدد و حتــی طراحــی دوبــاره، 
بــر روی هزینــه و زمان بنــدی تأثیــر می گــذارد. لــذا کشــف 
ــر  ــزار مقرون به صرفه ت ــی در نرم اف ــکات کیف ــریع تر مش س
ــه  ــت ک ــاری اس ــزار معم ــد نرم اف ــن گام تولی ــت. اولی اس
ــت.کیفیت  ــی اس ــل ردیاب ــی در آن قاب ــای کیفیت ویژگی ه
نرم افــزار، شــامل مــوارد زیــر اســت: کیفیــت عملکــردی1 و 

کیفیــت ســاختاری نرم افــزار2.
ــان دادن  ــت نش ــاخصی جه ــزار، ش ــی نرم اف ــت عملیات کیفی
نیازمندی هــای عملیاتــی  بــا  نرم افــزار  میــزان تطابــق 
تعریف شــده بــرای نرم افــزار بــوده وکیفیــت ســاختاری 

بــه  دســتیابی  میــزان  منعکس کننــده ی  نرم افــزار، 
ــت  ــداري و قابلی ــد پای ــی مانن ــر عملیات ــای غی نیازمندی ه
ــه  ــتیابی ب ــزان دس ــت]6[. می ــزار و ... اس ــداری نرم اف نگه
ــه روی  ــت ک ــاری اس ــی معی ــر عملیات ــای غی نیازمندی ه
ــته و  ــر داش ــازمآن ها، تأثی ــتر س ــر بیش ــای مدنظ محوره
ازآن می تــوان به عنــوان عاملــی مؤثــر جهــت کاهــش 
ــزار تولیــدی عــاری  ــاد کــرد، به نحویکــه نرم اف مشــکات، ی
ــن  ــی تعیی ــدت زمان ــرف م ــد، در ظ ــتباه باش ــا و اش از خط
شــده و هزینــه ای پیش بینــی شــده بــه اتمــام برســد، 
رضایــت تمامــی ذی نفعــان بــرآورده شــود، فرآینــد توســعه ی 
ــعه ی  ــد، توس ــوردار باش ــبی برخ ــت مناس ــزار از کیفی نرم اف
دانــش مســتند شــده و متکــی بــه افــراد نباشــد و پشــتیبانی 

ــد]6[. ــه باش ــان و کم هزین ــدی آس ــول تولی از محص

4( ضرورت استانداردسازی 

تجهیــزات  در  جدیــد  ســامانه های  پیچیدگــی 
و  الکترونیکــی  و  دقیــق  لوازم ابــزار  و  فناوری اطاعــات 
کنترلــی بســیار زیــاد شــده اســت. ایــن مســئله باوجوداینکه 
مشــکاتی را به همــراه دارد، زمینه هــای بهبــود را نیــز 
از  ناشــی  بیشــتر  ایــن مشــکات  به ارمغــان مــی آورد. 
ــر  ــار یکدیگ ــزار در کن ــازگاری ســخت افزار و نرم اف ــزام س ال
ــن اعضــا ی  ــت هماهنگــی و یکپارچگــی بی هســتند. مدیری
سیســتم بســیار مشــکل و نیــاز بــه زمان بندی هــای دقیــق 
ــک  ــای ی ــات اعض ــات و تعام ــود ارتباط ــرای بهب دارد. ب
سیســتم نیــاز بــه تعییــن چارچــوب و تعریــف فرآیندهــای 
ــت. ــده اس ــات وضع ش ــت الزام ــترک و رعای ــن مش قوانی

اســتاندارد، ملزومــات واقعــي یــک سیســتم به همــراه 
ایــن  تحــت  و  مي کنــد  مشــخص  را  آن  ویژگي هــاي 
ــات الزم  ــد اقدام ــي مي توان ــرح به راحت ــري ط ــرایط مج ش
جهــت پیشــبرد موفــق طــرح و رســیدن بــه یــک نتیجــه ی 
یــک محصــول قدرتمندتــر و  و  را شناســایي  مطلــوب 
بــا پشــتیباني بهتــر تولیــد نمایــد. وقتــي اســتاندارد 
ــا،  ــیم کار و در انته ــگاه تقس ــود، آن ــن ش ــی تدوی صحیح
ــت  ــا دق ــی در کار گروهــي ب یکپارچه ســازی محصــول نهای

1. Software Functional
2. Software structural quality
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و صحــت بیشــتری همــراه خواهــد بــود. بــا وجــود چنیــن 
ــي  ــپاری به راحت ــگام برون س ــا در هن ــتانداردي، کارفرم اس
ــد و  ــیم کن ــري تقس ــد مج ــان چن ــروژه را می ــد پ مي توان
به علــت تعامــل مناســب مجریــان از طریــق ایــن اســتاندارد 
و امــکان نظــارت مناســب از ســوي کارفرمــا نتیجــه ی 
ــخگویي  ــراي پاس ــد. ب ــد ش ــل خواه ــي حاص ــل قبول قاب
ــازار  ــعه ی ب ــظ و توس ــت حف ــرم در جه ــاز مب ــن نی ــه ای ب
داخلــي و همچنیــن زمینه ســازي حضــور در بازارهــاي 
هــدف خارجــي، شــرکت های نرم افــزاری داخلــی نیــاز 
بــه اخــذ گواهي نامــه اســتانداردهای معتبــر داخلــی و 
بین المللــي را دارنــد. در ایــن وضعیــت استاندارد ســازی 
ــت  ــای جــاری شــرکت و نهادینه ســازی روح کیفی فرآینده
راه حــل  تنهــا  تولیــدی،  اســتانداردهای محصــوالت  در 
هماهنگ ســازی فعالیت هــای انبــوه و رهایــی از مســائل 
و مشــکات پیچیــده اســت. امــا رابطــه ی کیفیــت و 
ــر  ــل یکدیگ ــد مکم ــه می توانن ــت و چگون ــتاندارد چیس اس
ــتاندارد  ــت و اس ــی کیفی ــور درک همگرای ــوند؟ به منظ ش
می تــوان بــه برخــی از اهــداف استاندارد ســازی ماننــد: 
ایجــاد فهــم مشــترک از الزامــات بیــن کلیــه ی ذی نفعــان، 
ــود  ــی1 ،بهب ــاء پودمانگ ــن، ارتق ــدار و مطمئ ــی پای طراح
ــد  ــرل فرآین ــت کنت ــاد قابلی ــاد)RAMS (2، ایج قابلیت اعتم
تحقق محصــول، ارتقــاء فرآیندهــا و در نهایــت تولیــد اقــام 

ــود.  ــاره نم ــتاندارد اش ــاری اس تج

5( روش شناسی توسعه ی نرم افزار3 

ایــده،  تحقــق  فرآینــد  معمــاری  از  هــدف  طرفــی  از 
تحقــق  چرخــه ی  کان  فرآیندهــای  استانداردســازی 
محصــوالت، از شــکل گیری ایــده تــا ســاخت نمونــه ی 
محصــول اســت. در ایــن راســتا اســتفاده از اســتاندارد 
ــان مشــترک در  IDS–1107 باعــث ایجــاد یکپارچگــی و زب

ــای  ــزی فرآینده ــی و ممی ــارت، ارزیاب ــراء، نظ ــف، اج تعری
ــزرگ  مذکــور خواهــد شــد.]1[ در توســعه ی ســامانه های ب
اجتناب ناپذیــر  روش شناســی ها  از  اســتفاده  نرم افــزاری 
اســت. در روش شناســی های جدیــد، فعالیت هــای مشــترک 

و تکــراری در مراحــل چندگانــه در چرخــه ی حیــات 
ــاص و  ــی خ ــتفاده از فنون ــا اس ــه و ب ــرار گرفت ــزار ق نرم اف
ــع مراحــل انجــام کار در فازهــای مختلــف از افزایــش  توزی
می آیــد.  به عمــل  جلوگیــری  منابــع  اتــاف  و  هزینــه 
ــتانداردها  ــت از اس ــا تبعی ــز ب ــیر ج ــن مس ــت در ای موفقی
ــرا اســتانداردها همــان تجربیــات  حاصــل نخواهــد شــد. زی

ــده اند. ــد ش ــه قانونمن ــتند ک ــر هس برت
بــراي تولیــد یــک نرم افــزار، اصــول و قوانیــن خاصــي 
ــا  ــق ب ــد را مطاب ــد تولی وجــود دارد کــه در مجمــوع، فرآین
ــن  ــا بهتری ــي ب ــه محصول ــراي دســتیابي ب اســتانداردها و ب
کیفیــت هدایــت مي کنــد. چرخه ی حیــات محصــول، ســیر 
تکاملــی یــک محصــول، از زمــان پیدایــش ایــده تــا زمــان 
از رده خارج شــدن اســت. چرخه ی حیــات، دربرگیرنــده ی 
تمامــی مراحــل مختلــف توســعه ی نرم افــزار )تعریــف 
ــه ی  ــی- تجزی ــات فن ــف الزام ــان- تعری ــارات ذی نفع انتظ
منطقــی و شکســت الزامــات- ارائــه راه حــل فنــی- اکتســاب 
ــول- ــق محص ــازی- تصدی ــاژ و یکپارچه س ــول- مونت محص

پروژه هــای  اســت.  انتقــال(  محصــول-  صحه گــذاری 
ــه ای  ــل ماحظ ــور قاب ــه به ط ــر چ ــزاری اگ ــف نرم اف مختل
ــل  ــول دارای مراح ــور معم ــی به ط ــد ول ــم متفاوتن ــا ه ب
ــم در  ــی و مه ــئله ی اساس ــتند]3[. مس ــوق هس ــی ف اجرای
ــد  ــف تولی ــای مختل ــاط فراینده ــزار، ارتب ــعه ی نرم اف توس
نرم افــزار در چرخــه ی حیــات اســت کــه ایــن ارتباطــات بــا 
ــروی  ــتند. پی ــازی هس ــل پیاده س ــا قاب ــتفاده از مدل ه اس
از ایــن مدل هــا در اســتقرار موفــق مراحــل چرخــه ی 
ــاس  ــن اس ــد. برهمی ــاء می نمای ــی ایف ــش اساس ــات نق حی
به منظــور  متفاوتــی  مدل هــای  تاکنــون  گذشــته  از 
گردیده،کــه  ارائــه  نرم افــزار  پیاده ســازی  و  طراحــی 
می تــوان بــه مدل هایــی نظیــر مــدل آبشــاری4، مــدل 
 ،7)RUP( ــه ــی یکپارچ ــد منطق ــی6، فرآین ــدل حلزون 5v، م
ــر  ــود. ه ــاره نم ــک)ASP( 8 و ... اش ــزار چاب ــد نرم اف فراین
منحصربه فــرد  ویژگی هــای  و  شــاخص ها  دارای  مــدل 
ــر هــر یــک از  ــکاء ب ــا ات ــی کــه ب ــوده و نرم افزارهای خــود ب
ــود  ــص خ ــوند، خصای ــازی می ش ــوق پیاده س ــای ف مدل ه
ــن  ــرد. ای ــد ب ــه ارث خواهن ــده ب ــدل به کارگرفته ش را از م

1. Maturity
2. Reliability, Availability , Maintanaceability ,safety& Security
3. Software Development Methodology
4. Waterfall model

5. V model
6. Spiral model
7. Rational Unified Process
8. Agile Software Process



زار
ماف

نر
ات

حی
ی

خه
چر

در
ی

ساز
ارد

اند
ست

یا
هاد

شن
پی

وی
الگ
ی

ائه
ار

17

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

93
یز 

 پای
- 1

4 
پی

پیا
 - 

4 
اره

شم
م- 

هار
 چ

ال
س

ــتند  ــی هس ــا و معایب ــبت به یکدیگر دارای مزای ــا نس مدل ه
ــزاری و  ــای نرم اف ــاز پروژه ه ــه نی ــه ب ــا توج ــان ب و طراح
از  شــده  ارائــه  مدل هــای  ویژگی هــای  نظرگرفتــن  در 
مــدل مطلــوب اســتفاده می نماینــد. باتوجه به اینکــه دو 
مــدل فرآینــد منطقــی یکپارچــه )RUP( و مــدل v کاربــرد 
ــه  ــوزه را ب ــن ح ــم ای ــی مفاهی ــته و از طرف ــتری داش بیش
ــار  ــه اختص ــه ب ــد، در ادام ــری در برمی گیرن ــرز کامل ت ط

ــده اند. ــریح ش ــدل تش ــن دو م ای
v 5-1( معرفی مدل

شــکل )1( نمایــش نمــوداری از مــدل v را نشــان می دهــد. 
ــک شــکل گســترده از مــدل آبشــاری اســت  ــن مــدل ی ای

تعريف انتظارات  

 ذينفعان
تعريف الزامات 

 فني
 طراحي سامانه

 طراحي برنامه

 برنامه نويسي

 آزمايش برنامه

 آزمايش سامانه

پذيرش 

 كاربر

 بازنگري

 اصالحات

 اصالحات

 اصالحات

ــای  ــا فعالیت ه ــا ب ــق فعالیت ه ــرورت تطاب ــر ض ــد ب و تأکی
تولیــد می کننــد. در  متناظــری اســت کــه محصولــی 
مــدل v نســبت بــه مــدل آبشــاری فعالیــت آزمایــش، 
ــت  ــک فعالی ــه دارای ی ــر مرحل ــت. ه ــترش یافته تر اس گس
وجــود  درصــورت  کــه  اســت  مختص به خــود  تطبیــق 
مغایــرت، موجــب بازگشــت بــه فــاز مربوطــه و انجــام مجــدد 
مراحــل بعــدی آن خواهــد شــد )تداعــی چرخــه ی دمینگ(1. 
به طــور ایــده آل، فقــط درصــورت وجــود مغایــرت بیــن آنچــه 
کــه در فعالیــت خاصــی مشــخص گردیــده اســت بــا آنچــه 
کــه واقعــاً در پیاده ســازی به وقــوع پیوســته اســت، بازگشــت 

ــاد.]3[  ــه عقــب اتفــاق خواهــد افت ب

v شکل1: نمایش نموداری از مدل

همان طــور کــه در شــکل مشــاهده می شــود در ســمت چــپ 
ــا  ــای مشــتری، شکســت فعالیت ه ــایی نیازه ــد از شناس بع
ــا می شــود. در  ــرای انجــام طراحــی مهی ــات ب ــاز و جزئی آغ
ــل  ــی عم ــام برنامه نویس ــس از اتم ــه پ ــن مرحل پائین تری
صــورت  خــاص  آزمون هــای  و  شــروع  یکپارچه ســازی 
ــا  ــد و ی ــه ی بع ــروع مرحل ــرای ش ــات ب ــه و اصاح پذیرفت
ــدل  ــرد. م ــورت می پذی ــل ص ــت مقاب ــه فعالی ــت ب بازگش
ــا  ــروژه و ی ــف پ ــادگی آن در تعری ــی و س ــت کارای v به عل

ــراوان دارد. ــرد ف ــروژه کارب ــل پ تحوی
 :)RUP( فرآیند منطقی یکپارچه )5-2

از معروفتریــن و به روزتریــن رویکردهایــي کــه در ســال های 
ــزار معمــاری در فرآیند هــاي نرم افــزاري  اخیــر به عنــوان اب

ــه ی  ــد یکپارچ ــه فرآین ــوان ب ــود، مي ت ــه کار گرفته مي ش ب

دیدگاهــي  بــا  کــه  کــرد  اشــاره   )RUP( رز2  رشــنال 
ــد محصــول،  ــاي تولی ــازي فرآیند ه مشــتري گرا در بهینه س
ــا فراهــم  ــزاري کمــک مي کنــد. RUP ب ــه تیم هــاي نرم اف ب
ــن  ــد بهتری ــه، روي تولی ــدي یکپارچ ــول و قواع آوردن اص
 RUP محصــوالت تمرکــز مي کنــد ]4[. فرآینــد یکپارچــه ی
ــه  ــت ک ــزار اس ــي نرم اف ــزار مهندس ــک اب ــت ی در حقیق
زمینه هــاي توســعه ماننــد دســتورالعمل ها، کدهــا، مدل هــا 
ــازوکارها،  ــا، س ــل تکنیک ه ــواردي از قبی ــا م ــره را ب و غی
ــي یکپارچــه  ــف شــده و شــیوه ها، در چارچوب مراحــل تعری
ــراي  ــوژي یــک چارچــوب ب ــن متدول ــد. ای ترکیــب مي نمای
ــا را  ــي از فرآیند ه ــه کاس های ــي آورد ک ــم م ــروژه فراه پ
به طــور افزایشــي3 و چرخشــي مطــرح مي کنــد. بــر اســاس 
رویکــرد RUP، توســعه ی نرم افــزار در نگاهــي کلــي، شــامل 

1. Damming Cycle
2. Rational Rose

3. Incremental
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ــود: ــاز مي ش ــار ف چه
1. فــاز شــناخت1: مبتنــي بــر ارزیابــي نیازهــا، قابلیــت دوام، 
امکان پذیــري و نیازمندي هــاي یــک پــروژه یــا برنامــه 

اســت.
ــر اســاس  ــل2: معمــاري مناســب ســامانه را ب ــاز تفضی 2. ف

نیازهــاي پــروژه اندازه گیــري مي کنــد.
ــعه  ــزار توس ــه از نرم اف ــخه ی اولی ــازي3: نس ــاز پیاده س 3. ف

ــد. ــه مي ده ــه را ارائ یافت
4. فــاز انتقــال4: چرخــه ی توســعه نرم افــزار را در صورتــی 
کــه تمامــی اهــداف پــروژه تأمیــن شــود بــه پایــان 

.]4[ می رســاند 
را  فرآیندهایــی   RUP پیاده ســازی  در  بایــد  ســازمان 
بتوانــد  به کمک آن هــا  تــا  نمایــد  اجــراء  و  طرح ریــزی 
خرابی هــای بالقــوه در محصــول را در مراحــل اولیــه ی 
ــعه  ــی و توس ــه ی طراح ــژه در مرحل ــات به وی چرخه ی حی
ــرف  ــوزه ی مص ــا در ح ــوع آن ه ــا از وق ــد ت ــایی کن شناس
به نحومقتضــی پیشــگیری شــود. ایــن روش شناســی بســیار 
ــیاری  ــی بس ــزرگ کارای ــای ب ــوده و در پروژه ه ــد  ب قدرتمن
شــرکت های  و  کشــورها  گذشــته  ســال های  در  دارد. 
ــرداری از ایــن روش  ــه بومی ســازی و بهره ب ــادی اقــدام ب زی
ــاختار  ــازی، س ــس از بومی س ــوارد پ ــب م ــد. در اغل کرده ان
ــده و  ــازماندهی ش ــل RUP س ــاس مراح ــر اس ــرکت ب ش
می پذیــرد. انجــام  مســتندات  و  روش کار  یکسان ســازي 

6( مدل های چرخه ی حیات 

در ابتــدا اســتانداردهای موجــود در زمینــه ی چرخه ی حیات 
در حــوزه اســتانداردهای دفاعــی مطــرح و ســپس بــا توجــه 

بــه فوائــد بی شــمار آن بــه حــوزه ی تجــاری راه  یافــت. 
ــا  ــک ســازمان و ی ــات سیســتم در ی ــرد چرخــه ی حی کارب
ــم  ــر مه ــی از تأثی ــای متنوع ــزرگ، مثال ه ــروژه ی ب ــک پ ی
آن به عنــوان ابــزاری مفیــد در شکســت کار)WBS(5 و رصــد 
نمــودن مراحــل انجــام امــور پیچیــده اســت. از ویژگی هــای 

چرخــه ی حیــات می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
ــر و  ــدف برنامه پذی ــا ه ــات ب ــه ی حی ــدی چرخ   •   فازبن

کنترل پذیــر نمــودن فعالیت هــا انجــام می شــود.
فــاز  و خروجی هــای هــر  فعالیت هــا  ورودی هــا،     •   

می شــوند. بیــان  شــفاف  به صــورت 
  •   برای هر فاز یک هدف مشخص بیان می شود.

  •   هر فاز دارای یک یا چند خروجی است.
  •   پایــان هــر فــاز به گونــه ای تعییــن می شــود کــه 

ــد. ــد باش ــرفت فرآین ــی پیش ــه ی ارزیاب نقط
  •   جهــت تصمیم گیــری در نقــاط حســاس، امــکان 

می شــود. تعییــن  تصمیم ســازی  و  بازنگــری 
ــون  ــرای شــرکت ها، تاکن ــت موضــوع ب ــه اهمی ــا توجــه ب ب
موسســه ی بین المللــی اســتاندارد )ISO( اســتانداردهای 
و ســامانه ها  بــرای چرخه ی حیــات محصــول  متنوعــی 
معرفــی نمــوده اســت. ســازمان جهانــی اســتاندارد بــا 
ــتاندارد  ــازمانی، اس ــاختار س ــارغ از س ــدی و ف ــگاه فرآین ن
اســت.  نمــوده  منتشــر  و  تدویــن  را  چرخه ی حیــات 
ــرکت ها  ــرای ش ــروژه ب ــات پ ــه چرخه ی حی ــور ک همان ط
اســت،  اهمیــت  حائــز  پروژه محــور  وســازمان های 
ــازمان های  ــیاری از س ــرای بس ــول ب ــات محص چرخه ی حی
بــزرگ نظامــی و دفاعــی ماننــد 7DOD 6NASA مهــم 
اســت. درواقــع بــا پیشــرفت تکنولــوژی، فرصت هــای 
ــزرگ،  ــازمان های ب ــود و س ــاد می ش ــدی ایج ــود جدی بهب
چرخه ی حیــات محصــوالت را به چالــش کشــانده و بــا 
بازنگــری چرخه ی حیــات محصــول، بهبــود مســتمر را 
ســازمان ها  ایــن  می نماینــد.  محقــق  محصــول  بــرای 
ــب  ــاری تصوی ــد ج ــک فرآین ــوان ی ــات را به عن چرخه ی حی
در  هزینه هــا  وکاهــش  روش هــا  بهبــود  هــدف  بــا  و 
ــد.  ــرار می دهن ــورد بازنگــری ق ــاوت، م ــی متف مقاطــع زمان
ــرای چرخه ی حیــات  اســتانداردهایی کــه مؤسســه ی ISO ب
 ISO/IEC و   ISO/IEC 12207:2008 نمــوده  ارائــه 
ــا  ــح آن ه ــه توضی ــه ب ــه در ادام ــتند، ک 15288:2008 هس

خواهد شــد. پرداختــه 
ISO/IEC 15288 6-1( مدل فرآیندهاي چرخه ی حیات

اولیــن نســخه ی اســتاندارد ISO/IEC 15288:2008 باعنــوان 
ــتاندارد  ــن اس ــد. ای ــر گردی ــتم منتش ــات سیس چرخه ی حی

1. Inception
2. Elaboration
3. Construction
4. Transition

5. Work Breakdown Structure
6. National Aeronautics and Space Administration
7. Department Of Defense
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اجــرای  بــرای  چارچــوب چرخه ی حیــات  ارائــه ی  بــه 
ــن  ــازمان یافته و همچنی ــم و س ــورت منظ ــا به ص فعالیت ه
ارائــه ی چارچوبــی بــرای ارزیابــی بلــوغ فرآینــد می پــردازد. 
در ایــن اســتاندارد از منظــر سیســتمی بــه چرخه ی حیــات 
محصــول پرداختــه شــده و لــذا تفکــر سیســتمی و فرآیندی 
ــی  ــر اصل ــوان عناص ــامانه ها به عن ــف زیرس ــراه تعری به هم
ــول  ــات محص ــتمی در چرخه ی حی ــرد سیس ــتند. رویک هس
عوامــل  لــذا  و  انجــام  کلی نگــری  می شــودکه  باعــث 

تأثیرگــذار و میــزان تأثیــر آن هــا شناســایی شــوند. از 
نقــاط قــوت ایــن اســتاندارد لــزوم رعایــت نظــام مهندســی 
ــان از  ــرای اطمین ــتم ب ــی سیس ــت. مهندس ــتم1 اس سیس
تبدیــل صحیــح الزامــات مشــتری بــه الزامــات فنــی کــه در 
ــری  ــا به کارگی ــور شــود، ب ــد متبل ــورد نظــر بای محصــول م
ــروژه،  ــت پ ــی، مدیری ــای مهندس ــارت )مهارت ه ــه مه س
ــول  ــا را در ط ــت فعالیت ه ــب و کار( مدیری ــت کس مدیری

ــازد.  ــاری می س ــروژه ج ــرای پ اج

 

 فرآيندهاي فرعي

 فرآيند تعريف الزامات ذينفعان

 فرآيند تحليل الزامات

 فرآيند طراحي معماري

 فرآيند پياده سازي

 فرآيند از رده خارج كردن 

 فرآيند تصديق 

 فرآيند انتقال 

 فرآيند  صحه گذاري

 فرآيند عمليات

 فرآيند نگهداشت

 فرآيند يكپارچه سازي 

 فرآيندهاي پروژه

 فرآيند طرح ريزي  پروژه

 فرآيند ارزيابي و كنترل پروژه

 فرآيند  مديريت تصميمات

 فرآيند  مديريت ريسك

 فرآيند مديريت اطالعات

 فرآيند  اندازه گيري

 فرآيند  مديريت پيكربندي

 فرآيندهاي چرخه ي حيات سيستم

 فرآيندهاي فرعي

 فرآيند سفارش(تدارك)

 فرآيند تامين

فرآيند هاي سازماني توانمندساز 

 پروژه

 فرآيند مديريت چرخه حيات 

 فرآيند مديريت زيرساخت 

 فرآيند  مديريت سبد پروژه ها

 فرآيند مديريت منابع انساني

 فرآيند  مديريت كيفيت

ISO/IEC 15288 شکل 2 - فرآیندهای چرخه ی حیات سیستم بر اساس

همان گونــه کــه در شــکل 2 نشــان داه شــده اســت، 
فرآینــد   4 دارای   ISO/IEC 15288:2008 اســتاندارد 
ــی در  ــای اصل ــی اســت. فرآینده ــد فرع ــی و 25 فرآین اصل

از:  عبارتنــد  چرخه ی حیــات 
1. فرآیندهــای توافــق: توافــق مربــوط بــه موضوعــات تأمین 
و عرضــه و پیگیری هــای اولیــه ی شــروع پــروژه و مباحــث 

ــدی  ــی و بودجه بن مال
ــای  ــروژه: فرآینده ــاز پ ــازمانی توانمندس ــای س 2. فرآینده
کنتــرل  کــه  اســت  پــروژه  توانمندســازهای  دوم، 

اســت.  ســازمان  هــر  خــاص  چرخه ی حیــات2 

ــه  ــوط ب ــروژه مرب ــای پ ــروژه ای: فرآینده ــای پ 3. فرآینده
ــت. ــا اس ــی پروژه ه ــی و کنترل ــات مدیریت عملی

4. فرآیندهــای فنــی: مهمتریــن فرآیندهــا در ســتون 
فرآیندهــای فنــی قــرار دارندکــه به نوعــی تداعــی کننــده ی 

ــتند. ]7[ ــدل V هس م
ــه محصــول  ــداء ب ــان را ابت ــاز ذی نفع ــی، نی ــای فن فرآینده
ــول،  ــن محص ــری ای ــا به کارگی ــپس ب ــوده و س ــل نم تبدی
ــتای  ــکان الزم در راس ــان و م ــداری را در زم ــت پای خدم
رضایــت مشــتری ارائــه می نماینــد. فرآیندهــای فنــی بــرای 
ــدل و  ــکل م ــه به ش ــتم چ ــک سیس ــتفاده از ی ــاد و اس ایج

1. System Engineering
2. Project Life Cycle
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ــه  ــد. همان گون ــه کار می رون ــی ب ــرم محصــول نهای چــه درف
کــه در شــکل 2 مشــاهده می شــود ایــن فراینــد شــامل 11 
فراینــد فرعــی اســت. در ایــن اســتاندارد تأکیــد بــر انجــام 
تصدیــق و صحه گــذاری در اتمــام هــر فــاز و صــدور مجــوز 
ــل  ــن در مراح ــت. همچنی ــدی اس ــاز بع ــه ف ــرای ورود ب ب
ــت پذیری2   ــری1 و بازگش ــت تکرارپذی ــه دو قابلی ــی ب طراح
کــه از ضروریــات چرخه هــا هســتند، اشــاره گردیــده اســت. 
ISO IEEE/EIA 12207 6-2( مدل فرآیندهاي چرخه ی حیات

ــه ی  ــات ISO/IEC 15288، ارائ ــی چرخه ی حی ــدف اصل ه
ــا و  ــرار دادن فرآینده ــش ق ــت پوش ــرای تح ــی ب چارچوب
ــات  ــا محصــول اســت. چرخه ی حی ــده ت ــق مراحــل ای تحق
ــواع محصــوالت  ــرای ان ــی ب ISO/IEC 15288 به صــورت کل

و پروژه هــا کاربــرد داشــته و اســتفاده از آن مزایــای زیــادی 
ــزء  ــزار ج ــه نرم اف ــی ک ــد داشــت. از آن جای ــراه خواه به هم
جدایی ناپذیــر از سیســتم های بــزرگ بــوده و از طرفــی 
پروژه هــا و محصــوالت  نرم افــزاری دارای پیچیدگی هــا 
ــه ی  ــه چرخ ــاز ب ــذا نی ــتند، ل ــی هس ــای خاص و ظرافت ه
خاصــی نیــز هســتند. از اوایــل دهــه 1970، اســتانداردهای 
مختلفــی در خصــوص چرخه ی حیــات تولیــد نرم افــزار 
ارائــه شــده اســت. نکتــه ی قابــل تأمــل، ســرعت تدویــن و 
ــن امــر،  ــن اســتانداردها اســت. دلیــل ای منســوخ شــدن ای
ــر،  ــای اخی ــزار در دهه ه ــتفاده از نرم اف ــده اس ــد فزاین رش
توســعه نرم افزارهایــی بــا پیچیدگــی و کاربردهــای مختلــف 
بــوده اســت. نکتــه ی حائــز اهمیــت اینکــه، نرم افــزار دارای 
ماهیتــی پویــا بــوده و در هــر زمــان بایــد خــود را بــا خیــل 
عظیــم نیازهــا و انتظــارات جدیــد کاربــران تطبیــق نمایــد. 
از گذشــته تاکنــون، طیــف خواســته های  بدیهی اســت 
انســانی تغییــر کــرده و در حــال تغییــر اســت، همچنیــن، 
ــوده  ــترده ای ب ــول گس ــر و تح ــار تغیی ــخت افزارها دچ س
ــت  ــتا الزم اس ــن راس ــتند. در ای ــرفت هس ــال پیش و در ح
ــری،  ــل انعطاف پذی ــل اص ــت کام ــا رعای ــز ب ــزار نی نرم اف
پذیــرای تمامــی تحــوالت از گذشــته تاکنــون بــوده و بتوانــد 
در هــر زمــان رســالت خــود را به خوبــی انجــام دهــد. 
بنابرایــن بایــد نرم افزارهــای تولیــدی به ســادگی قابــل 
ــد  ــای جدی ــادگی قابلیت ه ــه س ــوان ب ــوده و به ت ــر ب تغیی

را بــه آن هــا اضافــه و یــا از آن حــذف نمــود. ایــن تغییــرات 
می تواننــد پیشــگیرانه، اصاحــی و یــا بهبود دهنــده باشــند و 
الزمــه ی ایــن امــر تبعیــت از اســتانداردهای چرخه ی حیــات 

در حیــن تولیــد اســت.
ــی  ــازمان بین الملل ــاز س ــن نی ــازی ای ــور برآورده س به منظ
اســتاندارد، چرخه ی حیــات نرم افــزار ISO/IEC 12207 را 
ارائــه نمــوده اســت.این اســتاندارد در هماهنگی و ســازگاری 
بــا اســتاندارد چرخه ی حیــات ISO/IEC 15288 بــوده و 
در آن فعالیت هــا و وظایــف مرتبــط بــا چرخه ی حیــات 
نرم  افــزار از ابتــدا تــا انتهــا مشخص شــده اســت. شــکل )3( 
ــي  ــاي اصل ــا فرآینده ــا ب ــاط آن ه ــدي و ارتب ــان فرآین جری
را نشــان می دهد.ایــن اســتاندارد براســاس طبقه  بنــدي 
ISO/ فرایندهــا، ســازماندهي شــده اســت. فرایندهــای

ــه،  ــای اولی ــي فراینده ــه ی اصل ــه طبق ــه س IEC 12207 ب

فرایندهــای پشــتیباني، فرایندهــای ســازمانی تقســیم  بندي 
شــده  اند کــه در ادامــه بــه شــرح مختصــری از آن هــا 

ــد شــد. ــه خواه پرداخت
6-2-1( فرایندهای اولیه

ــزاري  ــروژه ی نرم  اف ــن فرایندهــا در طــول حیــات یــک پ ای
ــف  ــد تعری ــج فراین ــمت پن ــن قس ــوند. در ای ــام مي  ش انج
شــده  اند کــه عبارتنــد از: تقاضــا، تأمیــن، تولیــد و توســعه، 
چرخه ی حیــات  فراینــد  پنــج  ایــن  نگهــداري.  اجــرا، 
ــتگي  ــا بازنشس ــتم ت ــه ی سیس ــف اولی ــزار را از تعری نرم  اف

ــد. ــش مي  ده ــتم پوش سیس
6-2-2( فرایندهای پشتیباني

فرایندهــای پشــتیباني بــراي بهبــود کلیــه ی فرایندهــا 
تعریــف مي  شــوند. به طــور کلــي، فرایندهــای پشــتیباني در 
ســطح پــروژه، مدیریــت گردیــده و شــامل 8 فراینــد اســت 
کــه فرایندهــای فرعــی هشــت گانه ی: مســتندات، مدیریــت 
پیکره بنــدی، تضمیــن کیفیــت، تصدیــق، صحه گــذاری، 
بازنگــری دســته جمعــی، ممیــزی، شفاف ســازی مشــکات 

هســتند.
6-2-3( فرایندهای سازمانی

اســتقرار  شــرکتي  ســطوح  در  ســازماني  فرایندهــای 
ــن  ــوند. ای ــال مي  ش ــروژه اعم ــطح پ ــا در س ــد، ام مي  یابن

1. Recursive
2. Iteration
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فرایندهــای ســتون فقــرات، یــک پــروژه ی نرم  افــزاري 
ــا  ــازماني در اینج ــد س ــار فراین ــد. چه ــکیل مي  دهن را تش

تعریــف شــده  اند کــه عبارتنــد از: فراینــد مدیریــت، فراینــد 
ــوزش.]8[ ــد آم ــود، فراین ــد بهب ــاخت، فراین زیرس

 

بازنگري دسته جمعي  

 جججججمعي

تضمين كيفيت 

)QC( 
 تصديق

 ارزيابي و تائيد

 ارزيابي و تائيد

 ارزيابي و تائيد

 ارزيابي و تائيد

 ارزيابي و تائيد

 صحه گذاري

 مميزي

سازي مشكالت  شفاف   

 تقاضا

 توليد و توسعه

 تأمين

 اجرا

 نگهداري

 مستندسازي

 مديريت پيكربندي

شکل 3 : جریان فرآیندهاي پشتیبانيIEEE/EIA 12207 و ارتباط آن ها با فرآیندهاي اصلي

نکتــه ی قابــل توجــه، انعطــاف ایــن اســتاندارد بــرای 
ــاالً  ــه احتم ــت ک ــی اس ــازمآن های خاص ــا س ــا ی پروژه ه
ــده  ــم ش ــای فراه ــام فرآینده ــری تم ــازی در به کارگی نی
ــل،  ــتاندارد را نداشــته باشــند. به همین دلی ــن اس توســط ای
گزینــش  شــامل  می توانــد  اســتاندارد  ایــن  اجــرای 
مجموعــه ای از فرآیندهــای مناســب بــرای پــروژه یــا 
ســازمان باشــد. دو روش پیشــنهادی )انطبــاق کامــل– 
ــل  ــاق کام ــای انطب ــت. ادع ــرح اس ــب( مط ــاق متناس انطب
ــاق  ــه انطب ــد ک ــام می کن ــی را اع ــه ی فرایندهای مجموع
ــان دادن  ــط نش ــل توس ــاق کام ــود دارد. انطب ــا وج ــا آن ه ب
اینکــه تمامــی الزامــات مجموعــه اعــام شــده ی فرآیندهــا 
ــرآورده شــده اند،  ــا اســتفاده از نتایــج به عنــوان شــواهد، ب ب
بــرای  اســتاندارد  ایــن  زمانی کــه  می آیــد.  به دســت 
ــرایط  ــد ش ــه واج ــی ک ــه ای از فرآیندهای ــراری مجموع برق
بــرای انطبــاق کامــل نیســتند، انطبــاق متناســب اســتفاده 
ــوارد را  ــن م ــه ای ــی ک ــه ی حیات ــر چرخ ــود. ]8[ ه می ش
رعایــت نمــوده باشــد از نظــر مؤسســه ی IEEE اســتاندارد 
ــن اســتاندارد  ــل اعتمــاد اســت. از ای ــا حــدی قاب ــوده و ت ب
ــات  ــن چرخه ی حی ــرای تبی ــی ب ــاد چارچوب ــور ایج به منظ
ــتاندارد  ــن اس ــدف ای ــت. ه ــده اس ــتفاده ش ــزار، اس نرم اف
آن اســت کــه فرآیندهــای 17 گانــه ی فــوق توســط 
ــروژه  ــر پ ــاص ه ــای خ ــاس نیازمندی ه ــر اس ــازمآن ها ب س

مرتبــط  غیــر  فعالیت هــای  همــه ی  و  متناسب ســازی 
حــذف شــود. ایــن اســتاندارد ســازگاری کارایــی فرآیندهــا، 
فعالیت هــا، وظایــف انتخابــی را پــس از متناسب ســازی 

تعریــف می نمایــد. 
6ـ3( استفاده از استانداردها در چرخه ی حیات نرم افزار

در دو قســمت قبلــی بــه موضوعــات استانداردســازی و 
ــد. در  ــاره ش ــزار اش ــات نرم اف ــداوم چرخه ی حی ــوه ی ت نح
ــه ی  ــه نتیج ــوع، ک ــن دو موض ــق ای ــمت به تلفی ــن قس ای
آن به کارگیــری اســتاندارد در چرخه ی حیــات نرم افــزار 
اســت پرداختــه خواهــد شــد و انتظــار اســت کــه خروجــی 
ــت  ــد. کیفی ــت باش ــا کیفی ــی ب ــی محصول ــن ادغام چنی
ــه  ــته ب ــادي وابس ــد زی ــا ح ــوان ت ــروژه را مي ت ــک پ در ی
اســتانداردهایي دانســت کــه در آن بــه کار گرفتــه مي شــود. 
ــود  ــف وج ــاي مختل ــددي در زمینه ه ــتانداردهاي متع اس
دارد کــه بایــد از هرکــدام بــه درســتي و در زمــان و مــکان 
مقتضــي از آن هــا بهــره بــرد. پــس می تــوان نتیجــه گرفــت 
کــه یکــي از مؤلفه هــاي اصلــي در بحــث کیفیــت، اســتفاده 
درســت و مناســب از اســتانداردها اســت. در حقیقــت 
ــزاری  ــک محصــول نرم اف وجــود اســتاندارد و کیفیــت در ی
در  اســتانداردها  وبه کارگیــری  داشــته  متقابــل  تأثیــر 
ــد.  ــن می نمای ــت را تضمی ــزار، کیفی ــات نرم اف چرخه ی حی
ــتانداردهایی  ــات اس ــازی چرخه ی حی ــور استانداردس به منظ
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فعالیت هــای داخــل چرخه ی حیــات تدویــن  در مــورد 
ــای  ــی فعالیت ه ــرای تمام ــن ب ــده، همچنی ــه گردی و ارائ
ــی،  ــای اصل ــتیبانی و فرآینده ــای پش ــه فرآینده ــوط ب مرب

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــتانداردهایی پیش ــاص اس ــور خ به ط
 ISO IEEE/EIA فعالیت هــای  نگاشــت   )1( جــدول  در 

12207 بــه برخــی از اســتانداردهای رایــج را مشــاهده 

جــدول  ایــن  در  ذکرشــده  اســتانداردهای  می نماییــد. 
منحصربــه فعالیــت مربوطــه نبــوده بلکــه شــرکت های 
جهانــی،  اســتانداردهای  تدویــن  حــوزه ی  در  معتبــر 

نموده انــد.  ارائــه  را  مشــابه  اســتانداردهای 

Software Specific Processes (ISO /IEC 12207)

SW Implementation Processesاستاندارهای پیشنهادیSW Support Processesاستاندارهای پیشنهادی

ISO/IEEE 8291-Software Documentation 
Management ProcessISO/IEC DIS 270131- Software Implementation 

Processes

ISO/IEEE 1042 
ISO/IEEE 828

ISO/IEEE 10007 

2-Software Configuration Man-
agement Process

ISO/IEEE 830
AAQMI/ISO 13485

ISO/IEC 27001

2-Software Requirements 
Analysis Processes

ISO/IEEE 7203-Software Quality Assurance 
ProcessISO/IEEE 42010 :20113-Software Architectural Design 

Processes

ISO/IEEE 10124-Software Verification
ProcessISO/IEC23004-14-Software Construction Process

ISO/IEEE 10285-Software Review ProcessISO/IEC DIS 270135-Software Integration Pro-
cesses

ISO/IEEE 10286-Software Audit ProcessAAQMI/ISO 13485
ISO/IEEE 829

6-Software Qualification Testing 
Processes

ISO/IEEE STDMM 
95844

7-Software Problem Resolution 
Process

جدول1: استانداردهاي متناظر با فعالیت هاي چرخه حیات

6ـ4( بهبود مستمر در چرخه ی حیات

به منظــور اســتقرار هرچــه مطلوب تــر نظامــات اســتانداردهای 
بین المللــی از جملــه ISO 9000 و ISO/IEC 12207 رعایــت دو 
نکتــه، فرآیندگرایــی و اصــول چرخه ی دمینــگ حائــز اهمیــت 
هســتند. فرآیندگرایــی دارای اهمیــت اســت زیــرا، فرآیندهــاي 
ــد تمــام فعالیت هــاي ســازمان را در جهــت  ســازمان مي توانن
ــرا  ــو و هم گ ــب وکار، همس ــداف کس ــمت اه ــه س ــت ب حرک
ــح از  ــري صحی ــکان بهره گی ــازمان ام ــاي س ــد. فرآینده کنن
ــري  ــراي به کارگی ــتر الزم را ب ــرده و بس ــم ک ــع را فراه مناب
ــت  ــن رو اس ــد. از ای ــم مي کنن ــد فراه ــاي جدی تکنولوژي ه
کــه در صنایــع تولیــدي، مدتهــا اســت کــه اهمیــت و نقــش 
فرآیندهــاي کارآمــد و اثربخــش، بــر کیفیت محصول شــناخته 
شــده اســت. فرآیندهــاي بــا کیفیــت بــاال، بــه نیــروي انســاني 
ــي بیشــتري، در  ــا همگرای ــه ب ــد ک ــازمآن ها کمــک مي  کن س
جهــت اهــداف ســازمان کار کننــد. فرآیندهــاي کارآمــد، موتور 
ســازمان  در  نــو  تکنولوژي هــای  به کارگیــري  محرکــه ی 
ــاده و  ــیار س ــه PDCA بس ــرای حلق ــن اج ــتند. همچنی هس
ــوب گذشــته  ــای مطل ــت فعالیت ه ــرای تثبی ــوده و ب ــد ب مفی

کاربــرد دارد. ایــن حلقــه از 4 جــزء تشــکیل یافتــه اســت.

1. طرح، بدانیم که چه کاری را می خواهیم انجام دهیم.
2. اجرا کنیم.

3. در مقاطــع مشــخصی از زمــان فعالیت هــای انجــام شــده را 
بررســی و بــا راه در پیــش رو ارزیابــی نماییــم.

ــرا  ــن و اج ــد را تعیی ــاح رون ــور اص ــات الزم به منظ 4. اقدام
کنیــم. 

مراحــل فــوق اگرچــه ســاده و آســان به نظــر می آینــد لیکــن 
به کارگیــری آن هــا، متضمــن پایــداری سیســتم خواهــد بــود.

در  استانداردســازی  پیشــنهادی  الگــوی   )7
نرم افــزار چرخه ی حیــات 

ــازار  ــدگاری در ب ــرای مان ــدی ب ــرکت تولی ــه ی ش ــا گزین تنه
داخلــی و رقابــت در بــازار جهانــی، ارائــه محصــول بــا کیفیت و 
ارزان و به موقــع بــه مشــتری اســت. تحقــق ایــن ســه خواســته 
ــر  ــول امکان پذی ــات محص ــل چرخه ی حی ــت مراح ــا رعای ب
ــعه  ــل توس ــر مراح ــاوه ب ــزار، ع ــازار نرم اف ــود. در ب ــد ب خواه
نرم افــزار و انتقــال آن بــه محیــط عملیاتــی، پشــتیبانی و بــه 

ــت.  روزآوری آن اس
به منظــور ارائــه الگــوی پیشــنهادی، ابتــدا بــا مطالعــات 
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بیــن  کتابخآن هــای فرایندهــای چرخه ی حیــات کــه در 
ــد، شناســایی شــده و در  ــف اشــتراک دارن متخصصــان مختل
ــده اند.  ــر ش ــات، ذک ــای چرخه ی حی ــریح فعالیت ه ــند تش س
ســپس بــا مطالعــه ی اســتانداردهای موجــود در ســطح 
ــان،  ــط کارشناس ــا توس ــوای آن ه ــل محت ــی و تحلی بین الملل
ــرح  ــدند. در شــکل 4 ط ــتانداردها انتخــاب ش ــن اس کامل تری
الگــوی پیشــنهادی نمایــش داده شــده اســت. همان گونــه کــه 
ــو را  ــی الگ ــای درون ــود، فعالیت ه ــاهده می ش ــکل مش در ش

ــود: ــیم نم ــش تقس ــار بخ ــه چه ــوان ب می ت
و   ISO/IEC  15288 سیســتمی  چرخه ی حیــات   .1
ــو را  ــی الگ ــط پیرامون ــات ISO/IEC 12207 محی چرخه ی حی

تشــکیل و اعتبــار پویایــی سیســتم هســتند.
در ابتدائی تریــن مرحلــه کــه شــروع و تعریــف پــروژه مطــرح 
ــی  ــورت مطلوب ــا ISO/IEC 15288 به ص ــی ب ــت، هماهنگ اس
ــم  ــرآن حاک ــدگاه سیســتماتیک ب ــوده و دی ــش نم ــای نق ایف
ــر  ــاي ISO/IEC 12207 ه ــق رویه ه ــی مطاب ــود. از طرف می ش
ــت انجــام  ــزي مشــخص جه ــد مســتلزم طرح ری ــروژه جدی پ
ــزات،  ــروي انســاني، تجهی ــاي نی ــود. نیازمندي ه ــد ب آن خواه
ــژه و ... و  ــاي وی ــژه ، آموزش ه ــي وی ــاي اجرای ــا، روش ه ابزاره
به طــور کلــی مطابــق پیش بیني هــاي اولیــه منعکــس در 
ــرآورد و تأمیــن گردنــد، کــه در ایــن  رویه هــا بایــد بررســي، ب

ــد. ــه می گردن ــط تهی ــه ی مســتندات مرتب ــاز کلی ف
2. مهندســی قابلیت اعتمــاد در چرخه ی حیــات محصــول 
ماننــد چتــری بــر تمــام فعالیت هــای تولیــد و توســعه ســایه 
افکنــده اســت و بــا رعایــت اصــول )RAMS( ضریــب اطمینان 

عملیاتــی محصــول نهایــی فراهــم خواهــد شــد.
ــوده  3. مــدلV به عنــوان پایــه و اســاس گــردش فعالیت هــا ب
و در هــر مرحلــه از مــدل، اســتاندارد مربوطــه معرفــی گردیــده 

و حلقــه PDCA در هــر ســطح تکــرار شــده اســت.
ISO/ 27000 و امنیــت ISO 9000 4. مدیریــت کیفیــت ســری

IEC به عنــوان اســتانداردهای زیربنایــی در چرخه ی حیــات 

ــده اند. ــر ش محصــول ذک
در اولیــن گام اجرایــی، بایــد شــناخت اولیــه و ارزیابــي کلــي 
از فعالیت هــاي مــورد نظــر شــرکت به عمــل آمــده و الزامــات 
اســتانداردهای سیســتم مدیریــت کیفیــت ISO 9000 و 12207 
ISO/IEC در زمینــه ی فعالیت هــاي مربوطــه تفسیـــر شــوند. 

ــر شــرکت داراي خط مشــي  ــق رویه هــاي ISO 9000، ه مطاب

ــش  ــت پوش ــف جه ــاي مختل ــت، رویه ه ــت، طرح کیفی کیفی
ــت  ــاي صنع ــه ویژگي ه ــا توجــه ب ــه ی ISO ب عناصــر 20 گان
ــه  ــد ب ــد ش ــه خواه ــتیبان مربوط ــتندات پش ــزار و مس نرم اف
گونــه اي کــه کل فراینــد چرخه ی حیــات تولیــد نرم افــزار 

ــرد. ــرار مي گی ــور ق ــاي مذک ــش رویه ه ــت پوش تح
بــا توجــه بــه اینکــه اســتاندارد ISO/IEC 12207 به عنــوان پایه 
و اســاس الگــو در نظــر گرفتــه شــده اســت بــرای هرچــه بهتــر 
پیاده ســازی منبــع )Data Pro 12207( قابــل بهره بــرداری 
ــه ســاختار کلــي ایــن اســتاندارد چندیــن  ــا توجــه ب اســت. ب
وجــه   را مي  تــوان بــراي پیــاده نمــودن ایــن اســتاندارد در نظــر 
گرفــت کــه انتخــاب ایــن وجــوه بــه عوامــل مختلفــي اعــم از 
فرهنــگ، منابــع، تکنیــک و برنامه  ریــزي بســتگي دارد. برخــی 
از توصیه هــای الزم جهــت اســتقرار 12207 به شــرح زیــر 

: هستند
 ISO/IEC 12207 تعییــن اینکــه چــه فعالیت هــا و وظایفــي از -

بــراي ســازمان ضــروري اســت و نیازهــا را مي  پوشــاند. 
 ISO/IEC ــده از ــاب ش ــف انتخ ــا و وظای ــاق فعالیت ه - انطب
و  ســازمان  جــاري  پروســه  هاي  و  فعالیت هــا  بــا   12207

تعییــن فعالیت هایــي کــه در ســازمان انجــام نمي گیــرد و یــا 
به صــورت کامــل اجــرا نمي  شــود. 

ــرا  ــي بســیار مهــم مي  باشــد زی ــر اصل ــب موافقــت مدی - جل
در مرحلــه پیاده  ســازي ISO/IEC 12207 اعمــال تغییــرات 
براســاس نیازهــاي ISO/IEC 12207 در ســطوح مختلــف 

ــود. ــد ب ــل انجــام خواه ســازماني قاب
- آماده  ســازي یــک طــرح از منابــع و برنامه  ریــزي بــراي 
ایجــاد وظایــف و شــناخت دقیــق پیاده  ســازي وظایــف جدیــد 

ــم اســت. ــاي ISO/IEC 12207 بســیار مه برمبن
- آمــوزش همــه ســطوح ســازمان. طراحــي ســطوح مختلــف 
ــات  ــا ســطح جزئی ــي ت ــاي عموم ــوزش از ســطح آگاهي  ه آم
وظایــف، ضــروري اســت. آمــوزش و ارتباطــات کلیــد موفقیــت 

مي  باشــد.  ISO/IEC 12207 پیاده  ســازي
- اطاع  رســاني بــه کل ســازمان وقتــي پــروژه بــا موفقیــت بــه 
ــن  ــه  اي بی ــوان مقایس ــه مي  ت ــن مرحل ــد. در ای ــان مي  رس پای
ISO/ ــتاندارد ــي شــده اس ــاي پیش  بین ــي و مزای ــاي واقع مزای

IEC 12207 تهیــه نمــود.
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ــگ  ــه ی دمین ــی و چرخ ــول فرآیندگرای ــت اص ــا رعای ب
ــاي  ــایي نیازه ــأله و شناس ــف مس ــه، تعری ــر مرحل در ه
ــاز در  ــرات نی ــرات تغیی ــا و اث ــرات نیازه ــتري، تغیی مش
فراینــد شــناخت، طراحــي، برنامه نویســي و آزمایــش 
برنامه هــا و سیســتم و همچنیــن کنتــرل و مدیریــت 
بــه  شــده  عرضــه  نرم افــزار  مختلــف  ویرایش هــاي 
مشــتري و ... همگــي تحــت پوشــش و کنتــرل قــرار 

ــت. ــد داش خواهن

نتیجه گیری 8( بحث و 

حساســیت  و  نرم افــزاری  ســامانه های  اهمیــت 
امنیــت،  اطمینــان،  قابلیــت  قبیــل  از  مشــخصه هایی 
ایمنــی و در دســترس بــودن آن هــا، ســبب شــده اســت 
ــن  ــات ای ــازی در چرخه ی حی ــه استانداردس ــه ب ــا توج ت
ســامانه ها امــری ضــروری و اجتناب ناپذیــر شــود. در 
ایــن مقالــه ابتــدا مشــکات و چالش هــای حــوزه ی 
ــی  ــل و بررس ــورد تحلی ــزار م ــعه ی نرم اف ــد و توس تولی
ــود  ــت موج ــریح وضعی ــا تش ــت. در گام دوم ب ــرار گرف ق
به عنــوان  نرم افــزاری  محصــوالت  کیفیــت  تعریــف  و 
شــاخصی بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب طــرح موضوع 
ــوان  ــزار به عن ــی نرم اف ــوم، روش شناس ــد. درگام س گردی
عنصــر کلیــدی بــرای پیش بینــی و همچنیــن ایجــاد 

ــا  تغییــرات اساســی و بنیــادی در محصــول پرداختــه و ب
ــداول،  ــی های مت ــب روش شناس ــا و معای ــه ی مزای مقایس
ــد.  ــنهاد گردی ــدل پیش ــه ی م ــرای ارائ ــی v ب روش شناس
به عنــوان  محصــول  استانداردســازی  چهــارم،  گام  در 
مکملــی بــرای ارتقــاء کیفیــت محصــول نرم افــزاری 
ــزار و  ــی های نرم اف ــر روش شناس ــراف ب ــد. اش ــاره ش اش
ــت  ــود کیفی ــرای تحقــق بهب ــت اصــول اســتاندارد ب رعای
ــن  ــتند. در ای ــی نیس ــن کاف ــوده و لیک ــزوم ب الزم و مل
راســتا نیــاز بــه ابــزاری پیرامونــی به منظــور ایجــاد 
هماهنگــی و رشــد متــوازن و رعایــت عملکــرد زنجیــروار 
ISO/ چرخه ی حیــات  کــه  اســت  مختلــف  مراحــل 

ــد.  ــی گردی ــزار معرف ــوزه ی نرم اف ــرای ح IEC 12207 ب

نشــان  همچنیــن  انجام شــده  کتابخانــه ای  مطالعــات 
ــات  ــای چرخه ی حی ــک از فعالیت ه ــر ی ــه ه ــد ک می ده
ــد  ــزار می توان ــرد نرم اف ــوع کارب ــت و ن ــه ماهی ــته ب بس
بیشــتر یــا کمتــر مــورد توجــه طراحــان و برنامه نویســان 
ــات  ــل الزام ــت حداق ــر فعالی ــن در ه ــرد، لیک ــرار گی ق
ــبی  ــای مناس ــو راهنم ــن الگ ــه ای ــود ک ــت ش ــد رعای بای
ــد  ــر فراین ــات ه ــل الزام ــوب حداق ــن چارچ ــرای تعیی ب

اســت. 
ــر دغدغه هــای مطــرح شــده  ــوارد فوق الذک ــت م ــا رعای ب
ــش و  ــه( کاه ــان، هزین ــت، زم ــت، امنی ــروژه )کیفی در پ
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ISO اســتاندارد کیفیــت  مرتفــع خواهنــد شــد.  یــا 
در چرخه ی حیــات  اعتمــاد  قابلیــت  )مهندســی   6030

ــر تمامــی مراحــل تولیــد  ــه ماننــد چتــری ب محصــول( ب
سیســتم  اســتقرار  همچنیــن  اســت.  پشــتیبانی  تــا 
ــات )ISMS( در ســازمان منجــر  ــت اطاع ــت امنی مدیری
می شــود.  محصــول  و  فرایندهــا  استانداردســازی  بــه 
ISO اســتفاده از اســتانداردهای مــورد نیــاز خانــواده

خدمــات  و  محصــول  امن ســازی  متضمــن   ،27000

خواهنــد بــود. ممکــن اســت اســتقرار چنیــن الگویــی در 
ــه  ــه ی اولی ــز هزین ــي و نی ــرف زمان ــاظ ص ــه لح ــدا ب ابت
توجیــه فنــي و اقتصــادي نداشــته باشــد. لیکــن بــا کمــي 
ــراري  ــي از برق ــاي ناش ــن مزای ــري و در نظرگرفت ژرفنگ
ــتریان و  ــت مش ــب رضای ــز جل ــي کار و نی ــات کیف الزام
پاســخ دهي مناســب و ســریع بــه نیازهــاي آنــان در 
بلنــد مــدت، نــه تنهــا توجیــه اقتصــادي خواهــد داشــت 
ــاي  ــط بازاره ــعه و بس ــکان توس ــال ام ــه در عین ح بلک

ــي را  ــاي بین الملل ــمت بازاره ــه س ــت ب ــي و حرک داخل
مهیــا مي ســازد.

درک  تــا  می کنــد  کمــک  پیشــنهادی  الگــوی 
ســامانه ی  چرخه ی حیــات  فعالیت هــای  از  مشــترکی 
ادبیــات  و  درک  ایــن  شــود.  ایجــاد  نرم افــزاری 
ــزار  ــی نرم اف ــران نهای ــان و کارب ــه کارفرمای ــترک ب مش
را  خــود  خواســته های  بتواننــد  تــا  می کنــد  کمــک 
نظــر  مــورد  نرم افــزار  و  کــرده  مطــرح  به درســتی 
خــود را به درســتی تحویــل بگیرنــد. همچنیــن ایــن 
الگــو بــه توســعه دهندگان نرم افــزار کمــک می کنــد 
محیــط  در  مناســب  فرایندهــای  طرح ریــزی  بــا  تــا 
ــرده و  ــرآورده ک ــتریان را ب ــات مش ــود، الزام ــعه خ توس
ــرای پشــتیبانی محصــوالت  زیرســاخت های مــورد نیــاز ب
ــازار  ــود در ب ــای خ ــاً بق ــرده و نهایت ــن ک ــود را تأمی خ

کننــد. تضمیــن  را  نرم افــزار  توســعه ی  رقابتــی 
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