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تاریخ دریافت93/11/11 :
تاریخ پذیرش93/11/25 :

چرخ هیحیــات ،یــک چارچــوب فرآینــدی مشــترک در ســامانههای ســاختهی بشــر از شــکلگیری ایــده تــا وارهایــی آن
اســت .بــرای دســتیابی بــه یــک ســامانهی نرمافــزاری کارآمــد و اثربخــش الزم اســت در هــر یــک از مراحــل چرخ هیحیــات،
الزامــات و مشــخصههای کیفیتــی و عملکــردی تعریــف و اجــرا شــوند.
لــذا در ایــن مقالــه پــس از بیــان مفاهیــم اولیــه و تشــریح مراحــل چرخ ـهی حیــات ســامانههای نرمافــزاری ،الزامــات عمومــی هــر
مرحلــه شناســایی شــده اســت .ســپس در ادامــه بــا روش کتابخانـهای و توصیفــی و بــا بهرهگیــری از تجربیــات برتــر و اســتانداردهای
موجــود ،الگــوی استانداردســازی مراحــل توســعهی نرمافــزار در چرخـهی حیــات ارائــه شــده اســت.
الگــوی استانداردســازی ارائــه شــده در ایــن مقالــه ،بــا لحــاظ کــردن مــوارد مذکــور بهدنبــال ارائـهی راهــکاری بــرای چارچوبدهــی
بــه طیــف گســترده از الزاماتــی اســت کــه در ایــن حــوزه مطــرح هســتند .ایــن الگــو بــه توســعهدهندگان نرمافــزار کمــک میکنــد
تــا الزامــات متــداول مــورد انتظــار از آنهــا را شناســایی کــرده و فرایندهــای توســعهی خــود را متناســب بــا ایــن الزامــات طرحریــزی
و اجــرا نماینــد .همچنیــن ایــن الگــو بــه کارفرمایــان (و کاربــران نهایــی) کمــک میکنــد تــا بتواننــد نیازهــای خــود را در قالــب
ادبیــات مشــترک بــه توســعهدهندگان ارائــه کننــد .بــا بهرهگیــری از ایــن الگــو اطمینــان حاصــل میشــود کــه حداقــل الزامــات
کیفــی ،امنیتــی و بــه روز بــودن ،درآن لحــاظ شــده و توســعه دهنــدهی زیرســاختهای الزم بــرای انجــام ایــن کار را در اختیــار دارد
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و همچنیــن نرمافــزار تهیــه شــده بهطــور مســتمر درحــال پشــتیبانی و بــروز رســانی اســت.

واژگان کلیدی:
چرخهی حیات نرمافزار ،استانداردسازی سامانهی نرمافزاری ،روششناسی توسعهی نرمافزار
 )1مقدمه
در حــال حاضــر بــا پیشــرفت فنــاوری و افزایــش ســطح

انتظــارات کاربــران فنــاوری اطالعــات ،1مشــکالت بیشــتری

نیــز مطــرح شــدهاند .حــوزهی فناوریاطالعــات و
بهخصــوص بخــش توســعهی نرمافــزار در ایــران ســیر
تکاملــی بلــوغ را تجربــه مینمایــد .در مســیر روبهرشــد،

مســائل و چالشهایــی وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا
مشــکالت ذاتــی صنعــت تولیــد و توســعهی نرمافــزار

بــوده و برخــی دیگــر تأثیــر عوامــل خارجــی فضــای
کاری فناوریاطالعــات اســت.عوامل بیرونــی از قبیــل:

کاملنبــودن زیرســاختهای ضــروری  ،ITفراگیرنشــدن

فرهنــگ اســتفاده از ایــن فنــاوری در بخــش وســیعی از

حوزههــا ،رعایتنشــدن حقــوق تولیدکننــدگان محصــوالت

نرمافــزار ،عــدم ســرمایهگذاری مناســب بــرای پژوهــش و
تحقیــق در حــوزهی نرمافــزار و غیــره ،مطــرح هســتند

کــه در ایــن مقالــه بــه آنهــا پرداختــه نشــده و ایــن امــور،
بهتدریــج در قالــب ارائــهی طرحهایــی توســط نهادهــای

حاکمیتــی در حــال اصــاح هســتند[ .]1در ایــن مقالــه بــه

چالــش هــای فنــی و تخصصــی موضــوع تولیــد و توســعه

نرمافــزار پرداختــه خواهــد شــد .نکتــهی حائــز اهمیــت
اینکــه هــر تولیــد نرمافــزاری در قالــب تعریــف پــروژه

بــوده و لــذا هــر پــروژه نرمافــزاری از نظــر فنــون مدیریــت
1. Information Technology

پــروژهی عمومــی شــباهت زیــادی بــا دیگــر پروژهها داشــته

گذشــته اســت .دنیــای امــروز بــدون نرمافــزار معنایــی

ذاتــی دارا اســت .نکت ـهی بعــدی اینکــه ،عــدم بهکارگیــری

مــیرود[ .]5در مســیر اســتفاده از محصــوالت نرمافــزاری،

و ریســکهای پــروژه (هزینــه ،زمــان ،کیفیــت) را بهطــور
اســتاندارها در حــوزهی فناوریاطالعــات ،از نظــر مدیــران

و کارشناســان حــوزهی نرمافــزار ،تهدیــدی جــدی اســت.

از دیگــر مشــکالت مهــم در تولیــد ســامانههای بــزرگ

بــهروش ســنتی ،عــدم وجــود روش منســجم و یکپارچــه
بــرای طراحــی و توســعه و آزمــون و پشــتیبانی نرمافــزار

و تحویــل در زمــان مــورد توافــق اســت .امــا در عمــل

افزایــش کیفیــت ملــزم بــه باالرفتــن هزینــه بــوده و تنظیــم
زمــان نیازمنــد برنامهریــزی دقیــق و رعایــت تحقــق

فازهــای پــروژهی نرمافــزاری اســت و ایــن بــه معنــی
جــذب منابعانســانی خبــره و نهایتــاً افزایــش هزینــه

پــروژه اســت .نکت ـهی قابــل توجــه در مدیریــت پروژههــا،
کنتــرل متعــادل هــر ســه عامــل بهصــورت متــوازن اســت.
اينجاســت كــه لــزوم وجــود اســتاندارد نرمافــزار بهوضــوح

پشــتيباني قدرتمنــد محصــوالت و همچنيــن مستندســازي
و تخميــن كيفيــت تنهــا بــا وجــود رعایــت اســتانداردهای

منظــم مقــدور اســت .بهعنــوان نمونــه نرمافــزاري كــه

بــدون توجــه بــه اســتانداردهاي كيفــي و مديريتــي و
عــدم مستندســازی تولیــد شــده باشــد امــكان بازســازي،
اصــاح و پشــتيباني را از توليدكننــده خواهدگرفــت و در

واقــع دوبــاره نوشــتن يــك چنيــن نرمافــزاري از بازســازي

وعيبيابــي آن راحتتــر اســت.

در ســال  1986مهندســی نرمافــزار و چالشهــای آن را
معرفــی کــرد کــه همچنــان نیــز مطــرح هســتند:

 نرمافزارهــای تولیــد شــده دارای تأخیــر اســت .معمــوالًزمــان ارائــه نرمافــزار بیشــتر از زمــان تخمینزدهشــده
اســت.

 -نرمافزار بدون خطا نیست.

 -نرمافزار گران است.

 -نگهداری نرمافزار مشکل است]5[ .

اگرچــه ایــن مشــکالت کاهــش یافتهانــد ،ولــی هنــوز

حــل نشــدهاند .چرخــهی حیــات محصــول ویــا چرخــهی
حیــات پــروژه بهطــور عــام از شــروع ایــده تــا مرحلــهی
وارهایــی تعریــف میشــود .بهطــور خــاص چرخــهی
حیــات نرمافــزار از مراحــل گوناگونــی تشــکیل یافتــه

اســت کــه پایــداری بخــش نرمافــزار و میــزان بهبــود مــورد

نیــاز ،قبــل از ارائــه نســخهی نهایــی را توضیــح میدهــد.
اولیــن نســخهای کــه بــرای آزمایشکننــدگان نرمافــزار

کــه اشــخاصی غیــر از مهندســین نرمافــزار هســتند ،تهیــه
میشــود بــه نســخهی آلفــا معــروف اســت .مرحلــهای
2

کــه آن را رفــع اشــکاالت مینامنــد ،مرحلــهی بتــا 3و در

نهایــت مرحل ـهای کــه هم ـهی اشــکاالت برطــرف شــدهاند
و تحــت آزمــون دادههــای واقعــی قــرار میگیــرد،

مرحلــهی تثبیــت نامیــده میشــود .در روش تولیــد
4

ســامانههای کوچــک نرمافــزاری ،ابتــدا شناســایی کلی ـهی

نیازهــای مشــتری دریافــت و فرایندهــای طراحــی و تولیــد

 )2چالشهای تولید و توسعهی محصوالت نرمافزاری
"نرمافــزار" بــه تعبیــری ،پیچیدهتریــن صنعتــی اســت

کــه تاکنــون توســط بشــر ســاخته شــده اســت .وابســتگی
دنیــای امــروز بــه نرمافــزار ،فــوق تصــورات مــا در دهههــای
4. Stable
5. Methodologies

بهصــورت مشــترک و همزمــان بــا هــم انجــام میپذیــرد،

کــه در اکثــر مواقــع نیــز بــا موفقیــت بــه اتمــام میرســد.
در بهکارگیــری ایــن ســبک هــر توليدكننــدهی نرمافــزاري
يــك روش توليــد خــاص خــود اتخــاذ ميكنــد و در مراحــل
ســاخت از روششناســيهاي متفــاوت اســتفاده ميكنــد.
5

1. Sommerville
2. Alfa
3. Beta
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احســاس ميشــود .كارشناســان نرمافــزار معتقدنــد كــه

نرمافــزاری بیشــتری بهوجــود آمدهانــد .آقــای ســامرویل

1
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تمامــی شــرکتها درصــدد تولیــد نرمافــزار بــا کیفیــت
بــاال و هزینــهی پاییــن و تخمیــن زمــان نســبتاً دقیــق

روزبــهروز بــر پیچیدگــی آنهــا افــزوده و چالشهــای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســت[.]5

نــدارد ،دنیــای امــروز بــا نرمافــزار حرکــت کــرده و پیــش

تحــت ایــن شــرایط ،نتيجـهی كار شــركتهاي مختلــف بــه

لحــاظ رونــد كيفــي و اجرايــي شــكل و شــمايلي گوناگــون
خواهــد داشــت و ايــن امــر اصــوالً يكپارچگــي محصــوالت

ســامانههای کنترلــی و صنعتــی وکاربردهــای متنــوع دیگــر

روشــی در ســامانههای بــزرگ بهعلــت گســتردگی

ابزارهــای تولیــدی مخصوصبهخــود را دارا هســتند.

در ايــن بــازار را فــداي خــود خواهــد كــرد .اجــرای چنیــن
فعالیتهــا غیرممکــن بــوده و نیــاز بــه اســتفاده از روشهــا

ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

و ابزارهــای جدیــد اســت .برخــی تهدیــدات حــوزهی

14

توســعهی نرمافــزار در ادامــه مطــرح شــده اســت:

• محصــول نــا محســوس :در پروژههــای نرمافــزاری

میتــوان بــه ویژگیهایــی ماننــد غیــر قابــل دیــدن

1
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بانکهــای

سیســتمعامل،

اطالعاتــی،

شبیهســاز،

انجــام میپذیــرد کــه هــر کــدام ویژگیهــای خــاص و
• ضعــف انجــام کارگروهــی :انجام پــروژه یــک کار تیمی

بــوده و در آسیبشناســی پروژههــای نرمافــزاری ،توصیــه
میشــود کــه در کلی ـهی مراحــل چرخ هیحیــات محصــول
بایــد تمامــی ذینفعــان (تأمینکننــدگان ،کارکنــان،
مشــتریان )... ،مشــارکت داشــته باشــند.

محصــول ،پیچیدگیهــای 2تولیــد و پشــتیبانی و

• عــدم آگاهــی کامــل مشــتری :بهدلیــل کمبــود

بهتنهایــی تهدیــدی جــدی بــرای پروژههــای نرمافــزاری

مجــری و از طرفــی عــدم اشــراف کاربــر نهایــی بــه

انعطافپذیــری نرمافــزار ،3اشــاره نمــود کــه هــر کــدام

تلقــی میشــوند.

• منابــع محــدود شــرکت نرمافــزاری (منابعانســانی

تجربــه ،و عــدم تعریــف دقیــق کار موردنیــاز توســط
موضوعــات جدیــد فناوریاطالعــات ،قراردادهــای منعقــده
کامــل نبــوده و منجــر بــه شکســت میشــوند.

متخصــص) :فعــاالن حــوزهی تولیــد نرمافــزار در کشــور

• عوامــل ریســک :از مهمتریــن مخاطــرات پروژههــای

کــم هســتند. .منابعانســانی تیــز هــوش و خــاق از

فرآینــدکار ،فنــاوری ،دسترســی بــه ابــزارروز اشــاره کــرد.

مــا ،اغلــب شــرکتهای کوچــک و بــا پشــتوانه مالــی
ســرمایههای بــا ارزش اینگونــه شــرکتها هســتند کــه

جــذب و نگهداشــت ایــن نیروهــا نیــاز بــه حمایــت مالــی
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در زمینههــای مختلــف ماننــد نرمافزارهــای کاربــردی،

دارد .در چنیــن فضایــی شــرکت بــا تــوان انــدک ،اقــدام

بــه قبــول پــروژهای بــزرگ و عقــد قــرارداد مینمایدکــه
در اکثــر مواقــع منجــر بــه وصــل ایــن شــرکت بــه یــک

شــرکت بزرگتــر و یــا لغــو قــرارداد میشــود.

نرمافــزاری میتــوان بــه چهــار عامــل مهــم :نیرویانســانی،
بــا مراقبــت متــوازن از ایــن عوامــل مهــم ،موفقیــت

دس ـتیافتنی و عــدم توجــه بــه هرکــدام ،تهدیــدی جــدی
بــرای پــروژه محســوب میشــود.

مســایل فــوق طــی دهههــای اخیــر باعــث شــدهاند تــا
متخصصــان نرمافــزاری (از حوزههــای خصوصــی ،دولتــی،

دانشــگاهی و نظامــی) بهدنبــال یافتــن روشهــا و الگوهایــی

• تغییــرات ســریع تکنولــوژی :شــرکتهای نرمافــزاری

باشــند تــا بتــوان بــر اســاس آنهــا توســعهی نرمافــزار را

بــه همراهــی بــا تغییــر و تحــوالت در حــوزهی کســب و کار
را داشــته و بایــد دائم ـاً نوآوریهــا در ایــن حــوزه را رصــد

تــاش ،در قالــب ارائــه روشهایی برای توســعه و پشــتیبانی

و طــرح کیفیــت نرمافــزار بــوده کــه نتایــج موفقیتآمیــز

کوچــک بهدلیــل محدودیــت منابــع از توســعهی

نرمافزارهــای کاربــردی ،صنعتــی ،نظامــی و فضایــی

بــرای حضــور در بــازار پــر تالطــم فناوریاطالعــات نیــاز

نماینــد .در واقــع شــاهد آن هســتیم کــه شــرکتهای
فناوریهــای روز بهمنظــور آشــنایی بــا ابــزار و روشهــای

نویــن تولیــد و توســعهی نرمافــزار فاصلــه میگیرنــد.

روشــمند و منظــم نمــود .برخــی از اهــداف آرمانــی ایــن
4

آن را در پروژههــای بــزرگ و پیچیــده 5بهخصــوص در

محقــق شــدهاند.

چالشهــای مطرحشــده در ایــن بخــش ،نشــاندهندهی

تنــوع پروژههــای نرمافــزاری :در حــوزهی

یــک بینظمــی در تعریــف و ارائــه راهــکار در زمینــهی

یکدیگــر در روش طراحــی وتولیــد فــراوان اســت .تولیــدات

اســت .ایجــاد و رعایــت ایــن نظــم ،از یــک طــرف بــه

•

فناوریاطالعــات ،تنــوع پروژههــا بســیار و تمایــز آنهــا بــا

4. Software Quality Plan
5. Complexity

توســعهی نرمافــزار و بهطورکلــی ســامانههای نرمافــزاری

1. Invisibility
2. Complexity
3. Flexibility

ســفارشدهندگان نرمافــزار برمیگــردد و از ســوی دیگــر

نرمافــزار ،منعکسکننــدهی میــزان دســتیابی بــه

میدهــد .گرچــه در دنیــای متالطــم و ارگانیــک توســعهی

نگهــداری نرمافــزار و  ...اســت[ .]6میــزان دســتیابی بــه

فعالیتهــای توســعهی نرمافــزار را تحتتأثیــر قــرار

نرمافــزار ،ایجــاد نظــم کامــل ،غیرمنطقــی و غیرعملیاتــی

نیازمندیهــای غیــر عملیاتــی ماننــد پايــداري و قابلیــت
نیازمندیهــای غیــر عملیاتــی معیــاری اســت کــه روی

بهنظــر میرســد ،لیکــن امــکان ایجــاد چارچوبهــای بــاز
و پویــا وجــود دارد .اســتانداردهای ایــن حــوزه عمدتــاً بــه

ازآن میتــوان بهعنــوان عاملــی مؤثــر جهــت کاهــش

برایناســاس در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا الگــوی

از خطــا و اشــتباه باشــد ،در ظــرف مــدت زمانــی تعییــن

ارائـهی چنیــن الزامــات کلــی و چارچوبهایــی میپردازنــد.

موجــود در ایــن حــوزه پیشــنهاد شــود.

رضایــت تمامــی ذینفعــان بــرآورده شــود ،فرآینــد توســعهی
نرمافــزار از کیفیــت مناســبی برخــوردار باشــد ،توســعهی
دانــش مســتند شــده و متکــی بــه افــراد نباشــد و پشــتیبانی
از محصــول تولیــدی آســان و کمهزینــه باشــد[.]6

 )3کیفیت نرمافزار
طبــق اســتاندارد " ISOکیفیــت نرمافــزاری درجــهای
اســت کــه نرمافــزار ترکیبــی از خصوصیــات مطلــوب
را دارا اســت ]1[".همچنیــن در اســتاندارد

شــده و هزینــهای پیشبینــی شــده بــه اتمــام برســد،

ISO8402

 )4ضرورت استانداردسازی
پیچیدگــی

ســامانههای

جدیــد

در

تجهیــزات

"کیفیــت ،توانایــی بــرآوردن نیازهــای تصریحــی و تلویحــی

فناوریاطالعــات و لوازمابــزار دقیــق و الکترونیکــی و

بهمنزلــهی چتــری بــر تمامــی مراحــل فراینــد توســعهی

مشــکالتی را بههمــراه دارد ،زمینههــای بهبــود را نیــز

اســت ]9[".تضمیــن کیفیــت نرمافــزاری را میتــوان

در دهههــای گذشــته ،مدیــران شــرکتهای بــزرگ

جهانــی دریافتهانــد کــه تولیــد بــا کیفیــت بــاال منجــر

بــه صرفهجویــی در هزینههــا ومحصــول پایانــی بهتــر،
میشــود .از طرفــی کیفیــت پاییــن بهجهــت امــکان نیــاز

بــه پیکربنــدی ،کدنویســی مجــدد و حتــی طراحــی دوبــاره،
ب ـرروی هزینــه و زمانبنــدی تأثیــر میگــذارد .لــذا کشــف

ســریعتر مشــکالت کیفــی در نرمافــزار مقرونبهصرفهتــر
اســت .اولیــن گام تولیــد نرمافــزار معمــاری اســت کــه

ویژگیهــای کیفیتــی در آن قابــل ردیابــی اســت.کیفیت

نرمافــزار ،شــامل مــوارد زیــر اســت :کیفیــت عملکــردی 1و

کیفیــت ســاختاری نرمافــزار.2

بهارمغــان مــیآورد .ایــن مشــکالت بیشــتر ناشــی از
الــزام ســازگاری ســختافزار و نرمافــزار در کنــار یکدیگــر

هســتند .مدیریــت هماهنگــی و یکپارچگــی بیــن اعض ـای
سیســتم بســیار مشــکل و نیــاز بــه زمانبندیهــای دقیــق
دارد .بــرای بهبــود ارتباطــات و تعامــات اعضــای یــک

سیســتم نیــاز بــه تعییــن چارچــوب و تعریــف فرآیندهــای
قوانیــن مشــترک و رعایــت الزامــات وضعشــده اســت.

اســتاندارد ،ملزومــات واقعــي يــك سيســتم بههمــراه

ويژگيهــاي آن را مشــخص ميكنــد و تحــت ايــن

شــرايط مجــري طــرح بهراحتــي ميتوانــد اقدامــات الزم
جهــت پيشــبرد موفــق طــرح و رســيدن بــه يــك نتيجـهی
مطلــوب را شناســايي و يــك محصــول قدرتمندتــر و

کیفیــت عملیاتــی نرمافــزار ،شــاخصی جهــت نشــاندادن

بــا پشــتيباني بهتــر توليــد نمایــد .وقتــي اســتاندارد

تعریفشــده بــرای نرمافــزار بــوده وکیفیــت ســاختاری

یکپارچهســازی محصــول نهایــی در كار گروهــي بــا دقــت

میــزان تطابــق نرمافــزار بــا نیازمندیهــای عملیاتــی

صحيحــی تدویــن شــود ،آنــگاه تقســیم کار و در انتهــا،

1. Software Functional
2. Software structural quality
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ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

نرمافــزار (طراحــی ،پیادهســازی ،توســعه) در نظــر گرفــت.

کنترلــی بســیار زیــاد شــده اســت .ایــن مســئله باوجوداینکه
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بهعنــوان یکــی از راهکارهــای کاهــش یــا رفــع چالشهــای

مشــکالت ،یــاد کــرد ،بهنحویکــه نرمافــزار تولیــدی عــاری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

استانداردســازی فعالیتهــای چرخــهی حیــات نرمافــزار،

محورهــای مدنظــر بیشــتر ســازمآنها ،تأثیــر داشــته و

و صحــت بيشــتری همــراه خواهــد بــود .بــا وجــود چنيــن

و تکــراری در مراحــل چندگانــه در چرخــهی حیــات

ميتوانــد پــروژه را ميــان چنــد مجــري تقســيم كنــد و

توزیــع مراحــل انجــام کار در فازهــای مختلــف از افزایــش

اســتانداردي ،كارفرمــا در هنــگام برونســپاری بهراحتــي
بهعلــت تعامــل مناســب مجريــان از طريــق ايــن اســتاندارد

و امــكان نظــارت مناســب از ســوي كارفرمــا نتيجــهی
قابــل قبولــي حاصــل خواهــد شــد .بــراي پاســخگويي

ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

بــه ايــن نيــاز مبــرم در جهــت حفــظ و توســعهی بــازار
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داخلــي و همچنیــن زمينهســازي حضــور در بازارهــاي
هــدف خارجــي ،شــرکتهای نرمافــزاری داخلــی نیــاز

بــه اخــذ گواهينامــه اســتانداردهای معتبــر داخلــی و
بينالمللــي را دارنــد .در ایــن وضعیــت استانداردســازی
فرآیندهــای جــاری شــرکت و نهادینهســازی روح کیفیــت

در اســتانداردهای محصــوالت تولیــدی ،تنهــا راهحــل

هماهنگســازی فعالیتهــای انبــوه و رهایــی از مســائل
و مشــکالت پیچیــده اســت .امــا رابطــهی کیفیــت و

اســتاندارد چیســت و چگونــه میتواننــد مکمــل یکدیگــر
شــوند؟ بهمنظــور درک همگرایــی کیفیــت و اســتاندارد

میتــوان بــه برخــی از اهــداف استانداردســازی ماننــد:
ایجــاد فهــم مشــترک از الزامــات بیــن کلی ـهی ذینفعــان،
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

طراحــی پایــدار و مطمئــن ،ارتقــاء پودمانگــی، 1بهبــود
قابلیتاعتمــاد( ،2) RAMSایجــاد قابلیــت کنتــرل فرآینــد
تحققمحصــول ،ارتقــاء فرآیندهــا و در نهایــت تولیــد اقــام

تجــاری اســتاندارد اشــاره نمــود.

نرمافــزار قــرار گرفتــه و بــا اســتفاده از فنونــی خــاص و
هزینــه و اتــاف منابــع جلوگیــری بهعمــل میآیــد.
موفقیــت در ایــن مســیر جــز بــا تبعیــت از اســتانداردها
حاصــل نخواهــد شــد .زیــرا اســتانداردها همــان تجربیــات

برتــر هســتند کــه قانونمنــد شــدهاند.

بــراي توليــد يــک نرمافــزار ،اصــول و قوانيــن خاصــي

وجــود دارد کــه در مجمــوع ،فرآینــد توليــد را مطابــق بــا
اســتانداردها و بــراي دســتيابي بــه محصولــي بــا بهتريــن

كيفيــت هدايــت ميکنــد .چرخهیحيــات محصــول ،ســیر
تکاملــی یــک محصــول ،از زمــان پیدایــش ایــده تــا زمــان
از ردهخارجشــدن اســت .چرخهیحیــات ،دربرگیرنــدهی

تمامــی مراحــل مختلــف توســعهی نرمافــزار (تعریــف

انتظــارات ذینفعــان -تعریــف الزامــات فنــی -تجزیــهی
منطقــی و شکســت الزامــات -ارائــه راهحــل فنــی -اکتســاب
محصــول -مونتــاژ و یکپارچهســازی -تصدیــق محصــول-

صحهگــذاری محصــول -انتقــال) اســت .پروژههــای

مختلــف نرمافــزاری اگــر چــه بهطــور قابــل مالحظــهای

بــا هــم متفاوتنــد ولــی بهطــور معمــول دارای مراحــل
اجرایــی فــوق هســتند[ .]3مســئلهی اساســی و مهــم در
توســعهی نرمافــزار ،ارتبــاط فرایندهــای مختلــف تولیــد

نرمافــزار در چرخـهی حیــات اســت کــه ایــن ارتباطــات بــا

اســتفاده از مدلهــا قابــل پیادهســازی هســتند .پیــروی

 )5روششناسی توسعهی نرمافزار

3

از طرفــی هــدف از معمــاری فرآینــد تحقــق ایــده،
استانداردســازی فرآیندهــای کالن چرخــهی تحقــق

محصــوالت ،از شــکلگیری ایــده تــا ســاخت نمونــهی
محصــول اســت .در ایــن راســتا اســتفاده از اســتاندارد

 IDS–1107باعــث ایجــاد یکپارچگــی و زبــان مشــترک در
تعریــف ،اجــراء ،نظــارت ،ارزیابــی و ممیــزی فرآیندهــای
مذکــور خواهــد شــد ]1[.در توســعهی ســامانههای بــزرگ

نرمافــزاری اســتفاده از روششناســیها اجتنابناپذیــر
اســت .در روششناس ـیهای جدیــد ،فعالیتهــای مشــترک
5. V model
6. Spiral model
7. Rational Unified Process
8. Agile Software Process

از ایــن مدلهــا در اســتقرار موفــق مراحــل چرخــهی
حیــات نقــش اساســی ایفــاء مینمایــد .برهميــن اســاس
از گذشــته تاکنــون مدلهــای متفاوتــی بهمنظــور

طراحــی و پيادهســازی نرمافــزار ارائــه گردیده،کــه
میتــوان بــه مدلهایــی نظیــر مــدل آبشــاری ،4مــدل

 ،5vمــدل حلزونــی ،6فرآینــد منطقــی یکپارچــه (،7)RUP

فراینــد نرمافــزار چابــک( 8 )ASPو  ...اشــاره نمــود .هــر
مــدل دارای شــاخصها و ويژگیهــای منحصربهفــرد

خــود بــوده و نرمافزارهایــی کــه بــا اتــکاء بــر هــر يــک از
مدلهــای فــوق پيادهســازی میشــوند ،خصايــص خــود
را از مــدل بهکارگرفتهشــده بــه ارث خواهنــد بــرد .ایــن
1. Maturity
2. Reliability, Availability , Maintanaceability ,safety& Security
3. Software Development Methodology
4. Waterfall model

مدلهــا نســبتبهیکدیگر دارای مزایــا و معایبــی هســتند

و تأکیــد بــر ضــرورت تطابــق فعالیتهــا بــا فعالیتهــای

در نظرگرفتــن ویژگیهــای مدلهــای ارائــه شــده از

مــدل  vنســبت بــه مــدل آبشــاری فعالیــت آزمایــش،

و طراحــان بــا توجــه بــه نیــاز پروژههــای نرمافــزاری و
مــدل مطلــوب اســتفاده مینماینــد .باتوجهبهاینکــه دو

مــدل فرآینــد منطقــی یکپارچــه ( )RUPو مــدل  vکاربــرد

بیشــتری داشــته و از طرفــی مفاهیــم ایــن حــوزه را بــه
طــرز کاملتــری در برمیگیرنــد ،در ادامــه بــه اختصــار

ایــن دو مــدل تشــریح شــدهاند.

ایــن مــدل یــک شــکل گســترده از مــدل آبشــاری اســت

تطبیــق مختصبهخــود اســت کــه درصــورت وجــود
مغایــرت ،موجــب بازگشــت بــه فــاز مربوطــه و انجــام مجــدد

مراحــل بعــدی آن خواهــد شــد (تداعــی چرخـهی دمینگ).1

بهطــور ایــدهآل ،فقــط درصــورت وجــود مغایــرت بیــن آنچــه

کــه در فعالیــت خاصــی مشــخص گردیــده اســت بــا آنچــه
کــه واقعـاً در پیادهســازی بهوقــوع پیوســته اســت ،بازگشــت
بــه عقــب اتفــاق خواهــد افتــاد]3[.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ

ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ

ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ

ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ

ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ

ﭘﺬﻳﺮﺵ
ﻛﺎﺭﺑﺮ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻓﻨﻲ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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شکل :1نمایش نموداری از مدل v

همانطــور کــه در شــکل مشــاهده میشــود در ســمت چــپ

رشــنال رز )RUP( 2اشــاره كــرد کــه بــا ديدگاهــي

آغــاز و جزئیــات بــرای انجــام طراحــی مهیــا میشــود .در

بــه تيمهــاي نرمافــزاري کمــک ميکنــد RUP .بــا فراهــم

پائینتریــن مرحلــه پــس از اتمــام برنامهنویســی عمــل
یکپارچهســازی شــروع و آزمونهــای خــاص صــورت

پذیرفتــه و اصالحــات بــرای شــروع مرحلــهی بعــد و یــا

بازگشــت بــه فعالیــت مقابــل صــورت میپذیــرد .مــدل
 vبهعلــت کارایــی و ســادگی آن در تعریــف پــروژه و یــا
تحویــل پــروژه کاربــرد فــراوان دارد.

مشــتريگرا در بهينهســازي فرآيندهــاي توليــد محصــول،
آوردن اصــول و قواعــدي يکپارچــه ،روي توليــد بهتريــن
محصــوالت تمرکــز ميکنــد [ .]4فرآينــد يکپارچـهی RUP

در حقيقــت يــک ابــزار مهندســي نرمافــزار اســت کــه

زمينههــاي توســعه ماننــد دســتورالعملها ،کدهــا ،مدلهــا
و غيــره را بــا مــواردي از قبيــل تکنيکهــا ،ســازوکارها،
مراحــل تعريــف شــده و شــيوهها ،در چارچوبــي يکپارچــه
ترکيــب مينمایــد .ايــن متدولــوژي يــک چارچــوب بــراي

 )2-5فرآیند منطقی یکپارچه (:)RUP

از معروفتريــن و بهروزتريــن رويکردهايــي کــه در ســالهای
اخیــر بهعنــوان ابــزار معمــاری در فرآیندهــاي نرمافــزاري

بــهکار گرفتهميشــود ،ميتــوان بــه فرآينــد يکپارچــهی
3. Incremental

پــروژه فراهــم مــيآورد کــه کالسهايــي از فرآيندهــا را
بهطــور افزايشــي و چرخشــي مطــرح ميکنــد .بــر اســاس
3

رويکــرد  ،RUPتوســعهی نرمافــزار در نگاهــي کلــي ،شــامل
1. Damming Cycle
2. Rational Rose

ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ

بعــد از شناســایی نیازهــای مشــتری ،شکســت فعالیتهــا
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شــکل ( )1نمایــش نمــوداری از مــدل  vرا نشــان میدهــد.

گســترشیافتهتر اســت .هــر مرحلــه دارای یــک فعالیــت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 )1-5معرفی مدل v

متناظــری اســت کــه محصولــی تولیــد میکننــد .در

چهــار فــاز ميشــود:

 .1فــاز شــناخت :1مبتنــي بــر ارزيابــي نيازهــا ،قابليــت دوام،

• ورودیهــا ،فعالیتهــا و خروجیهــای هــر فــاز

اســت.

• برای هر فاز یک هدف مشخص بیان میشود.

امکانپذيــري و نيازمنديهــاي يــک پــروژه يــا برنامــه

ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

 .2فــاز تفضيــل :2معمــاري مناســب ســامانه را بــر اســاس
 .3فــاز پيادهســازي :3نســخهی اوليــه از نرمافــزار توســعه

نقطــهی ارزیابــی پیشــرفت فرآینــد باشــد.

 .4فــاز انتقــال :4چرخــه ی توســعه نرمافــزار را در صورتــی

بازنگــری و تصمیمســازی تعییــن میشــود.

میرســاند [.]4

موسســهی بینالمللــی اســتاندارد ( )ISOاســتانداردهای

يافتــه را ارائــه ميدهــد.

کــه تمامــی اهــداف پــروژه تأمیــن شــود بــه پایــان
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• پایــان هــر فــاز بهگونــهای تعییــن میشــود کــه
• جهــت تصمیمگیــری در نقــاط حســاس ،امــکان

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بــرای شــرکتها ،تاکنــون

ســازمان بایــد در پیادهســازی  RUPفرآیندهایــی را

متنوعــی بــرای چرخهیحيــات محصــول و ســامانهها

خرابیهــای بالقــوه در محصــول را در مراحــل اولیــهی

نــگاه فرآینــدی و فــارغ از ســاختار ســازمانی ،اســتاندارد

طرحریــزی و اجــراء نمایــد تــا بهکمکآنهــا بتوانــد
چرخ هیحیــات بهویــژه در مرحلــهی طراحــی و توســعه

شناســایی کنــد تــا از وقــوع آنهــا در حــوزهی مصــرف

بهنحومقتضــی پیشــگیری شــود .ایــن روششناســی بســیار
قدرتمنــ د بــوده و در پروژههــای بــزرگ کارایــی بســیاری

دارد .در ســالهای گذشــته کشــورها و شــرکتهای
زیــادی اقــدام بــه بومیســازی و بهرهبــرداری از ایــن روش

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهصــورت شــفاف بیــان میشــوند.

• هر فاز دارای یک یا چند خروجی است.

نيازهــاي پــروژه اندازهگيــري ميکنــد.
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کنترلپذیــر نمــودن فعالیتهــا انجــام میشــود.

کردهانــد .در اغلــب مــوارد پــس از بومیســازی ،ســاختار
شــرکت بــر اســاس مراحــل  RUPســازماندهی شــده و
يكسانســازي روشكار و مســتندات انجــام میپذیــرد.
 )6مدلهای چرخهی حيات
در ابتــدا اســتانداردهای موجــود در زمینـهی چرخهیحيات
در حــوزه اســتانداردهای دفاعــی مطــرح و ســپس بــا توجــه

بــه فوائــد بیشــمار آن بــه حــوزهی تجــاری راه یافــت.

کاربــرد چرخــهی حیــات سیســتم در یــک ســازمان و یــا
یــک پــروژهی بــزرگ ،مثالهــای متنوعــی از تأثیــر مهــم
آن بهعنــوان ابــزاری مفیــد در شکســت کار( 5)WBSو رصــد

نمــودن مراحــل انجــام امــور پیچیــده اســت .از ویژگیهــای

چرخ ـهی حیــات میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

• فازبنــدی چرخــهی حیــات بــا هــدف برنامهپذیــر و
5. Work Breakdown Structure
6. National Aeronautics and Space Administration
7. Department Of Defense

معرفــی نمــوده اســت .ســازمان جهانــی اســتاندارد بــا

چرخهیحیــات را تدویــن و منتشــر نمــوده اســت.
همانطــور کــه چرخهیحيــات پــروژه بــرای شــرکتها

وســازمانهای پروژهمحــور حائــز اهمیــت اســت،

چرخهیحيــات محصــول بــرای بســیاری از ســازمانهای

بــزرگ نظامــی و دفاعــی ماننــد  7DOD 6NASAمهــم
اســت .درواقــع بــا پیشــرفت تکنولــوژی ،فرصتهــای

بهبــود جدیــدی ایجــاد میشــود و ســازمانهای بــزرگ،
چرخ هیحیــات محصــوالت را بهچالــش کشــانده و بــا

بازنگــری چرخهیحیــات محصــول ،بهبــود مســتمر را

بــرای محصــول محقــق مینماینــد .ایــن ســازمانها
چرخهیحیــات را بهعنــوان یــک فرآینــد جــاری تصویــب

و بــا هــدف بهبــود روشهــا وکاهــش هزینههــا در
مقاطــع زمانــی متفــاوت ،مــورد بازنگــری قــرار میدهنــد.

اســتانداردهایی کــه مؤسس ـهی  ISOبــرای چرخهیحیــات

ارائــه نمــوده  ISO/IEC 12207:2008و

ISO/IEC

 15288:2008هســتند ،کــه در ادامــه بــه توضیــح آنهــا

پرداختــه خواهدشــد.

 )1-6مدل فرآيندهاي چرخهیحيات ISO/IEC 15288

اولیــن نســخهی اســتاندارد  ISO/IEC 15288:2008باعنــوان
چرخ هیحیــات سیســتم منتشــر گردیــد .ایــن اســتاندارد
1. Inception
2. Elaboration
3. Construction
4. Transition

بــه ارائــهی چارچــوب چرخهیحیــات بــرای اجــرای

تأثیرگــذار و میــزان تأثیــر آنهــا شناســایی شــوند .از

ارائـهی چارچوبــی بــرای ارزیابــی بلــوغ فرآینــد میپــردازد.

سیســتم 1اســت .مهندســی سیســتم بــرای اطمینــان از

فعالیتهــا بهصــورت منظــم و ســازمانیافته و همچنیــن

در ایــن اســتاندارد از منظــر سیســتمی بــه چرخهیحیــات
محصــول پرداختــه شــده و لــذا تفکــر سیســتمی و فرآیندی

بههمــراه تعریــف زیرســامانهها بهعنــوان عناصــر اصلــی
هســتند .رویکــرد سیســتمی در چرخهیحیــات محصــول

باعــث میشــودکه کلینگــری انجــام و لــذا عوامــل

نقــاط قــوت ایــن اســتاندارد لــزوم رعایــت نظــام مهندســی
تبدیــل صحیــح الزامــات مشــتری بــه الزامــات فنــی کــه در

محصــول مــورد نظــر بایــد متبلــور شــود ،بــا بهکارگیــری
ســه مهــارت (مهارتهــای مهندســی ،مدیریــت پــروژه،

مدیریــت کســب و کار) مدیریــت فعالیتهــا را در طــول

اجــرای پــروژه جــاری میســازد.

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ)ﺗﺪﺍﺭﻙ(

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ

ﭘﺮﻭژﻩ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻱ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺕ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯ
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ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻥ

شکل  - 2فرآیندهای چرخهیحیات سیستم بر اساس ISO/IEC 15288

همانگونــه کــه در شــکل  2نشــان داه شــده اســت،

 .3فرآیندهــای پــروژهای :فرآیندهــای پــروژه مربــوط بــه

اصلــی و  25فرآینــد فرعــی اســت .فرآیندهــای اصلــی در

 .4فرآیندهــای فنــی :مهمتریــن فرآیندهــا در ســتون

چرخهیحیــات عبارتنــد از:

عملیــات مدیریتــی و کنترلــی پروژههــا اســت.

فرآیندهــای فنــی قــرار دارندکــه بهنوعــی تداعــی کننــدهی

 .1فرآیندهــای توافــق :توافــق مربــوط بــه موضوعــات تأمین

مــدل  Vهســتند]7[ .

مالــی و بودجهبنــدی

تبدیــل نمــوده و ســپس بــا بهکارگیــری ایــن محصــول،

و عرضــه و پیگیریهــای اولی ـهی شــروع پــروژه و مباحــث

فرآیندهــای فنــی ،نیــاز ذینفعــان را ابتــداء بــه محصــول

 .2فرآیندهــای ســازمانی توانمندســاز پــروژه :فرآیندهــای

خدمــت پایــداری را در زمــان و مــکان الزم در راســتای

چرخهیحیــات 2خــاص هــر ســازمان اســت.

ایجــاد و اســتفاده از یــک سیســتم چــه بهشــکل مــدل و

دوم ،توانمندســازهای پــروژه اســت کــه کنتــرل

رضایــت مشــتری ارائــه مینماینــد .فرآیندهــای فنــی بــرای

1. System Engineering
2. Project Life Cycle

ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ

اســتاندارد  ISO/IEC 15288:2008دارای  4فرآینــد

سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14پاییز 1393

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺧﻪﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ

چــه درفــرم محصــول نهایــی ب ـهکار میرونــد .همانگونــه

را بــه آنهــا اضافــه و یــا از آن حــذف نمــود .ایــن تغییــرات

فراینــد فرعــی اســت .در ایــن اســتاندارد تأکیــد بــر انجــام

الزمـهی ایــن امــر تبعیــت از اســتانداردهای چرخهیحیــات

بــرای ورود بــه فــاز بعــدی اســت .همچنیــن در مراحــل

بهمنظــور برآوردهســازی ایــن نیــاز ســازمان بینالمللــی

کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود ایــن فراینــد شــامل 11

تصدیــق و صحهگــذاری در اتمــام هــر فــاز و صــدور مجــوز

طراحــی بــه دو قابلیــت تکرارپذیــری 1و بازگشــتپذیری

2

ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

کــه از ضروریــات چرخههــا هســتند ،اشــاره گردیــده اســت.
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 )2-6مدل فرآيندهاي چرخ هیحيات ISO IEEE/EIA 12207

هــدف اصلــی چرخهیحيــات  ،ISO/IEC 15288ارائــهی

چارچوبــی بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن فرآیندهــا و
تحقــق مراحــل ایــده تــا محصــول اســت .چرخهیحيــات

 ISO/IEC 15288بهصــورت کلــی بــرای انــواع محصــوالت

و پروژههــا کاربــرد داشــته و اســتفاده از آن مزایــای زیــادی

بههمــراه خواهــد داشــت .از آنجایــی کــه نرمافــزار جــزء
جداییناپذیــر از سیســتمهای بــزرگ بــوده و از طرفــی

پروژههــا و محصــوالت نرمافــزاری دارای پیچیدگیهــا

و ظرافتهــای خاصــی هســتند ،لــذا نیــاز بــه چرخــهی
خاصــی نیــز هســتند .از اوایــل دهــه  ،1970اســتانداردهای

مختلفــی در خصــوص چرخهیحیــات تولیــد نرمافــزار

سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14زمستان 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ارائــه شــده اســت .نکت ـهی قابــل تأمــل ،ســرعت تدویــن و

منســوخ شــدن ایــن اســتانداردها اســت .دلیــل ایــن امــر،

رشــد فزاینــده اســتفاده از نرمافــزار در دهههــای اخیــر،
توســعه نرمافزارهایــی بــا پیچیدگــی و کاربردهــای مختلــف

بــوده اســت .نکت ـهی حائــز اهمیــت اینکــه ،نرمافــزار دارای

ماهيتــی پويــا بــوده و در هــر زمــان بایــد خــود را بــا خيــل
عظيــم نيازهــا و انتظــارات جديــد کاربــران تطبيــق نمايــد.

بديهیاســت از گذشــته تاکنــون ،طيــف خواســتههای
انســانی تغييــر کــرده و در حــال تغییــر اســت ،همچنیــن،
ســختافزارها دچــار تغييــر و تحــول گســترده ای بــوده

و در حــال پیشــرفت هســتند .در ايــن راســتا الزم اســت
نرمافــزار نيــز بــا رعايــت کامــل اصــل انعطافپذيــری،
پذيــرای تمامــی تحــوالت از گذشــته تاکنــون بــوده و بتوانــد
در هــر زمــان رســالت خــود را بهخوبــی انجــام دهــد.

بنابرایــن بایــد نرمافزارهــای تولیــدی بهســادگی قابــل
تغییــر بــوده و بهتــوان بــه ســادگی قابلیتهــای جدیــد

میتواننــد پیشــگیرانه ،اصالحــی و یــا بهبوددهنــده باشــند و
در حیــن تولیــد اســت.

اســتاندارد ،چرخهیحیــات نرمافــزار  ISO/IEC 12207را

ارائــه نمــوده اســت.این اســتاندارد در هماهنگی و ســازگاری
بــا اســتاندارد چرخهیحيــات  ISO/IEC 15288بــوده و
در آن فعاليتهــا و وظايــف مرتبــط بــا چرخهیحيــات

نرمافــزار از ابتــدا تــا انتهــا مشخصشــده اســت .شــکل ()3

جريــان فرآينــدي و ارتبــاط آنهــا بــا فرآيندهــاي اصلــي
را نشــان میدهد.ايــن اســتاندارد براســاس طبقهبنــدي

فرایندهــا ،ســازماندهي شــده اســت.

فرایندهــای ISO/

 IEC 12207بــه ســه طبقــهی اصلــي فرایندهــای اولیــه،
فرایندهــای پشــتيباني ،فرایندهــای ســازمانی تقســيمبندي

شــدهاند كــه در ادامــه بــه شــرح مختصــری از آنهــا

پرداختــه خواهــد شــد.

 )1-2-6فرایندهای اولیه

ايــن فرایندهــا در طــول حيــات يــك پــروژهی نرمافــزاري

انجــام ميشــوند .در ايــن قســمت پنــج فراینــد تعريــف
شــدهاند كــه عبارتنــد از :تقاضــا ،تأمیــن ،تولیــد و توســعه،
اجــرا ،نگهــداري .ايــن پنــج فراینــد چرخهیحيــات

نرمافــزار را از تعريــف اوليــهی سيســتم تــا بازنشســتگي
سيســتم پوشــش ميدهــد.

 )2-2-6فرایندهای پشتيباني

فرایندهــای پشــتيباني بــراي بهبــود کلیــهی فرایندهــا
تعريــف ميشــوند .بهطــور كلــي ،فرایندهــای پشــتيباني در
ســطح پــروژه ،مديريــت گردیــده و شــامل  8فراینــد اســت

كــه فرایندهــای فرعــی هشـتگانهی :مســتندات ،مدیریــت

پیکرهبنــدی ،تضمیــن کیفیــت ،تصدیــق ،صحهگــذاری،
بازنگــری دســته جمعــی ،ممیــزی ،شفافســازی مشــکالت
هســتند.

 )3-2-6فرایندهای سازمانی

فرایندهــای ســازماني در ســطوح شــركتي اســتقرار

مييابنــد ،امــا در ســطح پــروژه اعمــال ميشــوند .ايــن
1. Recursive
2. Iteration

فرایندهــای ســتون فقــرات ،يــك پــروژهی نرمافــزاري
را تشــكيل ميدهنــد .چهــار فراینــد ســازماني در اينجــا

تعريــف شــدهاند كــه عبارتن ـداز :فراینــد مدیریــت ،فراینــد
زیرســاخت ،فراینــد بهبــود ،فراینــد آمــوزش]8[.
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نکتــهی قابــل توجــه ،انعطــاف ایــن اســتاندارد بــرای

متناسبســازی و همــهی فعالیتهــای غیــر مرتبــط

پروژههــا یــا ســازمآنهای خاصــی اســت کــه احتمــاالً

حــذف شــود .ایــن اســتاندارد ســازگاری کارایــی فرآیندهــا،

توســط ایــن اســتاندارد را نداشــته باشــند .بههمیندلیــل،

تعریــف مینمایــد.

نیــازی در بهکارگیــری تمــام فرآیندهــای فراهــم شــده

فعالیتهــا ،وظایــف انتخابــی را پــس از متناسبســازی

6ـ )3استفاده از استانداردها در چرخهیحيات نرمافزار

مجموعــهای از فرآیندهــای مناســب بــرای پــروژه یــا

در دو قســمت قبلــی بــه موضوعــات استانداردســازی و

انطبــاق متناســب) مطــرح اســت .ادعــای انطبــاق کامــل

ایــن قســمت بهتلفیــق ایــن دو موضــوع ،کــه نتیجــهی

بــا آنهــا وجــود دارد .انطبــاق کامــل توســط نشــاندادن

اســت پرداختــه خواهــد شــد و انتظــار اســت کــه خروجــی

بــا اســتفاده از نتایــج بهعنــوان شــواهد ،بــرآورده شــدهاند،

در يــك پــروژه را ميتــوان تــا حــد زيــادي وابســته بــه

برقــراری مجموعــهای از فرآیندهایــی کــه واجــد شــرایط

اســتانداردهاي متعــددي در زمينههــاي مختلــف وجــود

میشــود ]8[ .هــر چرخــهی حیاتــی کــه ایــن مــوارد را

مقتضــي از آنهــا بهــره بــرد .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت

بــوده و تــا حــدی قابــل اعتمــاد اســت .از ایــن اســتاندارد

درســت و مناســب از اســتانداردها اســت .در حقیقــت

نرمافــزار ،اســتفاده شــده اســت .هــدف ایــن اســتاندارد

تأثیــر متقابــل داشــته وبهکارگیــری اســتانداردها در

ســازمآنها بــر اســاس نیازمندیهــای خــاص هــر پــروژه

بهمنظــور استانداردســازی چرخ هیحيــات اســتانداردهایی

ســازمان باشــد .دو روش پیشــنهادی (انطبــاق کامــل–

نحــوهی تــداوم چرخهیحیــات نرمافــزار اشــاره شــد .در

مجموعــهی فرایندهایــی را اعــام میکنــد کــه انطبــاق

آن بهکارگیــری اســتاندارد در چرخهیحیــات نرمافــزار

اینکــه تمامــی الزامــات مجموعــه اعــام شــدهی فرآیندهــا

چنیــن ادغامــی محصولــی بــا کیفیــت باشــد .كيفيــت

بهدســت میآیــد .زمانیکــه ایــن اســتاندارد بــرای

اســتانداردهايي دانســت كــه در آن بـهكار گرفتــه ميشــود.

بــرای انطبــاق کامــل نیســتند ،انطبــاق متناســب اســتفاده

دارد كــه بایــد از هركــدام بــه درســتي و در زمــان و مــکان

رعایــت نمــوده باشــد از نظــر مؤسس ـهی  IEEEاســتاندارد

کــه يكــي از مؤلفههــاي اصلــي در بحــث كيفيــت ،اســتفاده

بهمنظــور ایجــاد چارچوبــی بــرای تبیــن چرخهیحیــات

وجــود اســتاندارد و کیفیــت در یــک محصــول نرمافــزاری

آن اســت کــه فرآیندهــای  17گانــهی فــوق توســط

چرخ هیحيــات نرمافــزار ،کيفيــت را تضمیــن مینمایــد.

21
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱ

)(QC
ﺗﺼﺪﻳﻖ

در مــورد فعالیتهــای داخــل چرخهیحيــات تدویــن

 12207بــه برخــی از اســتانداردهای رایــج را مشــاهده

مربــوط بــه فرآیندهــای پشــتیبانی و فرآیندهــای اصلــی،

منحصربــه فعالیــت مربوطــه نبــوده بلکــه شــرکتهای

و ارائــه گردیــده ،همچنیــن بــرای تمامــی فعالیتهــای
بهطــور خــاص اســتانداردهایی پیشــنهاد شــده اســت.
در جــدول ( )1نگاشــت فعالیتهــای

ISO IEEE/EIA

مینماییــد .اســتانداردهای ذکرشــده در ایــن جــدول
معتبــر در حــوزهی تدویــن اســتانداردهای جهانــی،
اســتانداردهای مشــابه را ارائــه نمودهانــد.
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استاندارهای پیشنهادی

SW Support Processes

استاندارهای پیشنهادی

ISO/IEEE 829

1-Software Documentation
Management Process

ISO/IEC DIS 27013

1- Software Implementation
Processes

ISO/IEEE 1042
ISO/IEEE 828
ISO/IEEE 10007

2-Software Configuration Management Process

ISO/IEEE 830
AAQMI/ISO 13485
ISO/IEC 27001

2-Software Requirements
Analysis Processes

ISO/IEEE 720

3-Software Quality Assurance
Process

ISO/IEEE 42010 :2011

3-Software Architectural Design
Processes

ISO/IEEE 1012

4-Software Verification
Process

ISO/IEC23004-1

4-Software Construction Process

ISO/IEEE 1028

5-Software Review Process

ISO/IEC DIS 27013

5-Software Integration Processes

ISO/IEEE 1028

6-Software Audit Process

AAQMI/ISO 13485
ISO/IEEE 829

6-Software Qualification Testing
Processes

ISO/IEEE STDMM
95844

7-Software Problem Resolution
Process

SW Implementation Processes

جدول :1استانداردهاي متناظر با فعاليتهاي چرخه حيات

6ـ )4بهبود مستمر در چرخ هیحیات

بهمنظــور اســتقرار هرچــه مطلوبتــر نظامــات اســتانداردهای

بینالمللــی از جملــه  ISO 9000و  ISO/IEC 12207رعایــت دو

نکتــه ،فرآیندگرایــی و اصــول چرخ هیدمینــگ حائــز اهمیــت
هســتند .فرآيندگرایــی دارای اهمیــت اســت زیــرا ،فرآيندهــاي
ســازمان ميتواننــد تمــام فعاليتهــاي ســازمان را در جهــت

حركــت بــه ســمت اهــداف كســبوكار ،همســو و همگــرا

كننــد .فرآيندهــاي ســازمان امــكان بهرهگيــري صحيــح از

 .1طرح ،بدانیم که چهکاری را میخواهیم انجام دهیم.
 .2اجرا کنیم.

 .3در مقاطــع مشــخصی از زمــان فعالیتهــای انجــام شــده را
بررســی و بــا راه در پیـشرو ارزیابــی نماییــم.

 .4اقدامــات الزم بهمنظــور اصــاح رونــد را تعییــن و اجــرا

کنیــم.

مراحــل فــوق اگرچــه ســاده و آســان بهنظــر میآینــد لیکــن

بهکارگیــری آنهــا ،متضمــن پایــداری سیســتم خواهــد بــود.

منابــع را فراهــم كــرده و بســتر الزم را بــراي بهكارگيــري
تكنولوژيهــاي جديــد فراهــم ميكننــد .از ايــن رو اســت

كــه در صنايــع توليــدي ،مدتهــا اســت كــه اهميــت و نقــش

فرآيندهــاي كارآمــد و اثربخــش ،بــر كيفيت محصول شــناخته

شــده اســت .فرآيندهــاي بــا كيفيــت بــاال ،بــه نيــروي انســاني
ســازمآنها كمــك ميكنــد كــه بــا همگرايــي بيشــتري ،در
جهــت اهــداف ســازمان كار كننــد .فرآيندهــاي كارآمــد ،موتور

محركــهی بهكارگيــري تكنولوژيهــای نــو در ســازمان

هســتند .همچنیــن اجــرای حلقــه  PDCAبســیار ســاده و

مفیــد بــوده و بــرای تثبیــت فعالیتهــای مطلــوب گذشــته

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

 )7الگــوی پیشــنهادی استانداردســازی در
نرمافــزار
چرخ هیحیــات
تنهــا گزینــهی شــرکت تولیــدی بــرای مانــدگاری در بــازار

داخلــی و رقابــت در بــازار جهانــی ،ارائــه محصــول بــا کیفیت و
ارزان و بهموقــع بــه مشــتری اســت .تحقــق ایــن ســه خواســته

بــا رعایــت مراحــل چرخ هیحیــات محصــول امکانپذیــر

خواهــد بــود .در بــازار نرمافــزار ،عــاوه بــر مراحــل توســعه

نرمافــزار و انتقــال آن بــه محیــط عملیاتــی ،پشــتیبانی و بــه
روزآوری آن اســت.

بهمنظــور ارائــه الگــوی پیشــنهادی ،ابتــدا بــا مطالعــات

کتابخآنهــای فرایندهــای چرخ هیحیــات کــه در بیــن

كيفيــت ،طرحكيفيــت ،رويههــاي مختلــف جهــت پوشــش

ســند تشــریح فعالیتهــای چرخ هیحیــات ،ذکــر شــدهاند.

نرمافــزار و مســتندات پشــتيبان مربوطــه خواهــد شــد بــه

بینالمللــی و تحلیــل محتــوای آنهــا توســط کارشناســان،

تحــت پوشــش رويههــاي مذكــور قــرار ميگيــرد.

متخصصــان مختلــف اشــتراک دارنــد ،شناســایی شــده و در

ســپس بــا مطالعــهی اســتانداردهای موجــود در ســطح

کاملتریــن اســتانداردها انتخــاب شــدند .در شــکل  4طــرح

الگــوی پیشــنهادی نمایــش داده شــده اســت .همانگونــه کــه
در شــکل مشــاهده میشــود ،فعالیتهــای درونــی الگــو را

گونــهاي كــه كل فراينــد چرخ هیحيــات توليــد نرمافــزار
بــا توجــه بــه اینکــه اســتاندارد  ISO/IEC 12207بهعنــوان پایه

و اســاس الگــو در نظــر گرفتــه شــده اســت بــرای هرچــه بهتــر
پیادهســازی منبــع ( )Data Pro 12207قابــل بهرهبــرداری
اســت .بــا توجــه بــه ســاختار كلــي ايــن اســتاندارد چنديــن

تشــکیل و اعتبــار پویایــی سیســتم هســتند.

فرهنــگ ،منابــع ،تكنيــك و برنامهريــزي بســتگي دارد .برخــی

چرخ هیحیــات  ISO/IEC 12207محیــط پیرامونــی الگــو را

در ابتدائیتریــن مرحلــه کــه شــروع و تعریــف پــروژه مطــرح

گرفــت كــه انتخــاب ايــن وجــوه بــه عوامــل مختلفــي اعــم از

از توصیههــای الزم جهــت اســتقرار  12207بهشــرح زیــر

اســت ،هماهنگــی بــا  ISO/IEC 15288بهصــورت مطلوبــی

هستند :

میشــود .از طرفــی مطابــق رويههــاي  ISO/IEC 12207هــر

بــراي ســازمان ضــروري اســت و نيازهــا را ميپوشــاند.

ایفــای نقــش نمــوده و دیــدگاه سیســتماتیک بــرآن حاکــم
پــروژه جديــد مســتلزم طرحريــزي مشــخص جهــت انجــام

آن خواهــد بــود .نيازمنديهــاي نيــروي انســاني ،تجهيــزات،
ابزارهــا ،روشهــاي اجرايــي ويــژه ،آموزشهــاي ويــژه و  ...و

 -تعييــن اينكــه چــه فعاليتهــا و وظايفــي از ISO/IEC 12207

 -انطبــاق فعاليتهــا و وظايــف انتخــاب شــده از ISO/IEC

 12207بــا فعاليتهــا و پروســههاي جــاري ســازمان و

تعييــن فعاليتهايــي كــه در ســازمان انجــام نميگيــرد و يــا

فــاز کلی ـهی مســتندات مرتبــط تهیــه میگردنــد.

در مرحلــه پيادهســازي  ISO/IEC 12207اعمــال تغييــرات

 -جلــب موافقــت مديــر اصلــي بســيار مهــم ميباشــد زيــرا

 .2مهندســی قابلیتاعتمــاد در چرخ هیحیــات محصــول

براســاس نيازهــاي  ISO/IEC 12207در ســطوح مختلــف

افکنــده اســت و بــا رعایــت اصــول ( )RAMSضریــب اطمینان

 -آمادهســازي يــك طــرح از منابــع و برنامهريــزي بــراي

ماننــد چتــری بــر تمــام فعالیتهــای تولیــد و توســعه ســایه

عملیاتــی محصــول نهایــی فراهــم خواهــد شــد.

ســازماني قابــل انجــام خواهــد بــود.

ايجــاد وظايــف و شــناخت دقيــق پيادهســازي وظايــف جديــد

 .3مــدل Vبهعنــوان پایــه و اســاس گــردش فعالیتهــا بــوده

برمبنــاي  ISO/IEC 12207بســيار مهــم اســت.

و حلقــه  PDCAدر هــر ســطح تکــرار شــده اســت.

آمــوزش از ســطح آگاهيهــاي عمومــي تــا ســطح جزئيــات

و در هــر مرحلــه از مــدل ،اســتاندارد مربوطــه معرفــی گردیــده

 .4مدیریــت کیفیــت ســری  ISO 9000و امنیــت ISO/ 27000

 -آمــوزش همــه ســطوح ســازمان .طراحــي ســطوح مختلــف

وظايــف ،ضــروري اســت .آمــوزش و ارتباطــات كليــد موفقيــت

 IECبهعنــوان اســتانداردهای زیربنایــی در چرخ هیحیــات

پيادهســازي  ISO/IEC 12207ميباشــد.

در اولیــن گام اجرایــی ،بایــد شــناخت اوليــه و ارزيابــي كلــي

پايــان ميرســد .در ايــن مرحلــه ميتــوان مقايســهاي بيــن

اســتانداردهای سیســتم مدیریــت کیفیــت  ISO 9000و 12207

 IEC 12207تهيــه نمــود.

محصــول ذکــر شــدهاند.

از فعاليتهــاي مــورد نظــر شــرکت بهعمــل آمــده و الزامــات

 ISO/IECدر زمين ـهی فعاليتهــاي مربوطــه تفسيـــر شــوند.
مطابــق رويههــاي  ،ISO 9000هــر شــركت داراي خطمشــي

 -اطالعرســاني بــه كل ســازمان وقتــي پــروژه بــا موفقيــت بــه

مزايــاي واقعــي و مزايــاي پيشبينــي شــده اســتاندارد ISO/

23
ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار

بهطــور کلــی مطابــق پيشبينيهــاي اوليــه منعكــس در

بهصــورت كامــل اجــرا نميشــود.

رويههــا بایــد بررســي ،بــرآورد و تأميــن گردنــد ،کــه در ایــن

سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14پاییز 1393

 .1چرخ هیحیــات سیســتمی  ISO/IEC 15288و

ـه را ميتــوان بــراي پيــاده نمــودن ايــن اســتاندارد در نظــر
وجـ 

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

میتــوان بــه چهــار بخــش تقســیم نمــود:

عناصــر  20گانــهی  ISOبــا توجــه بــه ويژگيهــاي صنعــت

ارائهی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهی حیات نرمافزار
سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14زمستان 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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شکل  :4الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخهیحیات نرمافزار

بــا رعایــت اصــول فرآیندگرایــی و چرخــهی دمینــگ

تغییــرات اساســی و بنیــادی در محصــول پرداختــه و بــا

در هــر مرحلــه ،تعريــف مســأله و شناســايي نيازهــاي

مقایســهی مزایــا و معایــب روششناســیهای متــداول،

فراينــد شــناخت ،طراحــي ،برنامهنويســي و آزمايــش

در گام چهــارم ،استانداردســازی محصــول بهعنــوان

ويرايشهــاي مختلــف نرمافــزار عرضــه شــده بــه

اشــاره شــد .اشــراف بــر روششناســیهای نرمافــزار و

مشــتري ،تغييــرات نيازهــا و اثــرات تغييــرات نيــاز در

برنامههــا و سيســتم و همچنيــن كنتــرل و مديريــت
مشــتري و  ...همگــي تحــت پوشــش و كنتــرل قــرار

خواهنــد داشــت.

 )8بحث و نتیجه گیری
اهمیــت ســامانههای نرمافــزاری و حساســیت
مشــخصههایی از قبیــل قابلیــت اطمینــان ،امنیــت،
ایمنــی و در دســترس بــودن آنهــا ،ســبب شــده اســت
تــا توجــه بــه استانداردســازی در چرخهیحیــات ایــن

ســامانهها امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر شــود .در

ایــن مقالــه ابتــدا مشــکالت و چالشهــای حــوزهی
تولیــد و توســعهی نرمافــزار مــورد تحلیــل و بررســی
قــرار گرفــت .در گام دوم بــا تشــریح وضعیــت موجــود

و تعریــف کیفیــت محصــوالت نرمافــزاری بهعنــوان
شــاخصی بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب طــرح موضوع
گردیــد .درگام ســوم ،روششناســی نرمافــزار بهعنــوان

عنصــر کلیــدی بــرای پیشبینــی و همچنیــن ایجــاد

روششناســی  vبــرای ارائــهی مــدل پیشــنهاد گردیــد.

مکملــی بــرای ارتقــاء کیفیــت محصــول نرمافــزاری

رعایــت اصــول اســتاندارد بــرای تحقــق بهبــود کیفیــت

الزم و ملــزوم بــوده و لیکــن کافــی نیســتند .در ایــن

راســتا نیــاز بــه ابــزاری پیرامونــی بهمنظــور ایجــاد

هماهنگــی و رشــد متــوازن و رعایــت عملکــرد زنجیــروار
مراحــل مختلــف اســت کــه چرخهیحیــات

ISO/

 IEC 12207بــرای حــوزهی نرمافــزار معرفــی گردیــد.

مطالعــات کتابخانــهای انجامشــده همچنیــن نشــان

میدهــد کــه هــر یــک از فعالیتهــای چرخهیحیــات

بســته بــه ماهیــت و نــوع کاربــرد نرمافــزار میتوانــد

بیشــتر یــا کمتــر مــورد توجــه طراحــان و برنامهنویســان
قــرار گیــرد ،لیکــن در هــر فعالیــت حداقــل الزامــات

بایــد رعایــت شــود کــه ایــن الگــو راهنمــای مناســبی
بــرای تعییــن چارچــوب حداقــل الزامــات هــر فراینــد

اســت.

بــا رعایــت مــوارد فوقالذکــر دغدغههــای مطــرح شــده
در پــروژه (کیفیــت ،امنیــت ،زمــان ،هزینــه) کاهــش و

یــا مرتفــع خواهنــد شــد .کیفیــت اســتاندارد

ISO

داخلــي و حركــت بــه ســمت بازارهــاي بينالمللــي را

( 6030مهندســی قابلیــت اعتمــاد در چرخهیحیــات

مهیــا ميســازد.

تــا پشــتیبانی اســت .همچنیــن اســتقرار سیســتم

مشــترکی از فعالیتهــای چرخهیحیــات ســامانهی

محصــول) بــه ماننــد چتــری بــر تمامــی مراحــل تولیــد
مدیریــت امنیــت اطالعــات (  )ISMSدر ســازمان منجــر

بــه استانداردســازی فرایندهــا و محصــول میشــود.

اســتفاده از اســتانداردهای مــورد نیــاز خانــواده

ISO

الگــوی پیشــنهادی کمــک میکنــد تــا درک

نرمافــزاری ایجــاد شــود .ایــن درک و ادبیــات
مشــترک بــه کارفرمایــان و کاربــران نهایــی نرمافــزار

کمــک میکنــد تــا بتواننــد خواســتههای خــود را

ابتــدا بــه لحــاظ صــرف زمانــي و نيــز هزينــهی اوليــه

الگــو بــه توســعهدهندگان نرمافــزار کمــک میکنــد

خواهنــد بــود .ممکــن اســت اســتقرار چنيــن الگویــی در

ژرفنگــري و در نظرگرفتــن مزايــاي ناشــي از برقــراري

الزامــات كيفــي كار و نيــز جلــب رضايــت مشــتريان و

پاســخدهي مناســب و ســريع بــه نيازهــاي آنــان در

بلنــد مــدت ،نــه تنهــا توجيــه اقتصــادي خواهــد داشــت

بلكــه در عينحــال امــكان توســعه و بســط بازارهــاي

تــا بــا طرحریــزی فرایندهــای مناســب در محیــط
توســعه خــود ،الزامــات مشــتریان را بــرآورده کــرده و

زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای پشــتیبانی محصــوالت
خــود را تأمیــن کــرده و نهایتــاً بقــای خــود در بــازار
رقابتــی توســعهی نرمافــزار را تضمیــن کننــد.
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توجيــه فنــي و اقتصــادي نداشــته باشــد .ليكــن بــا كمــي

خــود را بهدرســتی تحویــل بگیرنــد .همچنیــن ایــن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 ،27000متضمــن امنســازی محصــول و خدمــات

بهدرســتی مطــرح کــرده و نرمافــزار مــورد نظــر

25
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