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  به نام خدا

 دارد ايرانسازمان ملي استان با آشنايي

و  اسرتاندارد  مؤسسرۀ  مقرررات  و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نشرر  و تردوین  تعیرین،  وظیفره  کره  اسر   کشرور  میرسر  مرجر   تنهرا  1331 مرا   بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهد  به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران

 92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا  و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 

 جه   اجرا ابالغ شد  اس  .  92/3/29مورخ  33333/996به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شمار  

 و مراکر   نظرران  صراحب  کارشناسران سرازمان ،   از مرکرب  فنری  یها کمیسیون در مختلف یها حوز  در استاندارد تدوین

بره   توجره  برا  و ملری  مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگا  اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی،

 تولیدکننردگان،  شرام   نفر ،  و حر   صراحبان  منصرفانۀ  و آگاهانره  مشارک  از که اس  تجاری و تولیدی، فناوری شرایط

 حاصر   دولتری  غیر و های دولتی سازمان نهادها، تخصصی، و میعل مراک  کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانرفمص

 مربرو   فنری  یهرا  کمیسریون  اعضای و نف  ذی مراج  به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود می

 عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریاف  پس و شودمی ارسال

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد

 تهیره  شرد   تعیرین  ضروابط  رعایر   برا  نی  صالح ذی و مند های عالقه سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بردین   .شرود  مری  منتشرر  و چراپ  ایران ملی ستانداردا عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ می

 در و تردوین  3 شرمارۀ  ایرران  ملری  اسرتاندارد  در شد  نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی ترتیب، استانداردهایی

 .باشد رسید  تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که ملی استاندارد کمیتۀ

(ISO)ملری اسرتاندارد    سرازمان  اصلی اعضای از ایران داردسازمان ملی استان
9ملری الکتروتکنیرک    ،کمیسریون  1

(IEC) و 

3قانونی  شناسی ملی انداز  سازمان
(OIML)  2رابط تنها به عنوان و اس

 کردکس غریایی    کمیسیون 
3
(CAC) کشرور  در 

 آخرین از کشور ، مشخص یها نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالی 

  .شودمی گیریبهر  المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، یها پیشرف 

کننردگان،   مصررف  به منظور پشرتیبانی از  قانون، در بینی شد  پیش موازین رعای  تواند با سازمان ملی استاندارد ایران می

 اقتصرادی،  و محیطری  زیسر   مالحظرات  و محصروتت  کیفی از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالم  حفظ

 عالی شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخ  تولیدی محصوتت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی

 کاتهای استاندارد اجرای ر،کشو محصوتت ملی برای بازارهای حفظ منظور تواند به می سازمان نماید.  استاندارد، اجباری

 ها و سازمان خدمات از کنندگان استفاد  به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید.  اجباری را آن بندیو درجه صادراتی

-زیسر   مردیری   و کیفری  های مدیری  سامانه صدورگواهی و ممی ی بازرسی، آموزش، مشاور ، در زمینۀ فعال مؤسسات

 هرا و  سرازمان  گونره  این سازمان ملی استاندارد ایران ،سنجه وسای  کالیبراسیون )واسنجی( مراک و  ها آزمایشگا  محیطی،

 تأییرد  گواهینامرۀ  تزم، شررایط  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحی  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 ،سنجه وسای  کالیبراسیون )واسنجی( ملی یکاها، ا دستگ ترویج .کند می پایش ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحی 

 ایرن  وظرایف  دیگرر  از ایرران  ملری  اسرتانداردهای  سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فل ات عیار تعیین

 اس  سازمان

                                                 
1 - International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3 - International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فني تدوين استاندارد 

 ها و نرم افزار سامانه کیفي یابيشالزامات و ارز -ها و نرم افزار سامانه يمهندس» 

(SQuaRE) – کیفي عناصر سنجه» 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس :

 ، سپید صفایی
 کامپیوتر( لیسانس مهندسی)

 اف ار شرک  داد  کاوان امن پرداز کارشناس نرم

  دبیر:

 منافی، علیرضا

 کامپیوتر( فوق لیسانس مهندسی)

 

 مدیرعام  شرک  امن اف ار گستر شریف

  ه ترتیب حروف الفبا() اسامی ب: اعضا 

 آژ، احسان

 اف ار( نرم -)لیسانس مهندسی کامپیوتر
 

 اف ار شرک  داد  کاوان امن پرداز کارشناس نرم

 نیاکی، سید انوشیروان اخوان

 )فوق لیسانس مدیری  فناوری اطالعات(
 

 معاون طرح و برنامه و توسعه شرک  ای ایران

 علی محمد مالیری، عصم 

 اف ار( نرم -دسی کامپیوتر )فوق لیسانس مهن
 

 مدرس دانشگا  آزاد مالیر

 مشایخی، مریم

 اف ار( نرم -لیسانس مهندسی کامپیوتر )فوق
 

 اف ار شرک  داد  کاوان امن پرداز مدیر پروژ  نرم

 زاد ، زهرا نجف

 اف ار( نرم -)لیسانس مهندسی کامپیوتر 

 اف ار شرک  داد  کاوان امن پرداز کارشناس نرم

  



 د 
 

 هرست  مندرجاتف

 ب  رانیا استاندارد یمل سازمان با ییآشنا

 ج  استاندارد نیتدو یفن ونیسیکم

    گفتار شیپ

 ز  مقدمه

 1                 کاربرد دامنه و هدف 1

 1             انطباق  9

 1                                                                                                                یال ام مراج  3

 9             فیتعار و اصطالحات 2

 3            (اختصارات و) عالئم 3

 6         یفیک سنجه عناصر مفهوم 6

 6 سنجش روش مدل ارائه6-1

 2 هاQME جدول قالب 6-9

 13 هاQME از ییها مثال (یاطالعات) الف وس یپ

 32 (QME) یفیک سنجه عنصر کی یطراح راهنمای (یاطالعات) ب وس یپ

 22 یشنهادیپ توسعه و QME از یاضاف یها مثال (یاطالعات) پ وس یپ

 31 شسنج اسیمق نوع (یاطالعات) ت وس یپ

 

 

 صفحه                   عنوان   



   
 

 گفتار پیش

 –( SQuaREو نررم افر ار )   هرا  سرامانه  کیفری  یابیشال امات و ارز -و نرم اف ار ها سامانه یمهندس» استاندارد 

 و تهیه سازمان ملی استاندارد ایرانط توس مربو  یها ونیسیدر کم آن نویس پیش که«  کیفی هعناصر سنج

 13/19/1329اسرتاندارد رایانره و فررآوری داد  مرورخ     ملری  کمیتۀ اجالسسیصد و ششمین در و شد  تدوین

 مقررات سازمان استاندارد و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک اس ، قرار گرفته تصویب مورد

                  شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ما  بهمن مصوب ایران، تحقیقات صنعتی و

خردمات،   و علروم  صرنای ،  زمینرۀ  در جهرانی  و ملی هایپیشرف  و تحوتت با هماهنگی و  میهمگا حفظ برای

ایرن   تکمیر   و اصرالح  برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید ل وم مواق  در ایران ملی ستانداردهایا

 بنابراین، باید .گرف  خواهد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاد  ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از هموار 

 که استانداردها از ای مجموعه سم  به اس  حرکتی 93999 ای و -ایران استانداردهای مجموعه ینتدو

 کردن مشخص فرآیند :دهند می پوشش را اصلی فرآیند دو یکنواخ ، و منطقی ساختار از برخورداری ضمن

 سنجش فرآیند باید را فرآیند دو این . اف ار نرم کیفی ارزشیابی فرآیند و اف ار نرم کیفی های نیازمندی

 را اف ار نرم که دهند می تشکی  کسانی را استاندارد مجموعه این کاربران . کند پشتیبانی اف ار نرم کیفی 

 کردن مشخص برای را معیارهایی استاندارد مجموعه این . دهند می سفارش یا خرند می کنند، می تولید

 .میکند تعیین آن ارزیابی و سنجش اف اری، نرم محصول کیفی نیازمندیهای

 مجموعه با همسو نی  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه موضوع، این اهمی  به توجه با

 تدوین میشوند، شناخته SQuaRE اختصار به جهان در که  ISO/IEC 25000 المل  بین استانداردهای

 با منطقی ارتبا  حفظ لحاظ به و داد  قرار خود کار دستور در را اف اری نرم محصول کیفی  استانداردهای

 . اس  نمود  حفظ مجموعه استاندارد این برای را مشابهی منطقی ساختار  SQuaRE استانداردهای مجموعه

 و اف اری نرم محصول کیفی نیازمندیهای -اف ار نرم مهندسی«  عمومی عنوان با استاندارد مجموعه این

 مجموعه این .میشود منتشر و تدوین ، 93999 شمار  با ای و -ایران استاندارد مجموعه در و» آن ارزشیابی

 :اس  زیر ساختار دارای استاندارد

 های  شمار  با کیفی  مدیری  بخش استانداردهایn9399 

 های شمار  با کیفی  مدل بخش استانداردهای n9391 

 های شمار  با کیفی  سنجش بخش استانداردهای n9399 

 های شمار  با کیفی نیازمندیهای بخش استانداردهای n9393 

 های شمار  با کیفی  ارزشیابی بخش استانداردهایn 9392 

 93922 تا 93939های شمار  .پییرد می را2 تا9 مقادیر nحرف  مجموعه این در که اس  یادآوری به تزم 

 نظر رد فنی گ ارشهای یا و فنی مشخصات انتشار و تدوین و مجموعه این های ستانداردا گسترش برای نی 

 .اس  شد  گرفته



 و 
 

 

 :اس  زیر شرح به گرفته قرار استفاد  مورد استاندارد این تهیۀ برای که یمنب  و مأخی

ISO/IEC 25021:2012, Systems and software engineering - Systems and software Quality 

Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Quality measure elements 



 ز 
 

 مقدمه

جهر    1(QME)کیفی   سنجه عناصرتعریف و یا طراحی یک مجموعه اولیه از  ملیهدف اصلی این استاندارد 

افر ار   و نررم  هرا  سرامانه  کیفری استفاد  در سراسر چرخه حیات محصول با هدف قرار دادن ال امات و ارزیرابی  

(SQuaREاس . این سند همچنین مجموعه )  ای از قوانین را برای طراحی یرکQME     یرا برازبینی طراحری

QME  ی استاندارد ها دهد. محتوای این سند پیوند میان مجموعه میموجود ارائهISO/IEC 9126  و مجموعه

 گیرد. میرا در بر بَعدی SQuaREاستانداردهای 

ی فرعی را تعیین ها مشخصهو  ها مشخصهکه کمی  برخی از  های کیفیهسنجهای QME ی ازتعداد

 ها در، که مرج  آنهای کیفیهسنجدهد که باید طی انجام  میه را نمایش د، فهرس  اولینکن می

اس ، مورد استفاد   ISO/IEC TR 9126-4و  ISO/IEC TR 9126-2 ،ISO/IEC TR 9126-3 استانداردهای

 ( از مجموعه9و  1ی ها )شک  SQuaREی ها ارائه شد  در مجموعهکیفی  های هسنجقرار گیرد. 

های  هسنجاما تنها منب  آن نیستند. هنگام ارزیابی  ،اند استخراج شد  ISO/IEC TR 9126یها استاندارد

های  سنجهمورد استفاد  در  QMEمنتخب، کاربر ابتدا باید تعریف هریک از خصوصیات مرتبط با یک کیفی 

 .نمایدمنتخب را درک  کیفی

 ر این سند موارد زیر هستند:ها( دQME)های کیفی  سنجهعناصر اهداف اصلی تعریف و استفاد  از 

  سازیپیاد توسعه و  به منظور ها برای سازمان راهنمایی نمودنفراهم QMEهای خود؛ 

  ترویج استفاد  مداوم ازQME هرا  مشخصهمحصول که با  خصوصیاتو استفاد  از   سنجشبرای  مشخص 

 متفاوت اس ؛ ،محصولکیفی  ی فرعی ها مشخصهو 

 ز کمک به شناسایی یک مجموعه اQMEتمرام   دسر  آوردن بهمستل م  ،به فرد ها که به صورت منحصر

ی فرعی یک ها مشخصهیا یک مجموعه معین از  ها مشخصهبرای یک مجموعه معین از های کیفی  سنجه

 محصول اس .

QME اسرتاندارد  شد  برای این  بینی پیشهستند. استفاد  های کیفی  سنجهمتداول تعدادی از  های مولفهها

هرای کیفری    سرنجه های معتبر مررتبط را بررای تعریرف    QMEن اس  که کاربران قادر خواهند بود تا ای ملی

انتخاب یا تعریف کند. همچنرین آنهرا بررای تعریرف ال امرات      ،  9مورد استفاد  کیفیداخلی، خارجی، داد  یا 

شروند.   مری ارد محردود ن قاب  استفاد  هستند، اما تنها به این موهای کیفی  سنجه، ارزیابی محصوتت و کیفی

مرورد   ISO/IEC 2502nشود تا این سند پیش از و یا همررا  برا اسرتانداردهای مجموعره      میبنابراین توصیه 

 استفاد  قرار گیرد.

 

 

 
                                                 
1- Quality Measure Elements 

2- Quality-in-use 
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 کیفی ارزیابی بخش

9392n       

 کیفیسازی مدل بخش      

9391n 

 کیفیال امات  بخش   

9393n 

 

 کیفیمدیری   بخش

9399n       

 کیفی سنجش بخش

9399n        

 93922-93939گسترش  بخش

 استانداردهاي بین المللي SQuaREي ها سازمان مجموعه -2شکل 

یی از اسرتانداردها اسر  و در ادامره واحردها     هرا  را که نمایانگر خرانواد   SQuaREی ها سازمان سری 1شک  

 دهد. میشوند، نشان  مینامید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفيسنجش  بخشساختار  -5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93999: 

 ما و مدل مرج  سنجشراهن

: سنجش کیفی  محصول سامانه 93993

 2196-3و  2196-9بازبینی  -اف ار و نرم

سنجش  :93992

 کیفی  داد 

سنجش کیفی  مورد : 93999

2196-2بازبینی  -استفاد   

 -عنصر سنجه کیفی :93991

 TR93991بازبینی 

راهنمایی برای گسترش و مشخص نمودن  93999

 دهد ارائه می را های کیفی سنجه

  QMEبرای گسترش و مشخص نمودن  93991

 استفاد  شد  اس  برای



 ی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6259ي ها میان مجموعه به عنوان پیوندِ ISO/IEC 25021 استاندارد رابطه -3شکل  

 SQuaREو مجموعه استانداردهاي 

ی فرعری  ها مشخصه، ها مشخصهاس  که تشکی  شد  از چهار سند   ISO/IEC 9126 هایاستاندارد  مجموعه

د. نر ده مری و شررح   کررد  د را فهرس  نشو مییاد  کیفیدل سازی ها به عنوان مُکه از آنهای کیفی  سنجهو 

 خصوصیاتی فرعی و ها مشخصهیی که متعاقبا به ها مشخصهمحصول را به  کیفی SQuaRE کیفیی ها دلمُ

در کیفری    سرنجه کند. هرر   میا طبقه بندی شوند ر می( تقسیم 93919استاندارد ملی ایران به شمار  کیفی )

)یرک محصرول( برا     خصوصریات اسر .   QMEمرکب از حرداق  دو   ISO/IEC 9126 هایاستاندارد  مجموعه

ی ها ( مرتبط هستند. مجموعه93999استاندارد ملی ایران به شمار  ) QMEبه  روش سنجشاستفاد  از یک 

n9399 و های کیفی  سنجهQMEطراحری و   ،کیفری )فرعری( مردل    یهرا  مشخصهتمام  های وابسته را برای

 کنند. میتعریف 

 

 ISO/IEC TR 9126-4 

 ها  کیفی  مورد استفاد  سنجه

 

 ها کیفیت مورد استفاده سنجه
ISO/IEC TR 9126-3 

 های داخلی سنجه

 

 ISO/IEC TR 9126-2 ها کیفیت مورد استفاده سنجه

 های خارجی سنجه

 

 ISO/IEC TR 9126-1 ها د استفاده سنجهکیفیت مور

 مدل کیفی
 

های کیفی مشخصه ها کیفیت مورد استفاده سنجه  

های فرعی کیفی مشخصه  
 

های کیفی سنجه  
 

ISO/IEC 25021 

 (QME)عناصر سنجه کیفی

 SQuaRE های کیفی سنجه

 1سنجه کیفی 

 9سنجه کیفی       

 3سنجه کیفی           

....................... 

 nسنجه کیفی                

ISO/IEC 2502n                   
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و نرم افزار  ها سامانه کیفي یابيشالزامات و ارز -و نرم افزار ها سامانه يمهندس

(SQuaRE )– کیفي  سنجه عناصر 

 هدف و دامنه کاربرد 2

 اس : یرز هدف از تدوین این استاندارد تعیین موارد

 یفال امات تعر QMEبره  هرا محصول همرا  با مثال کیفیاز مشخصات ال امات  قسمتی ها به عنوان( 

 مراجعه شود(؛ 9و  1، جدول 9-6 بند
 سرامانه خردم    کیفری  یر  داد  و در نها کیفری  ،افر اری  نررم محصرول   کیفی ،سامانه کیفیمحصول شام   کیفی يادآوري

 شود. می

  مجموعهQMEمراجعه شود(؛الف  یوس پ 1به عنوان مثال )به جدول الف. ،اولیه یها 

 ی( برا1مورد هدف هستارِمحصول )  ی خصوص ی کم یینو تع یفتعر یبرا راهنمایی QME  ها )بره

 ب مراجعه شود(. یوس پ

 کره مسرلولِ   ییآنهرا  یرژ  بره و  تمستق  محصوت یابانو ارز کارفرمایانتوسعه دهندگان،  یبرا استاندارد این

 یرن شرود. ا  مری ر گرفته شد  اس  اما به آنهرا محردود ن  محصول هستند در نظ یابیو ارز کیفیال امات  یفتعر

مانند موارد مشرخص  های کیفی  سنجهسازی پیاد  یها جه  استفاد  براQME یفهنگام تعر استاندارد ملی

 قاب  کاربرد اس . ISO/IEC 25024و  ISO/IEC 25022 ،ISO/IEC 25023 استانداردهای شد  در

 انطباق 5

های مرورد توجره   QMEکنند، هریک از  میرا برای یک محصول تعریف کیفی های  سنجهکه کاربران  میهنگا

مراجعره شرود( شررح داد  شرود.     9-6 بند )به 1قالب مشخص شد  در جدول  ،باید مطاب  با موارد اطالعاتی

 اعمال شود.موجود نی   QMEمشابه باید برای اصالح یک   میاقدا

  ميمراجع الزا 3

ها ارجراع داد  شرد  اسر .    س  که در متن این استاندارد ملی ایران به آنمدارک ال امی زیر حاوی مقرراتی ا

 وند.ش میج ئی از این استاندارد محسوب  آن مقررات  بدین ترتیب

بعردی آن   هرای  ها و تجدید نظردر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داد  شد  باشد، اصالحیه

هرا ارجراع داد    یس . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشرار بره آن  مورد نظر این استاندارد ملی ایران ن

 ها مورد نظر اس .های بعدی آنشد  اس ، هموار  آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 

                                                 
1-Target entity 
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 اس : میاستفاد  از مراج  زیر برای این استاندارد ال ا

های کیفی محصول نیازمندی -رمهندسی نرم اف ا،  1332سال  :93999استاندارد ملی ایران به شمار    3-2

 SQuaRE راهنمایی بر -نرم اف اری و ارزشیابی آن 

ال امات و ارزیرابی   -اف ار ها و نرم مهندسی سامانه،  1329سال  :93919استاندارد ملی ایران به شمار    3-5

 اف ار های کیفی  سامانه و نرممدل - (SQuaRE) اف ار ها و نرم کیفی  سامانه

های کیفی محصول نیازمندی -مهندسی نرم اف ار ، 1333 سال :93999رد ملی ایران به شمار  استاندا 3-3

 و راهنمای آن شسنجمدل مرج   - (SQuaRE) و ارزشیابی آن اف اری نرم

 شسنج یندفرآ -و نرم اف ار ها سامانه یمهندس، 1333 سال :19333استاندارد ملی ایران به شمار   3-4

 
3-5 ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic and general 

concepts and associated terms (VIM)) 

 اصطالحات و تعاريف 4

 رود: کار می در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به

4-2  

 داده کیفي

اسرتفاد  تحر  شررایط    داد  نیازهای ضرمنی و بیران شرد  را هنگرام      های مشخصهای که براساس آن درجه

 کند. میمشخص برآورد  

[ISO/IEC 25012:2008] 

4-5  

 نرم افزار کیفيخارجي  سنجه

 ،امکان برآورد  شدن نیازهای ضمنی و بیران شرد  را   ،اف اری نرمای که براساس آن یک محصول درجه می ان

 .کند میفراهم  سامانهشام  نرم اف ار جه  استفاد  تح  شرایط مشخص برای رفتار یک  ،سامانهبرای 

 شود.  یا تصدی /آزمایش و عملیات تأیید و در زمان اف اری نرمتواند با اجرای محصول  میرفتار  -2 يادآوري

 .اس  نرم اف ار خارجی کیفیاز  1332سال  :93999استاندارد ملی ایران به شمار   براساس تعریف  -5 يادآوري

 شد  اس . برگرفته 1329 سال :93919ن به شمار  استاندارد ملی ایرا این تعریف از  -3 يادآوري

4-3  

 افزارنرم کیفيداخلي  سنجه

نیازهای ضمنی و  اف اری نرم ایستایی یک محصولِ خصوصیاتای از ای که براساس آن مجموعهدرجه یسنجه

 .کند میرا جه  استفاد  تح  شرایط مشخص برآورد   اف اری نرمبیان شد  برای محصول 
 مرتبط اس . اف اری نرم های مولفهایستایی شام  مواردی اس  که به معماری، ساختار و  یاتخصوص -2 يادآوري
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 د.نتأیید شو ،خودکاراب ارهای یا  /شبیه سازی وبررسی، بازبینی،  وسیله بهد نتوان میایستایی  خصوصیات -5 يادآوري

 .شد  اس  برگرفته 1329 سال :93919استاندارد ملی ایران به شمار   این تعریف از -3 يادآوري

داخلری مرورد    های کیفی سنجهتوانند به عنوان  میکُد، بسته به خطاهای مشخصات، خطاهای طراحی و خطاهای  -مثال

 استفاد  قرار گیرند.

 .اس  نرم اف ار داخلی کیفیاز  1332سال  :93999استاندارد ملی ایران به شمار   تعریفبر اساس  -4 يادآوري

4-4  

 2اسم()به عنوان  سنجه

 .شود میمقداری به آن اختصاص داد   شسنجکه درنتیجه اس  ری متغی

  رود. میبکار  ها و شاخص ها سنجهی پایه، ها سنجهبه  برای ارجاعبه صورت مشترک « ها سنجه»اصطالح  -يادآوري

 ] 1333سال  :19333استاندارد ملی ایران به شمار  [

4-2  

 5)به عنوان فعل( یدنسنج

 شسنج اجرای

 ]1332سال  :93999ندارد ملی ایران به شمار  استا [

4-9  

 3سنجش

 اس . سنجهیک تعیین مقدار اس  که هدف آن  ها از عملیات ایمجموعه

 ] 1333سال  :19333استاندارد ملی ایران به شمار  [

 تواند از نوع مقیاس اسمی، وصفی، فاصله زمانی و نسب  باشد. می سنجش -يادآوري

4-7  

 سنجش تابع

 شود.کیفی انجام می سنجه عنصرترکیب دو یا چند ای اس  که برای حاسبهالگوریتم یا م

 اس . روش سنجشاز  1333سال  :19333استاندارد ملی ایران به شمار   اصالح شد  تعریف ،این تعریف -يادآوري

4-8  

 روش سنجش

 .اند ، که به صورت جام  شرح داد  شد شد  در سنجش مورد استفاد   سازماندهی منطقی عملیات

                                                 
1- Measure(noun) 

2- Measure(verb) 

3- Measurement 
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 .اس  روش سنجشاز  1333سال  :19333استاندارد ملی ایران به شمار   اصالح شد  تعریف ،این تعریف  -يادآوري

4-6  

 رويه سنجش

 روش سرنجش مطراب  برا یرک     ،ی ویرژ  ها سنجش کارآییی مورد استفاد  در ها سازماندهی منطقی عملیات

 .شود میاجرا  مشخصمعین که به صورت 

 اس . رویه سنجشاز  1333سال  :19333استاندارد ملی ایران به شمار   الح شد  تعریفاص ،این تعریف -2 يادآوري

شرود و معمروت    مینامید   «رویه سنجش»شود که برخی مواق  خود  میمعموت در سندی ثب   رویه سنجشیک  -5 يادآوري

 اس . متصدیای یک بر اضافی اطالعاتِ بدون ،ای امکان پییر کردن اجرای یک سنجشدارای ج ئیات کافی بر

4-20  

 دلمُ

 گیرد میمورد استفاد  قرار  ،شناسیمشخصه مفاهیم، روابط و قوانینی که برای تعریف یک روش

] [ISO/IEC 24744:2007, Software Engineering-Model for Development Methodologies 

4-22  

 خصوصیت جهت تعیین کمیت 

تعیین  روش سنجشتواند از طری   میبط اس  و مرت کیفی سنجه عنصرهدف به یک  هستارِخصوصی  یک 

 .کمی  شود

 هدف اس . هستارِمثالی از یک  اف اری نرمیک محصول  -2يادآوري 

 یک خصوصی  فرعی به یک خصوصی  مرتبط اس . -5يادآوري 

4-25  

 مورد استفاده  کیفي سنجه

مورد استفاد  قررار   ،خصمشتواند توسط کاربران  می سامانهای که براساس آن یک محصول یا درجه یسنجه

، رضای   3خطرمصون از ، 9ییآ، کار1اثربخشیهمرا  با  ،مشخصها برای رسیدن به اهداف گیرد تا نیازهای آن

 .برآورد  شود مشخص استفاد ی ها و پوشش زمینه در زمینه

 .اس  فاد مورد است کیفیاز  1329 سال :93919استاندارد ملی ایران به شمار   بر اساس تعریف -يادآوري 

4-23  

 کیفي سنجه

 .شود میتعریف  عناصر سنجه کیفی دو یا چند مقدارِاز  سنجش تاب که به عنوان یک  دس  آمد به سنجه

                                                 
1- Effectiveness 

2- Efficiency 

3- Freedom from risk 
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4-24  

 (QME) کیفي سنجه عنصر

شرام  انتقرال    اسر  کره   برای تعیرین کمیر  آن   روش سنجشتعریف شد  از نظر یک خصوصی  و  سنجه

 .اس تاب  ریاضی اختیاری به وسیله 

4-22  

 (نتايج سنجش) 2پذيريتکرار

 .اس  شد  مقادیر تح  شرایط یکسان سنجش ی پی در پی اجراها نتایج سنجشن دیکی تواف  میان 

[ISO/IEC TR 14143-3:2003] 

4-29  

 (نتايج سنجش) 5پذيريتکثیر

 .اس  مقادیر تح  شرایط تغییریافته سنجشی اجرا شد  ها نتایج سنجشن دیکی تواف  میان 

[ISO/IEC TR 14143-3:2003] 

 بیان شوند. ،نتایج های مشخصهاز نظر پراکندگی   میممکن اس  به صورت ک پییریو تکثیر پییریتکرار -يادآوري 

4-27  

 هدف هستار

 .باید سنجید  شود نگهداری شد  پیرامون آن، نیادی مرتبط با کاربر که اطالعاتمورد ب

4-28  

 (سنجهواحد )

ی مشابه به منظور بیران  ها د که به وسیله آن دیگر کمی یک کمی  ویژ  تعریف و پییرفته شد  برپایه قراردا

 .شوند میارتبا  ب رگی مقدارشان با آن کمی  مقایسه 

ی واحردها  هرا  به صورت مستقیم قاب  مقایسه هستند. مثرال  شد  با واحدهای مشابه سنجش ی بیانها تنها کمی  -2يادآوري 

 گیری هستند.ر نی  واحد انداز شود. ساع  و مت می ها شام  تعداد خطاها و تعداد شکس 

 .دارندیی ها به صورت قراردادی نام و نشانه واحدهای سنجش -5يادآوري 

 .اس  واحد سنجشاز  1332سال  :93999استاندارد ملی ایران به شمار   بر اساس تعریف -3يادآوري 

 عالئم )و اختصارات( 2

 روند: عالئم و اختصارات زیر در این استاندارد به کار می

 

                                                 
1- Repeatability 

2- Reproducibility 
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 عنصر سنجه کیفی

 روش سنجش

 خصوصی  کیفی

کمی  و روش سنجش  خصوصی یک سنجه در اصطالح، 

 شود.  برای انداز  گیری آن، تعریف می

 شد داد   شرح به صورت جام ها که  سازمان منطقی عملکرد

 فته اس .کار ربه ، در سنجشاس 

باشد  می QMEهدف که مربو  به یک  خصوصی  یک هستارِ

 گیری شود. تواند توسط یک روش سنجش انداز و می

 مخفف انگلیسي فارسي

 Quality measure element QME عنصر سنجه کیفی

 Quality measure QM یفیسنجه ک

 عناصر سنجه کیفيمفهوم  9

 ارائه مدل روش سنجش  9-2

کرارکرد   شوند. میها تعریف QMEتعریف و سپس  QM، کیفی)فرعی(  های مشخصهبرای درک و نشان دادن 

باید جه   ،برای یک خصوصی  روش سنجشایجاد شود. یک  QMشود تا  می اعمال QME بر روی سنجش

 اجرا شود. QMEروشی برای تعیین کمی  یک  ،تعریف و شناسایی

 

 

 

 

 QMEو  روش سنجشمیان خصوصیت جهت تعیین کمیت،  ابطهر -4شکل 

 نمایرد ی مرتبط را برای تعیین کمی  خصوصی ، شناسایی و جم  آوری ها باید داد  روش سنجشکاربر 

فرعی قابر    خصوصیاتو  خصوصیات، تعدادی از QME )های((. بسته به زمینه استفاد  و هدف2ک  )ش

، محتروا یرا   ها مولفهاز محصوتت،  خصوصیات. هستند روش سنجش ورودیشناسایی هستند. این موارد 

 (.کُدد )برای مثال مستندسازی، نشو میاستخراج و تعریف  هستارِ هدف، رفتارِ
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ISO/IEC 25012 
 کیفی  داد 

  های کیفی مشخصه

  های فرعی کیفی مشخصه

QM سنجه کیفی( ( 

 تاب  سنجش

 روش سنجش

 مقدار خصوصی 

 هستار هدف

QME 
 )عنصر سنجه کیفی(

QME 

QME 

 تشکی  شد  از

 تشکی  شد  از

ISO/IEC 

25021 

 عناصر سنجه کیفی

 کندایجاد می دهد نشان می

د نروبه کار می

 برای

ISO/IEC 

25022, 23, 

24 
(TR9126-

2, 3, 4) 

ISO/IEC 25010 
کیفی  محصول سامانه و 

 اف ار نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 QMو  QME، روش سنجش میان خصوصیت جهت تعیین کمیتِ رابطه -2شکل 

 دهد که مینشان  3شک  

متشرک    کیفی بیان شد  اس  که به نوبه خود های مشخصهای از محصول به عنوان مجموعه کیفیالف( 

 فرعی اس ؛ های مشخصهاز 
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ISO/IEC 25012 
 کیفی  داد 

 اطمینان پییری

 کام  شدن

QM=MTBF 
 )به معنای زمان بین شکس (

 روش سنجش

 ها شکس 

QME ها =تعداد شکس 

 )عنصر سنجه کیفی(

 مدت زمان دور 

 تشکی  شد  از

 تشکی  شد  از

 عناصر سنجه کیفی

 کندایجاد می دهد نشان می

د نروبه کار می

 برای

 روش سنجش

 مدت زمان

آزمرون یرا    افر ار در طرول   وظایف اجررای محصرول سرامانه/نرم   

 عملکرد

ISO/IEC 25010 
کیفی  محصول سامانه و 

 اف ار نرم

ها/مدت   ستعداد شک

 زمان دور 

 ،ورد توجره مر کیفیر   ی فرعری  ها مشخصهو  ها مشخصهمحصول جه  نشان دادن  های کیفی سنجهب( 

 شوند؛ میاستفاد  

 .QMEو  روش سنجش پ( رابطه میان خصوصی  جه  تعیین کمی ِ

اسرتاندارد ملری    تعریرف شرد  در   هایسامانهو  اف اری نرممحصول  کیفی بر اساس مُدل مرج  سنجش 3شک   -يادآوري

 اس . 93999ایران به شمار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 QMو  QMEین کمیتِ روش سنجش، مثالي از رابطه میان خصوصیت جهت تعی -9شکل 
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با اجرای روش سنجش برای یک خصوصی ، جه  تعیین  QMEدهد که یک  مثالی را نشان می 6شک  

 کمی  بدس  آمد  اس .

مرورد اسرتفاد     QMEدهد که باید برای شررح   میرا نشان  QMEبرای  موارد اطالعات سنجش 1جدول 

 قرار گیرد.

بررای   QMیرا یرک    /انتخاب شرد  و  کیفی  ی فرعیها مشخصهو  ها مشخصهکه  تواند زمانی می QMEیک  -2 يادآوري

 های متفاوت استفاد  شود.QMمشابه ممکن اس  به وسیله  QMEنشان دادن آن تعریف شد  اس ، شناسایی شود. 

 .در پیوس  ب ارائه شد  اس  QMEطراحی یک  راهنمای -5 يادآوري

 هاQMEقالب جدول  9-5

یا  /مراجعه شود( باید جه  تعریف و 1ها )به جدول QME  در قالب جدول موارد اطالعاتی فهرس  شد

 د.نبرای فراهم کردن اطالعات ضروری یا مفید مورد استفاد  قرار گیر QMEطراحی یک 

 هاQMEقالب جدول براي  -2جدول 

( پ –، ب( QME شوند که الرف( بررای شناسرایی    میموارد ذکر شد  در جدول زیر به چهار گرو  طبقه بندی  -يادآوري

 اس . QME( برای مدیری  کاربرد چ –( ج،  « QME سنجیدن چگونه» ( برای ث –( ت، «چیس  QME»برای 

باید دارای یک نام منحصر به فرد باشد و درصورت ل وم باید با یک شمار   QMEیک  QMEالف( نام 

 شود. میآغاز  «شمار  ... )مقیاس نسب( »سریال شناسایی شود. بیشتر اوقات با 

خصوصی  آن  یدنسنجباید دارای یک موضوع هدف باشد که باید با  QMEیک  هدف هستارب( 

 مشخص شود.

مانند  ذینفعان، نرم اف ار یا سامانههدف باید یک محصول کاری یا رفتار یک  هستار

 ها، توسعه دهندگان، آزمایش کنندگان یا حمای  کنندگان باشد.متصدیکاربران، 

 جهتیت پ(اهداف و خصوص

 تعیین کمیت

مرتبط اس .  QMEنام  طور معمول بابهتعیین کمی   جه شناسایی خصوصی  

بیشترین ارتبا  باید خصوصیتی باشد که  تعیین کمی  جه خصوصی  انتخاب شد  

ی  ممکن اس  در چندین ساختار . یک خصوصدارد اطالعات مورد نیاز سنجش را با

 «خطا»اس  و  QME «خطاهای نرم اف ار تعداد »ترکیب شود. برای مثال،  سنجش

 تعیین کمی  اس . جه خصوصی  نرم اف ار 

باید با تعریف خصوصی  برای تعیین کمی  جه  شرح مانند موارد  QMEاهداف 

 زیر مشخص شود:

 ؟چیس ،  QMEبا تعریف خصوصی  جه  تعیین کمی  این  ،هدف از دانستن -

 ؟چیس   ،ارائه شوند QMEاین  رود با میاطالعات مورد نیاز که انتظار  -

 ،از شناسایی و تعریف خصوصی  جه  تعیین کمی ، آنچه که باید سنجید  شود
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 ، نواقص، مدت(.کُدشود )برای مثال، خط  میتعیین 

یا رویدادها در نهاد هدف تعیین شد  باید شناسایی،  ها مولفهشرح اینکه کدام نوع از 

 اس .سودمند تعریف و تعیین کمی  شود، 

 یی در این زمینه هستند:ها موارد زیر مثال

را در کد منب   ها ( که مشخصهtokens) ها کردها، مسیرها یا نشانهکارخطو ، ( 1

 توانند شناسایی، تعریف و تعیین کمی  شوند؛ میکنند،  میبرنامه معین 

تح  آزمایش قرار دارد در مشخص کردن موارد  اف ار نرمزمانی که  هررویدادها ( 9

 د شناسایی، تعریف و تعیین کمی  شوند؛نتوان میشکس  بخورد مشخص، یش آزما

در وظایف درنظر گرفته شد  برای کاربر  سامانهکه کاربر هر زمانی رویدادها ( 3 

 .شوندشناسایی، تعریف و تعیین کمی   توانند می ،خورد میشکس  

 باید مشخص شود. ،دنکن میاستفاد   QMEن ویژ  که از ای کیفی (های) سنجهمرج   مرتبط کیفي (هاي )سنجهت( 

، ISO/IEC 9126 استاندارد توان در مجموعه میرا  های کیفی سنجهی ها مثال

های  سنجهو دیگر اسناد یاف . فهرستی جام  از  SQuaRE 25000 هایمجموعه

 مورد نیاز نیس . کیفی

  آن به مقداری که چگونگی جم  آوری داد  و چگونگی تغییر وضعی روش سنجش روش سنجشث( 

دهد. اطالعات  میتعیین کنند  خصوصی  از طری  یک قانون عددی اس  را شرح 

عدد  قواعدو  ی سنجشها ، فرآیند چرخه حیات نرم اف ار، محدودی QME: زمینه زیر

 هستند. روش سنجشاز  هایی، قسم 

  میان نام بدهد تا تمای روش سنجشرا به   میتواند به صورت اختیاری نا میگر سنجه

QME را تسهی  کند. روش سنجش، نام خصوصی  برای تعیین کمی  و 

، IFPUG FPAی: ها د نامنتوان میدی کرکاری سنجش ها برای مثال، روش

COSMIC ،Mark II د.نو غیر  را داشته باش 

فرعي  خصوصیاتج( فهرست 

جهت مرتبط با خصوصیت 

 تعیین کمیت )اختیاري(

تواند در صورت ل وم به  میه  تعیین کمی  یک خصوصی  شناسایی شد  ج

باید به عنوان یک خصوصیات فرعی مختلف مرتبط باشد. این رابطه میان  خصوصیات

 دهد. میرا تشکی   روش سنجشیا فرمول بیان شود. این رابطه مدل  1وار طرح

، یک فرآیند کارکردی یک خصوصی  اس  که COSMICبرای مثال، در روش 

، نوشتن خواندن، یمانند ورود فرعی خصوصیاتیک مدل با برخی  تواند به صورت می

تواند به شناسایی خصوصی  جه  تعیین کمی   میو خروج بیان شود. این موضوع 

 کمک کند. ،مبتنی بر انداز  کارکرد مرتبط اس  سنجهکه به  «جابجایی»

چ(تعريف هر خصوصیت 

 فرعي )اختیاري(

وجود داشته باشد، هر خصوصی  فرعی  فرعی خصوصیاتدرصورتی که فهرستی از 

 باید تعریف شود.

                                                 
1  schema
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 سنجهبرای   میورودی باید با ج ئیات کافی جه  شناسایی اینکه چه نوع اطالعات ک QMEح( ورودي براي 

QME   فراهم کنند مورد استفاد  قرار گرفته اس ، شرح داد  شود. هر نوع منب 

و نرم اف ار، یا رفتار انسانی  امانهسورودی مانند محصوتت کاری مستند شد ، رفتار 

کنندگان نی  باید کنندگان یا حمای ها، توسعه دهندگان، آزمایشمتصدیکاربران، 

 شناسایی شوند.

 مرتبط با آنها باشد.  مییا اطالعات ک فرعی خصوصیاتتواند  میبنابراین، ورودی 

)حرک   واندنخیک نوع  هستار دری مجدتواند جه  پیگی می 1گرسنجهبرای مثال، 

 اطالعات شناسایی شود. یدر یک مدل داد  COSMIC کارکردداد ( در نقطه 

یی از این ها گیرد. مثال میو درصورت امکان، فرمول مورد استفاد  قرار  واحد سنجش QME واحد سنجشخ( 

 شوند. می، درصد و رتبه Xواحدها شام  عدد 

معمول یک قالب بطور ) متخصصیک فرد  گا دیدعددی باید از  تخصیص یک قانون عددي قواعدد( 

یک بیان ریاضیاتی( شرح داد  شود.  بطور معمولنظری ) دیدگا متنی( یا از یک 

 آید. میله به شمار اداخلی اغلب هنگام تعیین یک قانون ریاضی یک مس سازگاری

که باید سنجید  شوند از  فرعی خصوصیاتمیان خصوصی  و  سازگاریداشتن 

، هستارردار اس . به همین دلی ، اثبات کردن اینکه هنگام اف ودن دو اهمی  برخو

آنها به وسیله یک خصوصی  مشترک به یکدیگر مرتبط هستند از اهمی  برخوردار 

 اس .

تعداد خطاها را مشخص خواهد کرد. اما درصورتی که  ،برای مثال، سنجیدن خطاها

با  یتردقی  سنجهیک  میان خطاهای کوچک و ب رگ تمای  وجود داشته باشد،

اف ودن جداگانه خطاهای کوچک و ب رگ بدس  خواهد آمد. این شرح محدودی  

 گیرد. میرا در نظر  فرعی خصوصیاتنتیجه بکاررفته برای هر خصوصی  و 

ای یا نسبی تواند اسمی، ترتیبی، فاصله مینوع مقیاس باید شناسایی شود. نوع مقیاس  ذ( نوع مقیاس

   ت مراجعه شود(.باشد )به پیوس

 

را ارائه  نتایج سنجشدرنظر گرفته شد  برای  استفاد مورد  این زمینه اطالعات در QMEر( زمینه 

 دهد. می

)فرعی( با تعریف  ها مشخصه کیفیجه  بیان  QMEبرای درک احتمال استفاد  از 

ی ها سنجهیا  کیفی ی فرعی ها مشخصه، کیفی ی ها مشخصهی نمونه از ها مثال

، اند درنظر گرفته شد  QME نتایج سنجش( که اساسا برای استفاد  QMی )کیف

 مفید اس .

هریک از  سنجهجه   (QM)ی کیفی ها سنجهتواند به وسیله تعدادی از  می QME -يادآوري

های هدف، هستاربکار گرفته شود. فرضیات و شرایط پیش نیاز  کیفی ی )فرعی( ها مشخصه

باید درمورد آن بکار برد  شود در اینجا شرح داد   QME سنجش روشی آن و شرایطی که ها محیط

                                                 
1  measurer
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 شد  اس .

چرخه حیات  (هاي)ز( فرآيند

 نرم افزار

تناسب  QMEاین  که برای سنجش واقعی ،رخه حیات مناسبچ نوعی فرآیند)های(

هدف باید در اینجا شناسایی شوند )برای مثال، فرآیندهایی  هستاربا توجه به  دارند

شود تا بدس  آمدن یک مقدار سنجید   میهدف ایجاد یا درک  هستارک که در آن ی

 را امکان پییر کند. QMEشد  واقعی 

در برخی موارد، تخمین ممکن اس  در برخی از فرآیندهای چرخه حیات مبتنی بر داد   -2 يادآوري

فهرس  چرخه حیات فرآیند)های( قاب  دسترسی باشد. اگرچه،  QME سنجش واقعیتاریخی پیش از 

د. نرا بدس  آور QMEد نتایج سنجید  شد  واقعی نتوان میشد  در اینجا مواردی هستند که 

یا استفاد  از  اضافی سنجش واقعیچرخه حیات مرتبط پس از بدس  آمدن داد  واقعی، فرآیند)های( 

 .اند نتایج سنجید  شد  نی  در اینجا مشخص شد 

در واحد آزمایش د یا د، اب ارهای تحلی  کُکُ بازنگریبا اجرای د در واق  برای مثال، تعداد خطاها در کُ

د گیری اس . همچنین تعداد خطاها در کُدگیاری( قاب  انداز طی فرآیند ساخ  )آزمایش واحد و کُ

 ،شود میسازی اصالح یا یکپارچه صالحی آزمایش  هایدر فرآیندخطاها د برای ح  نی  زمانی که کُ

زد  گیاری تخمینداز طری  انداز  کُ توانند مید به عالو ، تعداد خطاها در کُ گیری اس .قاب  انداز 

 تخمین زد  شوند. ،ال امات بر مبنای داد  تاریخی شخصاتمشد  از حجم صفحه 

-نرمدار، تحلی  ال امات اف ار پایه، مانند تعریف ال امات سهامفرآیندهای چرخه حیات نرم -5 يادآوري

، اف ارنرم، یکپارچگی اف ارنرم، ساخ  اف ارنرمی، طراحی با ج ئیات اف ارنرمماری طراحی معاف ار، 

-نرم نگهداری، اف ارنرم عملکرد، اف ارنرم، نصب نرم اف ار، پشتیبانی پییرش اف ارنرمصالحی   آزمایش

 استاندارد  در ،و غیر اف ار نرم، دف  اف ار
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software Life Cycle 

Processes)  

، تحلی  ال امات، طراحی دارامات سهامپایه، مانند تعریف ال  سامانهفرآیند)های( . اند  تعریف شد ،

 ، دف  و غیر  درنگهداری، عملکردسازی، تصدی ، انتقال، تأیید اعتبار، یکپارچه ،سازیپیاد معماری، 

فرآیندهای چرخه  –اف ارنرمها و سامانه مهندسی،  1329 سال :16392ملی ایران به شمار   استاندارد

 .اند  تعریف شد ،سامانهحیات 

 شرح داد  شد  در فرآیند)های(مورد استفاد  هیچ یک از  شناسیدر صورتی که روش -3 يادآوري

را شام  نشود،  (ISO/IEC 12207:2008)استاندارد و  16392 ملی ایران به شمار  استانداردهای

ای را که مورد استفاد  قرار خواهند گرف  را نی  و فرآیندهای ویژ  شناسیروشگر ممکن اس  سنجه

 نماید.ذکر 

 هاي سنجش محدوديتژ( 

 )اختیاري(

 باید شرح داد  شود. روش سنجشدرصورت ل وم، هرنوع محدودی  مرتبط با 

QME  یا نوسان به  مانند خطاهای سنجش شهای سنج محدودی ممکن اس  دارای

 دامنه رسیدگی، روش رسیدگی، فراری هدف و باشد:  زیردلی  وابستگی به موارد 

 ی مورد آزمایش.ها ویژگی یا شیو 

برای مثال، تعداد خطاها در کد ممکن اس  بین کدهای به تازگی ساخته شد  و کدهای  -2 يادآوري

 د.ندامنه متغیر باشف و هددوبار  مورد استفاد  قرار گرفته در 

بازرسی،  ، بررسی هریک از مراح نگریی جستجوی کد مانند بازها هریک از روش

، اب ارهای تحلی  کد، آزمایش دودوییبازرسی فردی توسط متخصص، برنامه نویسی 

تعداد مختلفی از  ،سازی و غیر واحد، تحلی  اتفاقی شکس  در آزمایش یکپارچه

 دهند. یمخطاها در کد را ارائه 

برای مثال، درمورد شمارش تعداد نواقص مشخصات، سند مشخصات باید دردسترس و نه  -5 يادآوري
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 خیلی فرار باشد.

 اس . 1مثالی از نحو  استفاد  از قالب جدول  زیردول ج

 براي خطا )خطاي کد( 2جدول  کاربردمثال:  -5جدول 

 تعداد خطاها )خطاهای کد( QME( نام الف

 کد منب  برنامه فهد هستار( ب

( اهداف و خصوصیت جهت پ

 تعیین کمیت

یا استانداردهای در کد با رجوع به مشخصات طراحی و/  تعداد خطاها سنجههدف 

 کدگیاری اس .

 کد اس .خطای ردارد، تعداد خطو  پُ سنجیدنآنچه نیاز به 

 جه  تعیین کمی  اس . یخصوصیت، خطا

 اف ار رمن( آشکارسازی یک خطا در 1تعریف خطا: )
(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering vocabulary)  

 داد  در برنامه کامپیوتری تعریف نادرس ، فرآیند یا  مرحلهیک ( 9)

(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering vocabulary)  

 د.ممکن اس  موجب شکس  شودرصورت وقوع،  یک خطا -يادآوري

 با بکارگرفتن شدت خطااف ار نرم پییریِاطمینان سنجشِبرای  کیفي مرتبط (يها) سنجه( ت

  گیاریمرحله کددر خطا  آشکارسازییافتن نرخ 

 یافتن نرخ از بین بردن خطا با خطاهای تصحیح شد  در مرحله کد 

 شد.بامی اف ارنرم( مشخصه)پییریِ اطمینانفرعی( و  مشخصهسطح کام  بودن )

 در کداف ار نرمخطای  روش سنجش روش سنجش( ث

ی کد منب  برنامه تجدیدنظر شد  و شناسایی خطو  ها یا تحلی  تفاوتبازنگری 

خطو  تغییریافته، خطو  اضافه شد  و خطو  حیف  که شام  کد یاصالح شد 

 شند.بامی کدی شد 

کد،  بازنگری ی تصدی  و تأیید اعتبار ماننداه درنتیجه فعالی  ،معمولطور بهکد منب  برنامه -يادآوري

 شود. میتجدید نظر  ،سازیح  خطاها در آزمایش یکپارچه برایآزمایش واحد، تحلی  سببی 

ي ها مشخصه( فهرست ج

مرتبط با خصوصیت  فرعي

 جهت تعیین کمیت )اختیاري(

ح کد، خطو  اصال خطایی قاب  اجرا، خطو  پر ها بیانیهمرتبط:  فرعی خصوصیات

 کد. یشد 

 

تعريف هر خصوصیت  (چ

 فرعي )اختیاري(

گیاری شد ، برچسبهای  بیانیه توانند با عنوان میکه  هایی بیانیهقاب  اجرا:  دستورات

 بندی شوند.پرش طبقه های بیانیهتکرار و های  بیانیه انتخاب، های بیانیهعبارات، 

ی ها و تصریح کنند  ها با عنوان بیانیه توانند میکه  هایی بیانیهقاب  اجرا: غیر های بیانیه

 بندی شوند.بیانیه طبقه

باید بیان کنند  مشخصاتاس .  )ها(کد: خطو  کد که دارای خطاپر خطای خطو  
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 اس  یا خیر.خطا که آیا کد منب  پر از 

 .هستند بدون خطاکه خطو  صحیح کد: خطو  کد 

باید تغییر کنند. این  ها مشخصهند و صحیح باشممکن اس  که خطو  واقعی کد، این  -يادآوري

 کد در نظر گرفته شوند. پر خطایخطو  نباید به عنوان خطو  

 گیاریطراحی و استانداردهای کد مشخصاتکد منب ،  QME( ورودي براي ح

 خطو  کد QMEبراي  واحد سنجش( خ

 کدپر خطای اف ودن خطو  کلی  ( قوانین عدديد

زیر را استفاد   شاقدامات سنج، مشخص یدگا دیک قانون عددی تخصیص از یک 

 :نمایدمی

نظر شد  و شناسایی خطو  کد منب  برنامه تجدید یها یا تحلی  تفاوت بازنگری -

شد  و خطو  حیف شد  خطو  تغییریافته، خطو  اضافه شام اصالح شد  کد که 

  باشد.میکد 

 نسب  ( نوع مقیاسذ

-اطمینانفرعی( و  سنجیدن سطح کام  بودن )مشخصه در اص  برای QMEاین  QME( زمینه ر

 .شود میاف ار انتخاب ( نرممشخصه) پییریِ

( فرآيندهاي چرخه حیات ز

 افزارنرم

 سازیپیاد گیاری(، فرآیند اف اری )آزمایش واحد و کدنرم  محدودی 

 هاي سنجش محدوديت( ژ

 )اختیاري(

با مشخصات را کد  خطو  واقعیِکدهای منب  باید در دسترس باشند تا بتوانند 

 .نمایندطراحی مقایسه 

را کد  طراحی ثاب  باید در دسترس باشند تا بتوانند تصدی  خطو  واقعیِ مشخصات

 .نمایندمقایسه و خطاها را شناسایی  ،با مشخصات طراحی

 گیاری در دسترس باشند.استانداردهای کد بازبینیباید برای  بازبینهیک اب ار یا 
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 یوست الفپ

 )اطالعاتي(

 هاQMEاز  ييها مثال

همرا  با یکدیگر مورد استفاد  قرار گیرند و ترکیب  ،هاQMتوانند برای تعریف  می هاQMEانواع گوناگون

موجود  و بقیه از نیازهای صنعتی بازار و استانداردِ ISO/IEC 9126s استاندارد ها ازQMEشوند. برخی از 

 یهرا  مشخصره های فهرس  شد  در این مجموعه نمونه به QMEستند. انداز  کارکردی ه شمانند سنج

مرتبط هستند. ایرن   93919استاندارد ملی ایران به شمار   تعریف شد  در ،محصول کیفی)فرعی( مدل 

هرا بررای   QMاین سند پیشنهاد شد  اس  تا در زمان آمراد  سرازی    ها برای کاربرQMEِمجموعه نمونه 

 .گرفته شوددپییری آن را در نظر کاربر، محصول کیفیارزیابی 

 هاQMEفهرست مجموعه اولیه  2-جدول الف

 شرح QME شماره

 تعداد کارکردهاي قابل دسترس QMEالف( نام  2

 کارکردهای فراخواندنی کاربر ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

وسط کاربران برای آگاهی از اینکه چه تعداد کارکرد فراخواندنی کاربر، ت

: کاکرد فراهم کارکرد فراخواندنيناتوان، قاب  دسترس هستند. تعریف 

وسیله یک سامانه برای کاربران جه  دسترسی، شد  برای کاربران به

 . باشدمی فراخوان و استفاد  برای اجرای وظایف مشخص

رقاب  دسترس( تح  هایی مانند تعداد کارکردهای قاب  دسترس )غیQM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

وسیله نوع مشخصی از کاربر طی آزمایش یا زمینه استفاد  مشخص یا به

مورد استفاد  و  کیفیعملیات برای تعیین کمی  پوشش زمینه در 

 اس . در قابلی  استفاد  پییریدسترس

بازنگری یا آزمایش موارد مشخص که کارکردهای فراخواندنی و عم  پییرِ  ث( روش سنجش

اندازند و تعداد کارکردهایی که قادر نیستند  ه/ نرم اف ار را از کار میسامان

 کند. ها استفاد  کنند را محاسبه میبا موفقی  از آن

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .رت کام  شوددرصورت ضرو -

بازنگری یا آزمایش نتایج موارد مشخص عملیات توسط کاربران ناتوان،  QMEح( ورودی برای 

 اس . های کاربر دستورالعم 

 باشد.می تعداد کارکردهای فراخواندنی کاربر QMEخ( واحد سنجش برای 

 x-y د( قوانین عددی
xمشخص عملیات  : تعداد کارکردهای فراخواندنی کاربر که در موارد
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 شوند توسط کاربرانِ ناتوان، بازنگری یا آزمایش می

yتواند با  : تعداد کارکردهای فراخواندنی کاربر که کاربرِ ناتوان نمی

 موفقی  از آنها استفاد  کند.

 نسب  ذ( نوع مقیاس

مورد استفاد  و امکان دسترسی  کیفیبرای پوشش زمینه در  QMEاین  QMEر( زمینه 

 باشد.لی  استفاد  میدر قاب

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 سازی و عملیاتپیاد 

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 تعداد مشکالت کاربر QMEالف( نام  5

 مشکالت کاربر طی عملیات ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

اف ار طی تعداد رویداد مشکالتی که کاربران سامانه/نرم برای آگاهی از

اف ار طی عملیات سامانه/نرمدر د. مشک  کاربر نکن عملیات سازماندهی می

 .خصوصی  جه  تعیین کمی  اس 

: هر زمان که کاربر در مورد یک مشک  شکایتی مشکل کاربرتعریف 

معمول در ر طوبهشود ) داشته باشد، این شکای  توسط سازمان ثب  می

درجه می ان  یدنِسنج تواند به سطح پشتیبانی(. آگاهی از شکای  می

طی دور  زمانی کمک کند. برای مثال، مشکالت فنی یا در رضای  کاربر 

قسم  د و توسط نآی های کاربر بدس  می کردی از شکای کارمشکالت 

 د.نشو بندی میدسته یپشتیبان

طی عملیات در تشخیص مشک   برایتواند به کاربران  می QMEاین 

 شود. محدود نمی خصوصیاتاف ار کمک کند اما ل وما به آن نرم

هر هفته یا  دررور( گ ارش شد  هایی مانند تعداد مشکالت کاربر )سQMِ )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 کالت کاربر برای تعیین کمی  قاب توزی  روزهای سپری شد  تا ح  مش

 .باشدمی و رضای  پییریاستفاد ، اطمینان

بندی آنها براساس شدت و های شکای  کاربر، طبقه تهیه فهرس  گ ارش ث( روش سنجش

 باشد.می محاسبه آنها

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .کام  شوددرصورت ضرورت  -

 ارسال شد  اس . به پشتیبانکه کاربر  شکای ِ گ ارشِ QMEح( ورودی برای 

 تعداد مشکالت QMEخ( واحد سنجش برای 

 باشد.می محاسبه تعداد مشکالت برای سطح شدت اختصاصی د( قوانین عددی
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 نسب  ذ( نوع مقیاس

برای قابلی  استفاد ، های اجرا شد  طی عملیات QMبرای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 قاب  استفاد  اس . ،و رضای پییری اطمینان

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 عملیات

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 تعداد سوابق QMEالف( نام  3

 .شود د میموارد داد  که به عنوان واحد یا سواب  با آنها برخور ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

 گیرد. مورد استفاد  قرار می ،برای تعیین کمی  پیچیدگی یک پایگا  داد 

که به عنوان واحد با  ،مرتبط یای از موارد داد : مجموعهسابقهتعریف 

 شود.  می آنها برخورد
(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering 

vocabulary)  
 را تح  تأثیر قرار دهند. قابلی  نگهداری توانند  تعداد زیاد سواب  می )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 تهیه فهرس  از سواب  و محاسبه آنها ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

صوصی  فرعی چ( تعریف هر خ

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 موارد داد   QMEح( ورودی برای 

 هر سابقه QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن هر سابقه د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

 قاب  استفاد  اس . ،کیفی داد  هایههای مشخصQMبرای  QMEاین  QMEر( زمینه 

-خه حیات نرمز( فرآیند)های( چر

 اف ار

 نگهداری

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 اس . نیاز به بدس  آوردن موارد داد 

 مدت استمرار QMEالف( نام  4

 یک دور  زمانی ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 
های کاری ) شام  تعطیالت یا  : تعداد ک  دور مدت استمرارتعریف 

 بندیزمانشود( نیازمند تکمی  یک فعالی   ای غیرکاری نمیه دیگر دور 

به صورت روزهای هفته  طور معمولبهکار اس .  خرابیِ ساختارِ  مولفهیا 

 سپری شد با زمان  ،شود. برخی مواق  به طور نادرس  بیان می هایا ما 

برای پیکر  دانش مدیری   راهنماییشوند. ) یکسان درنظر گرفته می
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 چهارم(  ویرایش -( PMBOK®Guideپروژ ، )

مفید اس . همچنین  ،هاQM عملکرد مشخصاتِ کارآییِبرای  QMEاین  )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

هایی مانند زمان تکمی  وظیفه درنظر گرفته شد  برای کاربر، QMبرای 

ها یا زمان متوسط جه  تعمیر که  کار، زمان متوسط میان شکس حاص ِ

، کاربر، نگهدارند  یا سامانه کاروَرری شد  توسط از دور  زمانی سپ

 کند. استفاد  می

زمان اس  و به سامانه بین  مبنایِ  تعیینِ مدت استمرار مبتنی بر تعریفِ ث( روش سنجش

 .( مرتبط اس VIMها ) المللی کمی 

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .کام  شود درصورت ضرورت -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 از برگه ثب  زمان در سازمان QMEح( ورودی برای 

 ها ها یا ما  روزها، هفته QMEخ( واحد سنجش برای 

 های کاری جم  دور  د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

و  MTBF، مانند استمرار های مرتبط با زمانQMبرای تمام  QMEاین  QMEر( زمینه 

کارآییِ و پییری اطمینانکار به ازای هر واحد زمانی برای میانگین حاص ِ

سنجه بهر  وری را  ،مفید اس . به عالو  در ترکیب با تالش ،عملکرد

 آورد. فراهم می

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 همه

های سنجش  ژ( محدودی 

 اری()اختی

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 تالش )در واحد زمان( QMEالف( نام  2

 ها یا روزها تالش در ساع  ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 
-زمان: تعداد واحدهای کار مورد نیاز برای تکمی  فعالی  تالشتعریف 

صورت به ولطور معمبه. اس  ساختار خرابی کار  مولفهشد  یا بندی 

برای پیکر  دانش  راهنماییشود. ) ها بیان می ها، روزها یا هفته ساع 

 چهارم(  ویرایش -( PMBOK®Guideمدیری  پروژ ، )

ها، مفید اس . همچنین QMکارآییِ عملکرد برای مشخصاتِ  QMEاین  )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

ته شد  برای تالش برای تکمی  وظیفه درنظر گرفهایی مانند QMبرای 

کاربر، تالش برای بازیابی سامانه یا تالش برای نگهداری از تالش صرف 

 نگهدارند ،یا گر توسعه دهند ، آزمایش، کاربر، کاروَرشد  افراد توسط 

 مفید اس .
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مبنایِ زمان اس  و به سامانه بین المللی  تالش مبتنی بر تعریفِ تعیینِ  ث( روش سنجش

 اس .( مرتبط VIMها ) کمی 

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 از برگه ثب  زمان در سازمان QMEح( ورودی برای 

 روزها ها یا به صورت کلی براساس ساع  QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

یی، آتالش به ویژ  در جه  کارهای مرتبط با QMبرای تمام  QMEاین  QMEر( زمینه 

قابلی  ، قابلی  استفاد  و کارآییِ عملکرد، پییریاطمینان ،اثربخشی

تخمین یا سنجه بهر   ،ترکیب با تالشدر به عالو  باشد. مینگهداری 

 آورد. فراهم میی را ور

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 همه

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 هاي سامانه تعداد شکست QMEالف( نام  9

 شکس  سامانه ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

دس  بههای کیفی ) نجهبرای استفاد  در س« محاسبه شکس  سامانه»

اف ار در نظر گرفته شد  نرم کیفیو  کارآیی، پییریاطمینان( مانند آمد 

اف ار و اصول مدیریتی قاب  اس  و برای مهندسی سامانه، مهندسی نرم

 اجرا اس . خصوصی  درصورت شکس .

، مرتبط تمام تجهی ات ،: یک سامانه کام شکست سامانهتعریف 

مستندسازی فنی،  ،اف ارسف  ،های کامپیوتری امه؛ برنو موادامکانات 

ی مورد و پشتیبانی تا درجه  کارکنان مورد نیاز برای عملیاتو  ماتخد

شد  محیط مشخص قب های از  برای استفاد  خودکفا در محدودی نیاز 

 شود. میشام   رادرنظر گرفته شد  

مورد نیاز رد : پایان توانایی یک محصول در اجرای کارکافزارشکست نرم

 باشد.می های از پیش مشخص شد  محدودی یا ناتوانی آن در اجرای 

طی آزمایش یا  MTBFشکس  سامانه یا  بسامدهایی مانند QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 .اس  مورد استفاد  ،کیفیکارآییِ و پییری اطمینانعملیات 

 های سامانه اف ودن تعدادی از شکس  ث( روش سنجش
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ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(
های جانبی و  ها، سامانه : زیرسامانههاي ساختاري سامانه شکست

 .کنند کردهای تخصیص داد  شد  را اجرا نمیکارهای فاز که  سامانه

ها نواقصی  : این شکس افزاريافزاري/ نرمانه سختهاي سام شکست

 آیند. هستند که به دلی  مشک  طراحی و خطاهای انسانی به وجود می

ها به عدم تناسب  : این نوع از شکس گیريهاي سامانه تصمیم شکست

میان ساختار سازمان و نیازهای محیطی و همچنین عدم تناسب میان 

 ندگان و محیط اشار  دارد.بینی تصمیم گیرها و جهان ارزش

فرعی )نواقص، عدم تناسب، عدم عملکرد و غیر (  خصوصی به تعریف هر  QMEح( ورودی برای 

 .مراجعه شود

 هر شکس  QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

 .یی سامانه مرتبط اس آو کارپییری اطمینانبه  QMEر( زمینه 

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 آزمایش، عملیات و نگهداری

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 ها تعداد شکست QMEالف( نام  7

 شکس  ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

 

اف ار نرمیِ پییراطمینانو  قابلی  نگهداری برای اسستفاد  در سنجیدن

 درنظر گرفته شد  اس .

 :شکستتعریف 

پایان توانایی یک محصول در اجرای کارکرد مورد نیاز یا ناتوانی آن ( 1)

استاندارد ملی ) باشد.می های از پیش مشخص شد  محدودی  یدر اجرا

نیازمندیهای  –، مهندسی نرم اف ار  1332سال  :93999ایران به شمار  

 ( SQuaREراهنمایی بر -اری و ارزشیابی آن کیفی محصول نرم اف 

یک کارکرد مورد نیاز سامانه،   ن یک سامانه یا مولفهرویدادی که در آ( 9)

 .کند اجرا نمی شد ، های مشخصی را در محدود

 ایجاد شود. ،دهد یک شکس  ممکن اس  زمانی که یک خطا روی می -يادآوري

طی آزمایش یا در شکس   بسامدشدت شکس  یا هایی مانند QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 باشد.می پییریاطمینان برای تکمی ِعملیات 

 «اف اریهای نرم تعیین کمی  شکس » ث( روش سنجش

 های شکس  وجود دارد. تعدادی از دستهج( فهرس  خصوصیات فرعی 
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مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(
شود،  اف اری منجر میان برنامه نرم: این شکس  به پایشکست بحراني

شود. این شکس  نباید با از کار افتادن  عملیات ک  سامانه متوقف می

اف ار مرتبط اس  و با سخ  سامانه اشتبا  گرفته شود، چرا که به خود نرم

 اف ار ارتباطی ندارد.

اف ار غیرعملیاتی و بدون راهی کارکردهای مهم نرم شکست جدي: 

 شوند. عملیات می جایگ ین برای

بیشتر کارکردها همچنان در دسترس هستند، اما  شکست متوسط:

 دهد. عملکرد محدود با عملیات محدود یا متناوب رخ می

عملکردی محدود را با عملیاتی  کارکردِتعداد کمی  شکست جزئي:

تواند فقدان یک متغیر باشد که  کنند. این شکس  می محدود تجربه می

وجی نشان دهند، اما شکس  هرگ  موجب مشکالت باید به عنوان خر

  شود. جدی نمی

به دو مفهوم فرعی مطاب  با اف ار های نرمشکس مجموعه از چهار 

 اند :شان، تقسیم شد وضعی  تج یه

 شد  و سپس رف  شد  اس . آشکارشکس   شکست رفع شده:

آشکار این شکس   شده(: به طور واقعي آشکارشکست رفع نشده )

 ما رف  نشد  اس .ا شد 

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 ها در یک سازمان گ ارش شکس  QMEح( ورودی برای 

 هاها براساس دسته شکس  QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

و قابلی  حم   قابلی  نگهداری، پییریناناطمیبه ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 مفید اس .

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 و نگهداری سازیپیاد 

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 تعداد خطاها QMEالف( نام  8

 خطا ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

تواند در  اف ار اس . نتیجه میخطاهای نرم سنجیدن QME هدف از این

، تخمین تعداد احتمالی خطاها در پایان پروژ ، پییریاطمینان ارزیابی

آوری داد  برای های پایان یافته، جم  میان پروژ در نسب  خطاها 

همچنین  ستفاد  قرار گیرد. نتیجه این سنجشمورد ا ،های آیند  پروژ 

 مفید باشد. کیفییابی شتواند در ارز می



99 

 

 شرح QME شماره

 اف اری نرم، فرآیند یا داد  در کد مرحلهتعریفی نادرس  از  خطا:تعریف 

 باشد.می
 .یک خطا درصورت وقوع ممکن اس  موجب شکس  شود -يادآوري

 تحم  برای ، اصالح، آزمایشبازنگریطی در هایی مانند شدت خطا QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

  پییریمایشز، کام  بودن یا آخطا

 اس . اف اریروش تعیین کمی  خطای نرم ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 انگ ارش خطاها در یک سازم QMEح( ورودی برای 

، فرآیند مرحلهاف ار یا تعریفی نادرس  از تواند ظهور یک اشتبا  در نرم می QMEخ( واحد سنجش برای 

  اف اری یا مولفهسخ  اف ار یا داد  در برنامه کامپیوتری یا یک نقص در 

کامپیوتر را به خارج از باشد. زمانی که برنامه، اف اری یا یک خطای نرم

یا  «توقف»کند به عنوان یک  هدای  می ،ودمرز حافظه محدود شد  خ

 شود.  شناخته می «پایان غیر عادی»

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

و  پییری، کام  بودن، اصالحتحم  خطابه طور ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

های  شخصهم ها برای چنینQMقاب  استفاد  اس .  پییری،آزمایش

 کد مرتبط هستند. کیفیفرعی به 

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 گیاری، آزمایش، نگهداریکد

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 اندازه کارکردي يک محصول QMEالف( نام  6

 مشخصات ال امات. ج ئیات به روش سنجش بستگی دارد. ب( هستار هدف

خصوصی  جه  پ( اهداف و 

 تعیین کمی 

 ال امات کارکردی چی ی که کاربر به دنبال آن اس . یدنبرای سنج

اف ار که با تعیین کمی  ال امات انداز  نرم اندازه کارکردي:تعریف 

 آید.  کارکردی کاربر بدس  می
(ISO/IEC 14143-1:2007, Information technology -

Software measurement - Functional size measurement)  
یی عملکرد مناسب اس . این آکار  های مشخصهQMبرای  QMEاین  )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

QME  مقدار و محاسبه تراکم برای مقایسه  عادی نمودنهمچنین برای

QM  ، خطا به ازای هر انداز  کارکردی مناسب اس .  تراکممانند 
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مات کارکردی کاربر این مشخصات، نوع سابقه به طور اساسی تحلی  ال ا ث( روش سنجش

گیاری کند و مطاب  با کارکردهای مهم امتیاز بندی میآنها را دسته

 مراجعه شود( ISO/IEC 14143-1:2007 استاندارد کند. )به می
 چهار نوع روش سنجش نمونه وجود دارد. -يادآوري

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 )اختیاری( کمی 

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 به روش سنجش بستگی دارد. به صورت کلی برپایه ال امات اس . QMEح( ورودی برای 

 .به روش سنجش بستگی دارد QMEخ( واحد سنجش برای 

 .داردبه روش سنجش بستگی  د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

تراکم، گیاری کند و برای محاسبه اف ار را انداز باید نرم QMEاین  QMEر( زمینه 

ن و مشخصات کیفی دیگر که مناسب اس . به طور ویژ  برای کام  بود

 مناسب اس . ،شود نشان داد  می تراکمبا استفاد  از  QM به وسیله

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 تحلی  ال امات و مراح  پس از آن

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 داشتن مستند سازی صحیح

 ها تعداد وقفه QMEالف( نام  20

 وقفه ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

یک کاربر چه می ان کنترل بر عملیات دارد و چگونه این امر بر استفاد  از 

 گیارد. تأثیر می اف ارنرم

معل  ماندن یک فرآیند جه  رسیدگی به رویدادی خارج  وقفه:تعریف 

 . باشدمی از فرآیند
(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering 

vocabulary) 
دهد که  ها توسط کاربر نشان می مناسب وقفه بسامدهایی مانند QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

ی مکرر زیاد ها ، اما وقفهنمایداف ار را کنترل تواند سامانه یا نرم کاربر می

، اضطراب و عدم تناسب کاربر را برای تعیین کمی  انبه وسیله کاربر

مورد استفاد  را نشان  کیفی بخشیِاثریی و آعملکرد قابلی  استفاد ، کار

 دهد.  می

 باشد.می لیاتطی عمدر و محاسبه رویدادهای وقفه  پایش ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 رویداد
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چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 ها گ ارش عملیات QMEح( ورودی برای 

 وقفه QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

کند و به طور ویژ  برای  ها را تعیین کمی  می کنترل عملیات QMEاین  QMEر( زمینه 

 قاب  استفاد  اس .، قابلی  استفاد  و قابلی  عملیات

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 آزمایش، عملیات و نگهداری

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 تعداد موارد داده  QMEنام  الف( 22

 موارد داد   ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

سنجد. همچنین تعداد سواب  را بررسی  انداز  ساختار پایگا  داد  را می

 کند.  می

کوچکترین واحد قاب  شناسایی داد  در یک زمینه  مورد داده:تعریف 

مقادیر مجاز و اطالعات دیگر به  تعریف، شناسایی،مشخص که برای آن 

 شود. مشخص می خصوصیاتای از وسیله مجموعه

د حتی پس از اصالح نتوان مانند درجه موارد داد  در دسترس که می QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 گیرند.بمورد استفاد  قرار  ،تصالایا 

 موارد داد   ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

خصوصی  جه  تعیین مرتبط با 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 اف اری،اف اری، مشخصات طراحی نرممشخصات ال امات نرم QMEح( ورودی برای 

پایگا  داد  )درصورت  وار طرحاف اری، کد منب ، های نرم دستورالعم 

تواند برای شناسایی موارد داد  در نرم اف ار مورد  (، میاربردی بودنک

 استفاد  قرار گیرد.

 موارد داد   QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

 مورد ،و قابلی  حم  نگهداری قابلی به طور ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 استفاد  اس .
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-فرآیند)های( چرخه حیات نرم ز(

 اف ار

 نگهداریاز تحلی  ال امات نرم اف ار از طری  

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 خطاهاي  تعداد پیام QMEالف( نام  25

 خطاهای  پیام ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

 به انداز  کافی قاب  اطمینان و امن اس .دانستن اینکه آیا سامانه 

زمانی که داد  دهد،  که برنامه کاربردی می  پیامی: خطاتعریف پیام 

  .دهد روی می یشود یا زمانی که خطای پردازش دیگر نادرس  وارد می

داد  ورودی قاب  تشخیص، درجه دسترسی  خطایهایی مانند درجه QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

عملیاتی کاربر اجتناب  خطایبه سامانه قاب  تشخیص یا درجه  غیرمجاز

 ، امنی  و قابلی  استفاد .پییریاطمینانپییر برای تعیین کمی  

 خطاهای  پیام ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

عی چ( تعریف هر خصوصی  فر

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 .درصورت ضرورت کام  شود - QMEح( ورودی برای 

 خطا های تعداد پیام QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

، امنی  و قابلی  استفاد ، پییریاطمینانبه طور ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 تفاد  اس .قاب  اس

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 و نگهداری سازیپیاد 

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 خطاهاتعداد  QMEالف( نام  23

 خطا ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

( مورد ریقابلی  نگهداتواند برای آزمایش ) میخطا  روش سنجش

 .استفاد  قرار گیرد

 :خطاهاتعریف 

اف ار حاوی خطا، را مانند نرم نادرس که یک نتیجه  اقدام انسان( 1)

 کند.  ایجاد می

(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering 

vocabulary) 
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 ، فرآیند یا داد .مرحلهتعریفی نادرس  از ( 9) 

 (ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering 

vocabulary)  

 نتیجه نادرس . ( 3)

(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering 

vocabulary) 

سنجید  شد  یا یا محاسبه شد ، مشاهد  شد  تفاوت میان مقدار ( 2)

 . یا شر  آن تلوریشر  صحیحِ مشخص شد  یا مقدار درس  

(ISO/IEC 24765:2010 Systems and software engineering 

vocabulary) 
یا  ترجمه نادرس اف ار، حیف یا سوء تعبیر ال امات کاربر در یک مشخصه نرم -مثال

  .مراجعه شود اشتبا . به: شکس ، باشدمی حیف ال امات در طراحی مشخصه
طی در به ازای هر ه ار مورد آزمایش  خطاهاهایی مانند تعداد QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 باشد.می آزمایش

 خطاتعیین کمی   ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

-می زمان اجرا خطاهایزمان پیوند و  خطاهایزمان گردآوری،  خطاهای

 .باشد

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(
که هنگام ترجمه یک برنامه از کد  خطایی مان گردآوري:ز خطاهاي

نحو،  خطاهایبه طور کلی  خطاهادهد. این  منب  به کد دستگا  رخ می

 .باشندمی معرفی الگو خطاهایبررسی نوع و  خطاهای

که هنگام پیوند کدهای منب  گردآوری  خطایی زمان پیوند: خطاهاي

های متغیرهای با منب   بقهها و ط دهد. در آن زمان، آدرس شد  رخ می

نوع متغیرهای با مرج  خارجی انجام  هایخارجی ثاب  هستند؛ بررسی

زمان خطای رخ دهد به عنوان  مراح که در آن  خطاییشوند. هرنوع  می

 شوند. پیوند شناسایی می

دهد.  که هنگام اجرای یک برنامه رخ می خطایی زمان اجرا: خطاهاي

های موجود در برنامه را نشان  حفر  عمول،طور مبهزمان اجرا خطاهای 

زمان  خطاهایتواند با به اتمام رسیدن حافظه ایجاد شود.  دهد یا می می

اجرا به رفتار غیرمنتظر  مانند توقف برنامه یا دادن خروجی نادرس  و 

 شود. منجر می ،غیر 

 گردآوری خطاهایکد منب  برای  QMEح( ورودی برای 

زمان خطاهای  #زمان پیوند،  خطاهای #زمان گردآوری،  خطاهای # QME خ( واحد سنجش برای

 اجرا

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

، امنی  و قابلی  استفاد ، پییریاطمینانبه طور ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 قاب  استفاد  اس .
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-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 گهداریآزمایش و ن

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

خطاهای زمان گیاری باید به پایان برسد. به منظور امکان تشخیص کد

زمان پیوند تمام  خطاهایتمام کدها باید به پایان برسند. برای گردآوری، 

زمان  خطاهاید. برای نزمان گردآوری باید شناسایی و ثاب  شو خطاهای

وند باید ثاب  شود و برنامه باید بتواند اجرا زمان پی خطاهایاجرا تمام 

 شود.

 ها تعداد پیام QMEالف( نام  24

 ها پیام ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

اف ار کمک توانند به استفاد  بهتر از نرم های غیر رم گیاری شد  می پیام

هایی که یک کاربر  یامتر بفهمند. به این منظور تعداد پکنند و آن را سری 

از دیدگا  تواند  تواند درک کند مهم اس . اگرچه این امر می انسانی می

 اهمی  باشد. دارایاف ار انداز  نرم

اف اری اطالعات ارائه شد  به یک کاربر نهایی یک سامانه نرم پیام:تعریف 

 . باشدمی و هشدار نمودن ، هدای آگاهی دادنبرای اهداف 

              شود. به دیگری ارسال می هدفکه از یک  یارتباطپیام: 

(IEEE 1320.2-1998 (R2004) IEEE Standard for 

Conceptual Modelling Language Syntax and Semantics for 

IDEF1X97 (IDEF object)).  

)بیشتر برای یک دستگا ( یا به آسانی توسط یه  نگاریتواند رم  پیام می

 ناسایی شود.کاربر انسانی ش
ها و همچنین ارتباطات  ها جه  انجام مسلولی  پیام شام  درخواس  -يادآوري

 شود. اطالعاتی ساد  می
هایی مانند درجه عملیات کاربر مبتدی و قاب  راهنمایی در جه  QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

  تواند قابلی قابلی  استفاد  )قابلی  یادگیری(. برخی مواق  این امر می

 عم  و زیبا شناختی را تح  تأثیر قرار دهد.

 تعیین کمی  پیام ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

تواند در مدلی با  اس  که می  ( مفهومیFMPپردازش پیام کارکردی )

شدار و فرعی مختلف مانند پیام اطالعات، پیام وضعی ، پیام ه خصوصیات

 پیام خطا بیان شود. 

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(
از یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که  پیامی پیام اطالعات:

 وجود ندارد. متصدیبرای دخال    دارای هیچ گونه ال امی

از یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که  پیامی پیام وضعیت:

وجود ندارد، اما وضعی   متصدیبرای دخال    ال امیگونه دارای هیچ

 دهد. گ ارش می را دهیعملیاتی جاری سامانه گ ارش

از یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که رویداد  پیامی پیام هشدار:

 متصدیمستل م دخال   -دهد که  ای را طی عملیات نشان مییا برنامه
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عی رویدادن اتفاقی بد اس . در اس . تقریبا همیشه یک شاخص از نو

شود  علوم کامپیوتر این پیام یک پیام تشخیصی اس  که زمانی منتشر می

دهد اما  که یک برنامه کامپیوتری اشتبا  یا مشکلی بالقو  را تشخیص می

یک عبارت اس  از  یک پیام هشداردهد. به طور کلی  به پردازش ادامه می

نی که به سازی یا بالُرجا، پیام آگا جعبه تبادل دو طرفه نمایی، پیام د

کاربر درمورد شرایطی که ممکن اس  موجب ایجاد مشک  در آیند شود 

 .دهد آگاهی می

از یک سامانه کامپیوتری یا برنامه کاربردی که یک  پیامی پیام خطا:

دهد که مستل م  مشک  یا رویداد قاب  توجه را طی عملیات نشان می

ا تقریبا همیشه شاخص رویدادن اتفاقی بد اس . این خط متصدیدخال  

اس . یک پیام خطا اطالعاتی اس  که هنگام رویداد یک شرایط غیر 

شود.  منتظر  معموت در یک کامپیوتر و یا دستگا  دیگر نمایش داد  می

های  های کاربری گرافیکی، پیام با واسط پیشرفتههای عام   در سامانه

های  شوند. پیام ی تبادل نمایش داد  میها خطا اغلب با استفاد  از جعبه

گیرند که دخال  کاربر تزم اس  تا  خطا زمانی مورد استفاد  قرار می

اس  یا هشدارهای مهم )مانند   نشان دهند یک عملیات شکس  خورد

هشدار به یک کاربر کامپیوتری درمورد اینکه فضای دیسک سخ  تقریبا 

ای در زمان ی خطا به طور گسترد ها پیام پر شد  اس ( را باز پخش کند.

اف ار شوند و قسمتی از هر سامانه عام  یا اف ار  سخ  دید  می محاسبه

 کامپیوتری هستند.

وسیله ال امات تواند به اف ار اس  که میها از نرم اصلی استخراج پیام مفهوم QMEح( ورودی برای 

یف ال امات سپس با حاز سند طراحی استخراج شود، کارکردی  کاربرِ

 و بدس  آوردن ال امات پیام کاربرِ  کارکردی مرتبط غیر پیامیکاربرِ 

کارکردی با شناسایی  هر یک از ال امات پیام کاربرِشود. میکاربردی انجام 

 شود.  طبقه بندی می ،پیام و پردازش پیام کارکردی

 هاپیام QMEخ( واحد سنجش برای 

، تعداد پیام وضعی ، تعداد پیام هشدار، تعداد یام اطالعاتاف ودن تعداد پ د( قوانین عددی

 پیام خطا.

 نسب  ذ( نوع مقیاس

به طور ویژ  برای قابلی  استفاد  )قابلی  یادگیری( قاب   QMEاین  QMEر( زمینه 

 استفاد  اس .

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 نگهداریطراحی، کدگیاری، آزمایش و 

های سنجش   ژ( محدودی

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -
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 (رَويهتعداد مراحل ) QMEالف( نام  22

 

 (از رَویه) مراح  ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

 تر هستند.پیچید  ،بیشتر مراح . فرضیه: رَویهداشتن اید  پیچیدگی 

  : مرحلهتعریف 

 برایکه رَویه فهرس ( در  در گیاری شد )مورد شمار   عنصریک ( 1)

استاندارد ملی ایران به  کند. ( را بیان میتااقدام) اقدامکاربر اجرای یک 

ال امات  -هااف ار و سیستم، مهندسی نرم 1333سال  :19329شمار  

 .23-2بند  ،برای طراحان و تکوین کنندگان

تقال که به های ان رویداد هم مان یک مجموعه متناهی از حال ( 9)

 گیرد.  صورت هم مان در عالم  گیاری صورت می
(ISO/IEC 15909-1:2004 Software and system engineering 

- High-level Petri nets - Part 1: Concepts, definitions and 

graphical notation.2.1.26.4)  

 ،گیرد میکه در یک فرآیند مورد استفاد  قرار  اقدامای از یک چکید ( 3)

شرک  دارند را رها  اقدامشد  را که در آن نمشخص  اهدافممکن اس  

 کند. 

 -، فناوری اطالعات1329سال  :16993)استاندارد ملی ایران به شمار  

 (  6-3-6زبان اجرای طرح، بند  –مدل مرج   -پردازش توزی  شد  باز 
اف ار نرم وسیلهبههای  سخشود. پا می اقدامکه شام  یک یا چند ای مرحله  – يادآوري

 شوند. درنظر گرفته نمی ،به عنوان مراح 
از  رَویه نگهداریعملیات کاربر یا  رَویهبرای  مراح تعداد  مانندهایی QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 باشد.نگهداری مییی و قابلی  آتعیین کمی  قابلی  استفاد ، کار

 باشد.می ، شناسایی شد مراح شمارش  ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 باشد.می از ال امات و طراحی های متفاوترَویه QMEح( ورودی برای 

 همرحل QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

قابلی  نگهداری، یی و آبه طور ویژ  برای قابلی  استفاد ، کار QMEاین  QMEر( زمینه 

 قاب  استفاد  اس .

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 باشد.نگهداری میاز تحلی  ال امات تا 
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های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .ورت ضرورت کام  شوددرص -

 پیچیدگي وظیفه QMEالف( نام  29

 وظیفه ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

اف اری برای شناخ  پیچیدگی یک وظیفه. پیچیدگی محصول نرم

اف ار را تح  تأثیر قرار دهد. به طور عمد    استفاد  نرمیتواند قابل می

. تعیین پیچیدگی یک وظیفه مشخص داریقابلی  نگه وپییری اطمینان

 دهد. دشواری اجرای این وظیفه را نشان می

کردی اس  که باید در یک دور  زمانی تعریف کاروظیفه  وظیفه:تعریف 

گیرد  مورد توجه قرار می اف اری نرم دیدگا  بدس  آید. در این کار،  ،شد 

 نرم اف ار اس . کرد اشار  شد  در اینجا خودِکارو 

 

( پیچیدگی را به عنوان IEEEسه مهندسان برق و الکترونیک )موس

-پیاد دارای یک طراحی یا  مولفهای که براساس آن سامانه یا درجه»

. در این مطالعه شاخص «هستند که درک و بررسی آن دشوار اس  سازی

-کاربر اس  و دشواری اجرای وظیفه داد  یا درخواس  ورودی برنامه نرم

 ستخراج از سامانه اس .اف اری و نتیجه ا
 وظیفه:  -يادآوري

-های نرم تواند موازی با دیگر مولفه اف اری که مینرم مولفه اف ار، یکدر طراحی نرم( 1)

 اف اری عم  کند.

 موضوع هم مان با رشته کنترل خود ( 9)

ها به عنوان واحد ابتدایی کار به وسیله برنامه هایی که با آن دنباله دستورالعم ( 3)

 شود نظارتی یک سامانه عام  برخورد می
(ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering 

vocabulary) 

مورد نیاز، توصیه شد  یا مجاز که برای کمک به دستیابی به یک یا چند  اقدامی( 2)

 .خروجی یک فرآیند درنظر گرفته شد  اس 
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software 

Life Cycle Processes)  

 –اف ارها و نرم، مهندسی سامانه 1329 سال :16392استاندارد ملی ایران به شمار  ) 

 فرآیندهای چرخه حیات سامانه(
وظیفه برنامه جه  ادار  عملکردهای  هایی مانند درجه پیچیدگیQMِ )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

ی یا درجه پیچیدگی وظیفه برنامه برای تعیین کمی  قابلی  واسط کاربر

 .قابلی  نگهداریو پییری اطمیناناستفاد ، 

 پیچیدگی وظیفه ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 ها متغیرها و شناسه

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

اف اری. فهم، ی تعریف و استفاد  شد  در یک سامانه نرمتعداد متغیرها

از کد منبعی که از متغیرهای بیشتری استفاد   نگهداریزدایی و اشکال
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در هر کارکرد که ( عناصر) ها دشوارتر اس . تعداد شناسه ،کند می

( عناصرهای کارکرد ) . شناسهاندوارد شد  فراخوانی شد  در کد منب 

زدایی و ن متغیر درنظر گرفته شوند. فهم، اشکالتوانند به عنوا می

 دشوار اس . عناصراز یک کارکرد با تعداد زیادی از  نگهداری

 

در یک وضعی ، هر متغیر مورد استفاد  یک نقطه را به شاخص  QMEح( ورودی برای 

پیچیدگی تخصیص خواهد داد. برای عناصر کارکرد: در یک وضعی ، هر 

را در شاخص پیچیدگی شرک  خواهد  nنقا   ،درخواس  کارکرد/روش 

 ها( = تعداد نشانهnداد )

 پیچیدگی وظیفه QMEخ( واحد سنجش برای 

 به عنوان مثال: کم، متوسط و زیاد د( قوانین عددی

 ترتیبی ذ( نوع مقیاس

قابلی  و  پییریاطمینانبه طور ویژ  برای قابلی  استفاد ،  QMEاین  QMEر( زمینه 

 اس .، قاب  استفاد  ی نگهدار

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 نگهداریطراحی از طری   با

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 تعداد موارد آزمايش QMEالف( نام  27

 موارد آزمایش ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

   آزمایش قبول/رد.با هدف تعیین کمی

مستق  قاب  اجرا از آزمایش  یکمینه قسم یک  مورد آزمايش:تعریف 

    دهد اف اری که دو نتیجه احتمالی را نتیجه میمجموعه یک سامانه نرم

 .]قبول/ رد [

 تر موارد زیر اس :مورد آزمایش دقی 

ظار های آزمایش، شرایط اجرا و نتایج مورد انت ای از ورودیمجموعه( 1)

اند، مانند بکاربردن یک مسیر  که برای یک هدف مشخص ایجاد شد 

 برنامه مشخص یا بررسی مطابق  با ال ام مشخص. 
(IEEE 1012-2004 IEEE Standard for Software Verification 

and Validation)  

بینی شد  و  های مشخص کنند  مستندسازی، نتایج پیش ورودی( 9)

 جرا برای یک مورد آزمایش. ای از شرایط امجموعه

(IEEE 1012-2004 IEEE Standard for Software Verification 

and Validation)  
، یا به صورت خودکار هایی مانند تعداد موارد آزمایش قاب  اجراQM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

شد  به ازای هر ه ار اشتبا  بررسی موارد آشکارهای  تعداد شکس 

-اطمینان( و پییری)آزمایشقابلی  نگهداری ای تعیین کمی  آزمایش بر

 )قدرت تحم  خطا(. پییری
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 موارد آزمایش ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 آزمایش و نتایجسناریوی  QMEح( ورودی برای 

 موارد آزمایش QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

( و پییریآزمایش)قابلی  نگهداری به طور ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 اس . قاب  استفاد )قدرت تحم  خطا( پییری اطمینان

-ای( چرخه حیات نرمز( فرآیند)ه

 اف ار

 آزمایش

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 تعداد موارد مصرف QMEالف( نام  28

 موارد مصرف ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

برای استفاد  در یک مدل  به طور کلیسنجه انداز  یک مورد مصرف. 

تواند به تعیین کمی  منب  بهر  برداری نسبی کمک کند.  وری، میبهر 

 کند. آن استفاد  می چه انداز  منب  از یک مورد مصرف مرتبط با انداز 

( اثر متقاب قاب  میان یک عام  )آغازگر تشرح اثر م مورد مصرف:تعریف 

ای از مراح  ساد  نشان داد  و خود سامانه. این مورد به عنوان دنباله

 مورد مصرف. دیدگا خصوصی  آن انداز  کارکردی اس ، اما از شود.  می

یک وظیفه پیچید  سامانه که نتیجه قاب   :UMLمورد مصرف در 

 .دهد سنجه مقدار یک عام  را ارائه می

(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary) 
ها و شرح مورد مصرف  ای از مثالتر یک مورد مصرف مجموعه طور رسمیبه – يادآوري

 کند.  را تعریف می

دهد.  سندی که یک مورد مصرف را شرح می مشخصه مورد مصرف:
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary) 
های اساسی مشخصه مورد مصرف، نام مورد مصرف، شرح مختصر،  قسم  -يادآوري 

 پس شر  و جریان جایگ ین هستند. پیش شر ، جریان پایه،
هایی مانند تعداد مشخص شد  موارد مصرف برای تکمی  وظیفه QM )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

درنظر گرفته شد  کاربر مشخص، برای کاهش خطرات مشخص، برای 

برای تعیین کمی  قابلی   ،ناتوان مشخصِ انجام عملیات به وسیله کاربرِ
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، پوشش زمینه و قابلی  استفاد . بخشیاثرمحصول از خطر، آزادیِ 

یی )سودمندی منب ( نی  مفید آهای مرتبط با کارQMهمچنین برای 

 اس . 

مختلف به صورت  هایسناریوبرای  اقداماتقوانین یافتن نوع متفاوتی از  ث( روش سنجش

 زیر هستند:

 و از این رو  اقدام  شرحِسازیِ مداوم از مرتب کارگیریبه (

ها( جه  نشان دادن دنباله گرهای شمار  منحصر به فرد آنشناسا

 اس . برای موضوع اصلی اقداماتاکید میان 

  توانند در بخش مشابهی از مورد  هم مان می اقداماتتکرارها و

جایگ ین باید در یک  اقداماتد، درصورتی که نمصرف بیان شو

بخش متفاوت نوشته شد  باشند. برای الحاقات و مسیرهای 

  .یگ ین تمام احتماتت باید درنظر گرفته شوندجا

. در برخی را پیدا کنید اف ار و روابط تعداد موارد مصرف جه  سنجه نرم -يادآوري 

ورد مصرف با مواق  بهتر اس  که از منط  شرطی یا نمودارهای فعالی  برای شرح م

 استفاد  شود.  قوانین و شرایط بسیار
ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

ط با خصوصی  جه  تعیین مرتب

 کمی  )اختیاری(

 اقدام

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

یک زمینه تعریف شد  از کار برای اجرا، شام  ورودی » ( 1: )اقدام

ای از وظایف به هم پیوسته ( مجموعه9. )«ضروری آن و اطالعات خروجی

 یک فرآیند 
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software 

Life Cycle Processes)  
 موارد مصرف QMEح( ورودی برای 

 اقدام QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

، پوشش زمینه و بخشیاثراز خطر،  آزادیبه طور ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 اس . ، قاب  استفاد قابلی  استفاد 

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 ال امات

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 ها تعداد عملیات QMEالف( نام  26

 عملیات ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

دت تعاملی اف ار به شاز پیچیدگی عملیاتی برای نرم ایفراهم کردن سنجه

ها با وظیفه استفاد  متصدی ،ها با حد مصرف بات. در بسیاری از محیط

اف اری مواجه های کاربردی نرم های مشابه برنامه مکرر از مجموعه مشخصه
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هایی به حداق  رساندن پیچیدگی عملیاتی  در چنین محیط شوند. می

د  و ممکن اس  به کاهش قاب  توجه فرسودگی و اف ایش قابلی  استفا

هایی دارای متصدیچنین  به نوعی،مورد استفاد  منجر شود.  کیفییی آکار

اف ار هستند و روشی با حداق  تالش برای تعام  با تجربه گسترد  با نرم

گیرد  هایی که وظایف آنها را در بر می اف ار را به منظور اجرای عملیاتنرم

 کنند. انتخاب می

هایی که محصول مشابهی را  لی اجرای مداوم فعا يک عملیات:تعریف 

 آورند. تولید یا یک خدم  تکراری را فراهم می

 به طور دقی  تر یک عملیات:

برای  در محیط درنظر گرفته شد  ایرایانهفرآیند اجرای یک سامانه ( 1)

 اجرای کارکردهای درنظر گرفته شد  برای آن اس .
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary) 

 که برای اجرای یک فعالی  مورد نیاز اس .  اقدامی( 9)
(ISO/IEC 15940:2006, Information Technology - Software 

Engineering Environment Services)  
عملیاتی رخ داد  را با  خطاهایعملیاتی که تعداد  خطایاز  آزادیدرجه  )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

برای تعیین کمی  قابلی  استفاد   ،طی عملیاتدر ها  د ک  عملیاتتعدا

 )عملیات(. کند مقایسه می

 عملیات ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت تکمی  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت تکمی  شود

 .به آنها عم  خواهد کرد متصدیهایی که  فهرس  کنترل QMEح( ورودی برای 

 عملیات QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

مورد  کیفییی به طور ویژ  برای قابلی  استفاد  و کارآ QMEاین  QMEر( زمینه 

 اس .استفاد ، قاب  استفاد  

-)های( چرخه حیات نرمز( فرآیند

 اف ار

آستانه ال ام مشخصات ال ام غیرکارکردی: به عنوان یک  –اف ارتهیه نرم

 قابلی  استفاد  

 : به عنوان یک عام  انتخاب.COTSانتخاب/ مقایسه  –اف ار تهیه نرم

 : پیش تعیین پیچیدگی عملیاتی.UIطراحی  –اف ار توسعه نرم

رکردی: به عنوان مبنای مقایسه با توجه مطلوبی  ال ام غیر کا  – آزمایش

 به ال امات.

 UIتعیین فرص  بهبود: به عنوان امکان شناسایی بهبود  – نگهداری
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های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 مخرب خطاهايتعداد  QMEالف( نام  50

 مخرب خطاهای ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 ن کمی تعیی

 اف ار.یک نرمپییریِ اطمینانشناخ  

که ناتوانی کام  یک سامانه یا  خطایی: مخرب خطاييک تعریف 

 .دهدرا نتیجه می در کارکرد عنصری
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary) 
ار افتادگی سامانه در نمایش مخرب که به دلی  از ک خطاهایتعداد  )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

قاب  ترمیم  ی مخرب داد  خطاهایتحم  خطا، قابلی  بازیابی یا تعداد 

 .شود ایجاد میپییری اطمیناننمایش قابلی  بازیابی در  برای

طی آزمایش یا عملیات و ثب  رویدادهای در اف ار بر سامانه یا نرم پایش ث( روش سنجش

  باشد.می تادگی سامانه یا تعلی  خدم مخرب مانند از کاراف خطاهای

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 .درصورت ضرورت تکمی  شود -

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت تکمی  شود -

 آزمایش و عملیات QMEح( ورودی برای 

 مخرب خطاهای QMEخ( واحد سنجش برای 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

)توان تحم  خطا، قابلی  پییری اطمینانبه طور ویژ  برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 اس . بازیابی( و آزادی از خطر

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 آزمایش و عملیات

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .کام  شوددرصورت ضرورت  -

 اندازه پايگاه داده QMEالف( نام  52

 پایگا  داد  ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 
. باشدمی تعداد رویدادها در یک پایگا  داد  اندازه پايگاه داده:تعریف 

که داد   اف ار جدید هنگامیبرای سنجه قابلی  نصب یک نرم QMEاین 

 تواند مفید باشد. می ،باید انتقال یابد

 : یک پایگا  داد

با هم  ایرایانهیک مجموعه وابسته به هم که در یک یا چند فای  ( 1)

 اند. ذخیر  شد 



36 

 

 شرح QME شماره
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary)  
یک ساختار  مطاب  باشد  سازماندهیهای  ای از داد مجموعه( 9)

ها را آن ناظرهای متهستارهای داد  و روابط میان  هکه مشخص  مفهومی

 دهد.  کند، شرح می از یک یا چند منطقه کاربردی پشتیبانی میکه 

-، فناوری اطالعات 1333 سال :6213-1)استاندارد ملی ایران به شمار  

 (های پایهواژ  1قسم  :  -نامهواژ 

ف مشخص که های شرح دهند  یک منطقه هد ای از داد مجموعه( 3) 

 شود.  استفاد  و به روزرسانی میوسیله یک یا چند برنامه کاربردی،  به

 -، فناوری اطالعات 1333 سال :19223)استاندارد ملی ایران به شمار  

جه  سنجش انداز   FiSMA1.1روش - هااف ار و سیستممهندسی نرم

 (کارکرد

 ()قابلی  نصب حم قابلی   )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 انداز  پایگا  داد  ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 رویداد

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت تکمی  شود

 پایگا  داد  QMEح( ورودی برای 

 تعداد رویداد QMEخ( واحد سنجش برای 

 ودناف  د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

قاب  استفاد   ،)قابلی  نصب( حم به طور ویژ  برای قابلی   QMEاین  QMEر( زمینه 

 .اس 

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 نگهداری

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -

 اندازه حافظه QMEالف( نام  55

 داز  حافظهان ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصی  جه  

 تعیین کمی 

اف ار نیاز به که یک نرم ار و دائمیبرای فهمیدن می ان مورد نیاز حافظه فرّ

 اجرای صحیح آن دارد.

تعریف انداز  حافظه: می ان ذخیر  رایانه یا اف ار  یک رایانه )به صورت 

 . باشدمی شود( چندین بای  بیان می

پییر در واحد پردازش و تمام سازی نشانیی ذخیر تعریف حافظه: فضا

مورد استفاد   ها سازی داخلی که برای اجرای دستورالعم فضاهای ذخیر 
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، 1333 سال :6213-1)استاندارد ملی ایران به شمار  گیرد.  قرار می

 های پایه(واژ  1قسم  :  -نامهواژ -فناوری اطالعات 

 ی عملکرد )سودمندی منب (یآکار )های( کیفی مرتبط ت( سنجه

 انداز  حافظه ث( روش سنجش

ج( فهرس  خصوصیات فرعی 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین 

 کمی  )اختیاری(

 ساز حافظه ، حافظه ویدئویی، نمایهRAMار، حافظه دائمی، حافظه فرّ

 

 

چ( تعریف هر خصوصی  فرعی 

 )اختیاری(
رومغناطیسی یا نوری برای جایی که داد  به صورتی الکت حافظه دائمي:

شود. ذخیر  سازی به  نگهداری می ایرایانهدسترسی توسط یک پردازند  

های  داد  به رایانه از طری  عملیات ها واف ار صورت دائم با هدف اتصال 

یعنی، دیسک سخ  و  –گیرد  ورودی/خروجی مورد استفاد  قرار می

ی که حافظه رایانه و دیگر سازهای ذخیر  های نواری و دیگر قالب سامانه

 گیرند. سازی درون رایانه را در برنمیفضاهای ذخیر 

از اطالعات  نگهداریحافظه رایانه که نیازمند نیرو برای  ار:حافظه فرّ 

سازی که نیازمند تأمین نیروی ذخیر  شد  اس ، برخالف حافظه ذخیر 

 شد  نیس . نگهداری

RAM: ( حافظه دسترسی تصادفیRAMنوعی ) ّار اس . از حافظه فر

که امکان دسترسی به داد   در برداردامروز  قالب مدارهای یکپارچه را 

. نمایدمیذخیر  شد  را در هر ترتیبی )یعنی به صورت تصادفی( فراهم 

تواند در یک  به تصوری اشار  دارد که هر قطعه از داد  می «تصادفی»

داد   قبلیِآیا به قطعه  زمان ثاب ، صرف نظر از مح  فی یکی آن و اینکه

 بازگرداند  شود. ،مرتبط اس  و یا خیر

ار نصب شد  برروی یک مبدل نوعی از حافظه فرّ حافظه ويدئويي:

. پیش از آنکه یک تصویر بتواند به یک نمایشگر تصویر اس  ویدئویی

ای از حافظه ارسال شود، ابتدا به صورت یک طرح شطرنجی در ناحیه

. دلی  گرددارائه میشود،  نامید  میچارچوب  گیرویدئویی که میان

تعیین برای بکارگیری حافظه ویدئویی به عنوان یک رابط فرعی جداگانه 

 تر اس .ها به صورت دقی  ال امات حافظه گرافیکی برنامه

اب اری برای بررسی الگوهای حافظه برنامه با استفاد   نمايه ساز حافظه:

 .اس  رای برنامهاز اطالعات جم  آوری شد  با اج

های برنامه  استفاد  از حافظه یک ویژگی کامال منحصر به فرد برای زبان QMEح( ورودی برای 

طی اجرای برنامه در نویسی سطح بات اس . ایجاد اهدافی با هر انداز  

کند. تخصیص انداز  حافظه برای عملکرد و  زمان اجرا را امکان پییر می

اف ار اهمی  دارد. برنامه نویس نرم کیفیو برای انداز  برنامه و از این ر

مسلول دنبال کردن حافظه تخصیص داد  شد  در زمان اجرا و آزاد 

 بیشینه. باشدمیهر زمانی که دیگر نیازی به آن نیس ،  آن در نمودن
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می ان  کمینه نمودنفضای حافظه که نقطه اوج اس ، برای مشخص 

این امر  باشد.میضروری  ،یاز دارداف ار به آن نحافظه فی یکی که نرم

 شود.   بیشتر به وسیله یک برنامه در سامانه عام  فراهم می

( و MB(، مگابای  )KBواحد سنجش بای  خواهد بود. کیلوبای  ) QMEخ( واحد سنجش برای 

توانند به عنوان واحد سنجش مورد استفاد  قرار  ( نی  میGBگیگابای  )

 از واحدهای بای  هستند. 1992گیرند چراکه مضرب 

 اف ودن د( قوانین عددی

 نسب  ذ( نوع مقیاس

 سودمندی منب  QMEر( زمینه 

-ز( فرآیند)های( چرخه حیات نرم

 اف ار

 کلی نگهداری

های سنجش  ژ( محدودی 

 )اختیاری(

 .درصورت ضرورت کام  شود -
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 پیوست ب

 )اطالعاتي(

 (QME) فيکی سنجه عنصر طراحي يک راهنماي

توصریه   19333ملی ایرران بره شرمار      استاندارد را که در یروش سنجشای را برای اجرای این سند رویه

را از یک خصوصی  جهر    (QME) کیفی سنجه عنصریک  روش سنجشدهد. این  میشد  اس  را ارائه 

             اسررتاندارد یهررا کنررد. هرردف از ایررن سررند کمررک برره کرراربران مجموعرره    مرریتعیررین کمیرر  تولیررد  

ISO/IEC 9126 (استانداردهای ISO/IEC TR 9126-2 ،ISO/IEC TR 9126-3 ،ISO/IEC TR 9126-4 )

، ISO/IEC 25022 اسررتانداردهای ) کیفرریاسررتانداردهای سررنجه  SQuaREی هررا و کرراربران مجموعرره

ISO/IEC 25023 و ISO/IEC 25024)  هنگرام انتخراب و   اس . ایرن پیوسر     روش سنجشجه  اجرای

خواهد بود.  سودمند ،طی چرخه حیات محصول ،محصول کیفیجه  ارزیابی  های کیفی سنجهاستفاد  از 

کره در   9-6بند در  «ها QMEقالب جدول  »تواند درصورتی که به منط  تکمی   میکاربر این استاندارد 

 نماید.می  ندارد این جدول را تکای عالقه ،این پیوس  اطالعاتی تعریف شد  اس 

روش  ، طرراحِ QMEدهد، برای تعیرین کمیر     میمراجعه شود( نشان  1-6 بند )به 2همانطور که شک  

کند. بسته به زمینه  میرا شناسایی و جم  آوری  QMEداد  مربو  به تعیین کمی  خصوصی   سنجش

 مروارد ورودیِ  د. ایرن نتوانند شناسایی شو میفرعی  خصوصیاتِ، تعدادی از QME هدف)های(استفاد  و 

اف ار( اسرتخراج  اف ار )برای مثال چرخه حیات نرماز محصوتت نرم خصوصیاتهستند. این  سنجش روشِ

 خصوصریات  خصوصریات و ی مختلفی را که شناسایی ها خروجی ،روش سنجششوند. طراح  میو تعریف 

 قروانینِ  ازیِسر پیراد  را بررای   روش سرنجش و شررح   کند. وی اصول سرنجش  میفرعی هستند را تولید 

 کند. میطرح ری ی  ،عددی تخصیصِ

واحرد  ترا تخصریص عرددی )    QME، از شناسایی روش سنجش)مراح  مختلف( طراحی  رَویهاین بخش 

رَویره  را برا اسرتفاد  از ایرن     «حاصر  شرد   »های QMEیی از ها مثال زیردهد. بخش  می( را شرح سنجه

 دهد. میارائه  سنجش

 :عبارتند از هاQMEمراح  پیشنهادی برای طراحی 

 (1-ببند و اهداف ) QMEشناسایی  .1

 (9-ببند جه  تعیین کمی  ) QMEشناسایی خصوصی  مرتبط با  .9

 (3-ببند ) فرعی خصوصیاتِتعریف خصوصی  و  .3

 (2-ببند جه  تعیین کمی  شدن ) خصوصیاتساخ  مدل  .2

 (3-ببند )فرمول( و نوع مقیاس ) واحد سنجشتخصیص  .3



29 

 

روش جه  طراحی یا بررسی طراحی یرک   ،هر مرحله فهرس  شد  در این بخشتوانند  میکاربران این سند 

مرورد اسرتفاد  قررار     ،مشخص QMEبرای یک  QMEرا به منظور پرهی  از سوء استفاد  تصادفی از  سنجش

طی ک  چرخره حیرات    ، درو در هر سطحی کیفی سنجهتواند برای هر  می QMEدهند. به طور فرضی، یک 

 QMEکه مستق  از  روش سنجشیک  سازیپیاد . در این سند، فرآیند طراحی برای محصول بکار برد  شود

تواند هنگام طراحی یک  می رچه، مالحظات مرتبط با اهداف سنجشبکار گرفته شد  اس . اگ ،و فناوری اس 

QME تعریف شوند. این امر به دلی  اینکه یک  ،مشخصQME هایهکه به مشخص کیفی سنجهبه  ،مشخص 

 QMEتغییر نکنرد اسرتفاد  از یرک     . این شرایط تا زمانی که هدف سنجشضرورت دارد ،رتبط اس فرعی م

 شود. مینفرعی مختلف را شام   هایمشخصهو  هامشخصهبرای 

ی هرا  گرها، درسراسرر گررو   سنجهباید قاب  تکرار و قاب  تکثیر در سراسر  نتایج سنجشبا مساوی بودن همه چی ،  -2 يادآوري

ها بایرد بره   QMEباشند. مراح  پیشنهادی طراحی  ها اف ار و همچنین در سراسر سازمانمشابه نرم های کیفی سنجه ،گرسنجه

 کمک کند. روش سنجشدستیابی اهداف به انداز  کاربرد 

 و اهداف QMEشناسايي  2-ب

 ISO/IEC 9126ی هااسرتاندارد   ( در مجموعره 939)حردود   های کیفری  سنجههایی که از QMEفهرستی از 

بیران شرد  در فهرسر ، یرک خصوصری  )از محصرول(        QME. برای هرر  اند شد استخراج  2و  3، 9 قسم 

و  هرا زیرا به مشخصهی مداوم دتل  دارد، ها رسانی به روز در QMEشناسایی شد  اس . این عم  شناسایی 

دیرد نیر  کره    ( شناسرایی شرد  ج  93919ملری ایرران بره شرمار       اسرتاندارد  فرعی )ارجاع به : هایمشخصه

مربوطه آنها را نی  موجرب خواهنرد    خصوصیاتهای جدید بالقو  همرا  با QMEجدید و  «های کیفی سنجه»

اطالعراتی  زیررا  در زمینه استفاد  نی  از اهمی  برخوردار اس ،  QMEشد، بستگی دارد. در نهای ، شناسایی 

شناسایی  QMEکه یک  میدهد. هنگا میرا ارائه  نتایج سنجش ،و مصرف درنظر گرفته شدرمورد هدف سنج

 وجود دارد. QMEشود امکان شناسایی خصوصی  ثاب  مورد استفاد   می

هدف، اهداف و  هستار، QMEباشد: نام  زیرباید شام  اطالعات تشریحی  در نتیجه، طراحی سنجش

سنجه وسیله چگونگی شود به)این استفاد  می مرتبط کیفی (های) سنجهخصوصی  جه  تعیین کمی ، 

مرتبط با خصوصی  جه  تعیین کمی ، تعریف هر  فرعی خصوصیات، فهرس  روش سنجش، کیفی(

، چرخه حیات نرم QME، نوع مقیاس، زمینه QME، قوانین عددی برای QMEخصوصی  فرعی، ورودی 

خصوصی   که آیا سنجش طراح باید روشن کندهمچنین  ،. در مورد اهدافهای سنجش محدودی اف ار و 

سه  ISO/IEC 9126 استاندارد  ثال از نقطه نظر کاربر یا توسعه دهند  اجرا خواهد شد و یا خیر. دربرای م

اف ار توسط مورد استفاد  )زمانی که نرم کیفیوجود دارد: داخلی )توسعه دهند (، خارجی )کاربر( و  دیدگا 

اف ار برای اجرای ه حیات توسعه نرمگیرد(. این سند باید روشن کند که کدام چرخ میکاربر مورد استفاد  قرار 
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اف ار اف ار ممکن اس  مبتنی بر نوع چرخه حیات نرممناسب اس . مراح  چرخه حیات نرم روش سنجش

، مراح  چرخه حیات پایه تحلی ، طراحی، کد گیاری،  (ISO/IEC 12207:2008) استاندارد تغییر کنند. در

 .هستند ،ال اماتنگهداری آزمایش و 
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes).   

 جهت تعیین کمیت QMEشناسايي خصوصیت مرتبط با  5-ب

-تواند از طری  چندین روش نمایش مشهود شود. مجموعه میاف ار یک محصول نامرئی اس ، اما همچنان نرم

ای از برای یک برنامره نرویس، مجموعره    کُدای از خطو  بر، مجموعهبرای یک کار ها ای از صفحات و گ ارش

 اسرتاندارد )افر ار هسرتند   یرک نررم   عناصری خوبی برای ها اف ار مثالاف ار برای طراح نرمی مدل نرمها نمایش

IEEE 1233-1998.)  برای تعیین کمی  یک خصوصی  مرتبط با یکQME توانرد وجرود آن    مری گرر  سنجه

مرتبط اسر . بررای مثرال،     QMEر قرار دهد. یک خصوصی  مهم جه  تعیین کمی  به یک را مدنظ عناصر

 خصوصی  مهم جه  تعیین کمی  اس . «خطا»اس  درحالی که  QME خطاهاتعداد 

مرتبط خواهد برود. انتخراب یرک     QMEمستقیم به انتخاب یک طور بهبرای سازمان، انتخاب یک خصوصی  

QME و  هرا ازمان قصد تعیین کمی  کردام مشخصره  در سازمان مرتبط باشد )س باید با هدف برنامه سنجش

تعریرف شرود   توانرد   مری مرورد اسرتفاد  توسرط یرک سرازمان       QMEفرعی را دارد؟(. هر  هایمشخصهکدام 

 تعریف نشد  باشد. استاندارد ملیدرصورتی که به وسیله یک 

 فرعي خصوصیاتتعريف خصوصیت و  3-ب

. 1تج یه شود ،سنجهت فرعی قاب  اتواند به خصوصی می QMEیین کمی  خصوصی  شناسایی شد  جه  تع

، «موضروع اصرلی  »توانرد بره سره خصوصری  فرعری       مری  «مورد مصررف »گیری برای مثال خصوصی  انداز 

مکتروب   برازنگری بایرد یرک    روش سرنجش طرراح  سرپس  تج یه شود.  «استثناها»و  «مسیرهای جایگ ین»

 قبلری در تحقیقرات   QMEمرتبط بره   خصوصیاتعریف و سنجید  شدن را برای درک چگونگی ت 9ایمقایسه

 نامهکتاب مراج در مدل کیفی و دیگر  ها مشخصهی میان تعریف ها و تفاوت ها انجام دهد. طراح باید شباه 

 ایج( بسرتگی دارد. نتر  9-ببنرد  ) QMEف و زمینره اسرتفاد  از   کند. این امر به طور عمد  به هدرا مشاهد  

 مطاب  باشد. QMEاستفاد  از و ف د با هدبازنگری بای

                                                 
1- Decomposed 

2-Comprehensive literature review
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چگونگی تج یه یک خصوصی  به  1تواند ابتدا با بیان تلویحی می، توصیف خصوصی  خصوصیاتیبرای چنین 

تواند شرح دهد که کدام نقش را هر خصوصی  فرعی در ساختار  میانجام شود. این تج یه  فرعیخصوصیاتِ 

 باید در این مرحله شرح داد  شود.خصوصیات نگی تج یه کند. بنابراین، چگو میآن خصوصی  ایفا 

                   اسرررتاندارد در  COSMICشرررود. روش مررریدر اینجرررا مثرررالی از تج یررره یرررک خصوصررری  بیررران    

ISO/IEC 19761 (COSMIC)    مررز و  هرا  دیگرر )تیره  خصوصیات و برخی از  «حرک  داد »از خصوصی ،

در این مورد همچنین  شود.، تشکی  میکند میکمک  «حرک  داد »ف فرآیند کارکردی( که به درک و تعری

شناسرایی   ،و نروع نوشرتن   خوانردن )حرک  داد ( که به عنوان نوع ورود، نوع خرروج، نروع    فرعیخصوصیات 

( و شرمارش  3-ببنرد  برای ساخ  یرک مردل )   فرعیخصوصیات نی  قاب  تشخیص اس . سپس آن  اند شد 

 د بود.ن( مفید خواه6-ببند ) CFPدن شمار  )تعیین کمی ( برای بدس  آور «حرک  داد »

 جهت تعیین کمیتخصوصیت مدل  ارساخت 4-ب

مرورد اسرتفاد  قررار     ،در مردل خصوصری )ها(  بررای بدسر  آوردن    QMEخصوصی  جه  تعیین کمیر   

م افر ار  از نر قسمتیتعریف شد  که یک نرم اف ار یا  فرعیخصوصیات  خصوصی )ها( یاگیرد. روابط میان  می

را در  فرعری خصوصریات  یا  /وخصوصی )ها( . مدل چگونگی تشخیص هندد میرا نمایش دهند  مدل  تشکی 

 دهد. میشرح  روش سنجش

سرند  » عناصرر باید در این مرحله شناسرایی شروند. بررای مثرال،      روش سنجشمناب  داد  مورد استفاد  در 

دهنرد کره بره یرافتن      مری را ارائره   مری العات مه، اطعناصرو دیگر  «سند شرح آزمایش»، «مشخصات ال امات

 د.نکن میکمک  سنجشقاب  خصوصیات 

گیرد باید شناسایی شود. بررای مثرال،    میمورد استفاد  قرار  QMEورودی، که برای تعیین کمی   منب  داد 

بدسر   از آن اطالعرات ضرروری را    QMEبرای تعیرین کمیر    باشد که انسان باید  یتواند متن می عنصریک 

تواند شام  قضاوت انسانی )برای مثال: شمارش دستی تعداد خطاهرا( یرا    می QMEبرای  روش سنجشآورد. 

 در پی یک آزمایش خودکار( باشد. ها یک اب ار )برای مثال: شمارش تعداد شکس 

 )فرمول( و نوع مقیاس واحد سنجشتخصیص  2-ب

 دیردگا  تواند از یرک   میتخصیص عددی یک قانون  از فرآیند طراحی اس . قسمتی ،تخصیص قوانین عددی

ی( شررح داد  شرود.   یک متن( یا از یک دیدگا  تلوری )به طور کلی یک عبارت ریاضر )به طور کلی  مشخص

                                                 
1- Implicitly



23 

 

له اس . وجود ثبات میان دو خصوصری  کره بایرد    یک مسا ،هنگام تخصیص قانون عددیاغلب  ،ثاب  داخلی

، نشان دادن اینکه هنگرام افر ودن دو خصوصری  )یرا     دلی سنجید  شود از اهمی  برخوردار اس . به همین 

( به واسطه یک خصوصی  مشترک به یکدیگر مرتبط هسرتند از اهمیر  برخروردار اسر .     فرعیخصوصیات 

تواند هنگام درنظر گرفتن خصوصی  میرو  توجیره شرود و نتیجره      می ها و پرتقال ها اف ودن سیب ،برای مثال

یر باید محدودی  نتیجه را نی  مدنظر قرار دهد. در نتیجه نهرایی هریچ   این تفسهمچنین اس .  ها تعداد میو 

 دانیم. می ها درمورد تعداد میو  فقطدانیم، اما  مین ها و پرتقال ها چی  درمورد تعداد سیب

مرتبط اس . زمانی کره   ،ی میان مقادیرث( مقادیر و رابطه ریاضاین تفسیر به نوع مقیاس )پیوس  همچنین 

تفسیر به کمترین مقدار  فقطنوع مقیاس ترتیبی باشد،  اگرتواند نادرس  باشد.  میم نشود، تفسیر این امر انجا

 3ربری کمتر از می ان رضای  کرا  3 ییا بیشترین مقدار نسب  به دو نتیجه مرتبط اس . می ان رضای  کاربر

 باتترین می ان رضای  اس . 3ترین و پایین 1اس  با فرض اینکه 
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 پیوست پ

 العاتي()اط

 و توسعه پیشنهادي QMEي اضافي از ها مثال

 جدول با قالب QMEمثالي از  2-پ

 : تعداد سوابق2مثال  – 2-جدول پ

 باشد.می 1جدول  9-6بند  داد  مطاب  با  کیفی سنجه برایاین جدول مثالی  -يادآوري

 تعداد سواب  QMEالف( نام 

 سواب  ب( هستار هدف

پ( اهداف و خصوصیت جهت 

 یین کمیتتع

 داد  از داد  هدف اس . کیفیهدف تعیین 

 « شوند. ای از موارد داد  مرتبط اس  که به عنوان یک واحد تلقی میمجموعه» سند
(ISO/IEC 24765:2010) 

 

 سنجه دق  )هاي( کیفي مرتبط ت( سنجه

 سواب  معنایی داد : دق ِ کیفی نام سنجه 

  کارکرد سنجشA/B 

  عناصر سنجه کیفیA معنایی مشخص به صورت  سواب  با مورد داد د = تعدا

 صحیح

B  سواب = تعداد 

 و تحلی  سواب  داد  بازنگری ث( روش سنجش

ج( فهرست خصوصیات فرعي 

مرتبط با خصوصیت جهت تعیین 

 کمیت )اختیاري(

 یک گرو  داد مولفه مورد داد : کوچکترین 

 مرتبط سواب  ای از فای : مجموعه

یت فرعي چ( تعريف هر خصوص

 )اختیاري(

 مولفه یک گرو  داد : کوچکترین مورد داد 

فی یکی های فای نامه داد  را برای یافتن گر باید واژ فی یکی: سنجهیادداش  فای  

 بررسی کند. 

 فی یکی یک پایگا  داد  هایفای  QMEح( ورودي براي 

 سواب تعداد  QMEخ( واحد سنجش براي 

 سواب ک   اف ودن د( قوانین عددي

 نسب  ذ( نوع مقیاس

دق  و کام  بودن یک گرو  داد ، یا ایجاد  سنجیدنبیشتر برای  QMEاین  QMEر( زمینه 

 .شود انتخاب می ،موارد داد  کیفیاطالعات درمورد  یها سنجه

-ز( فرآيند)هاي( چرخه حیات نرم

 افزار

 (ISO/IEC 12207:2008)اف ارحیات نرم فرآیندهای چرخه

 (3-1-3اف ار )بند صالحی  نرمآزمایش  فرآیند

 (3-9-3اف ار )بند نرم کیفیفرآیند تضمین 
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 (2-9-3اف ار )بند فرآیند تأیید نرم

 (3-9-3اف ار )بند فرآیند تصدی  نرم

 (3-9-3اف ار )بند فرآیند ممی ی نرم

 (3-9-3اف ار )بند فرآیند ح  مشک  نرم

 (9-3-3)بند از سرمایه  مجدد فرآیند مدیری  استفاد 

 :(16392)استاندارد ملی ایران به شمار  فرآیندهای چرخه حیات سامانه 

 (6-3-6فرآیند مدیری  اطالعات )بند 

 (3-3-6)بند  فرآیند سنجش

 (6-2-6سامانه )بند  صالحی فرآیند آزمایش 

 (19-2-6اف ار )بند فرآیند نگهداری نرم

هاي سنجش  ژ( محدوديت

 )اختیاري(

شود که  توصیه می ،های مختلف فناوری ه نتایج حاص  شد  از محیطپیش از مقایس

 .یید شودتا ،شد  برای مورد اطالعاتی مشابه تولید سابقهاثر فناوری بر تعداد 

 ها(QME) عناصر سنجه کیفيمجموعه توسعه  5-پ

 ها و مفهوم تعیین کمیت و تعريف سطح باالQMEفهرست مجموعه توسعه    5-پجدول 

 QMEتعريف و مفاهیم با ارتباط مستقیم با  QMEعه توسعه مجمو شماره

-یا نرم سامانهمدت زمان پردازش: زمان میان نقطه آغاز و نقطه پایان وظیفه مشخص  مدت زمان پردازش 2

 .باشدمی اف ار

استفاد   ها به خروجی ها ، که از مناب  برای تغییر شک  ورودیها فعالی  سامانهفرآیند: 

 نماید.می

و استاندارد ملی ویرایش اول  -1332: سال  93999تاندارد ملی ایران به شمار  )اس

 ( 1333 : سال 2999به شمار   ای و -ایران

-زمران میان آغاز و پایان یک فعالیر     ،میمدت زمان فعالی : زمانی در واحدهای تقوی

 --(®PMBOK راهنمرای پیکر  دانش مدیری  پروژ  )راهنمای )باشد. می شد  بندی

 چهارم( ویرایش

 شد بندی زمانمیان تاریخ آغاز فعالی    میمدت زمان واقعی: زمانی در واحدهای تقوی

 شد بندی زماندرصورتی که فعالی  شد   بندیزمانی داد  پروژ  ها و هریک از تاریخ

کام  شد  بندی زماندر حال پیشرف  باشد یا تاریخ پایان واقعی درصورتی که فعالی  

 چهارم( ویرایش PMBOK راهنمای) شود.

ی کراری )بره جر  تعطریالت یرا دیگرر       هرا  (: تعداد ک  دور DURیا  DUمدت زمان )

سراختار   هرای  مولفره یرا  شرد   بندی زمانتکمی  یک فعالی  برای ی غیرکاری( ها دور 

ی کراری  هرا  معموت به صورت روزهای کاری یا هفتره  باشد.مورد نیاز می تفکیک کاری

 راهنمرای شرود. )  مید. برخی مواق  به طور غلط با زمان انقضا یکسان فرض شو میبیان 

PMBOK چهارم( ویرایش 
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 باشد.ها برروی داد  می عملیات منظم کارآیی(: DPپردازش داد  )

 -نامهواژ  -، فناوری اطالعات 1333 سال :6213-1)استاندارد ملی ایران به شمار  

 (6-1-1های پایه، بند واژ  1قسم  : 

بندی داد ، یکپارچه ی محاسباتی یا منطقی برروی داد ، ادغام یا طبقهها مثال: عملیات

، ادغام، سازیمرتببرروی متن، مانند ویرایش،  ها یا عملیات ها سازی یا تألیف برنامه

 باشد.میسازی، بازیابی، نمایش یا چاپ ذخیر 
رای پرردازش اطالعرات مرورد اسرتفاد  قررار      اصطالح پردازش داد  نباید به عنوان مترادف بر  - يادآوري

 : پردازش خودکار داد Synگیرد. 

مدت زمان در دسترس  5

بودن خدم  )عملیاتی 

 (سامانهبودن 

به صورتی عم   سامانهمدت زمان خدم  در دسترس: دور  زمانی که طی آن یک 

 یا کاربر آن قاب  قبول اس . متصدیکند که برای  می

 ، کار یا وظایف مرتبط با یک محصولاه فعالی  کارآییخدم : 
(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software 

Life Cycle Processes, 4.40)  

 -اف ارها و نرم، مهندسی سامانه 1333 سال :19333)استاندارد ملی ایران به شمار   

 (36-3بند ، فرآیند سنجش
 .مورد قاب  تحوی  مراجعه شودبه محصول، نتیجه، همچنین  

 مدت زمان پاسخگویی )زمان پاسخگویی( مدت زمان پاسخگویی 3

شود و  میزمانی که ارسال درخواس  پاسخ آغاز  میانزمان پاسخگویی: دور  زمانی 

 شود.  میدریاف   ،تصدی  کنند  پاسخ نقشِ هدفِاز سوی پاسخ زمانی که 

( ISO/IEC 10164-22:2000 Information technology -- Open Systems 

Interconnection -- Systems Management: Response time monitoring 

function Edition:1)  

ای رایانه سامانهزمان پاسخگویی: زمان منقضی میان پایان یک بررسی یا فرمان به یک 

 اس . سامانهمنفع  و آغاز پاسخ 
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary)  
 همچنین به زمان درگا  به درگا ، زمان انتظار، زمان برگش 

: دور  زمانی عملیات میان زمانی که می ان مشخصی از وظایف متصدیمدت زمان کار  متصدیمدت زمان کار  4

 تکمی  شوند.انجام شوند و زمانی که  متصدیآغاز شد  توسط 

 اس . دت زمان عملیات: اقدام مورد نیاز برای اجرای یک فعالی م مدت زمان عملیات 2
یک یا چند عملیات برای اجرای یک فعالی  ضروری هستند. یک عملیات ممکن اس  شام  -يادآوري

 (ISO/IEC 15940:2006 Edition:1 ) ی دیگری نی  باشد.ها عملیات

 ،ترمیم شود و اضطرار شد ،متوقف ز بار ای امدت زمان ترمیم: زمانی که بخش عمد  مدت زمان ترمیم 9

 مشکالتشد  ممکن اس  به دلی  متوقف شود. برخی از بارهای  میپایان یافته تلقی 

 محلی ترمیم نشوند.

آغاز و زمانی  شد ، مشخص : دور  زمانی میان زمانی که انتقالِسامانهمدت زمان انتقال  سامانهمدت زمان انتقال  7

 شود. میکه تکمی  

آغاز و زمانی که مشخص شد ، مدت زمان اصالح: دور  زمانی میان زمانی که اصالح  مدت زمان اصالح 8

 شود. میتکمی  
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به وسیله مورد   میمفهو وار طرحدر پایگا  اطالعاتی یا  جملهاصالح: جایگ ینی یک 

 استنبا  شدنی را تغییر دهد.  جمالت همجموع ممکن اس دیگر، درنتیجه 

(ISO/TR 9007:1987, Information Processing system—Concepts and 

terminology for the conceptual schema and the information base  

Edition:1)  
تعداد کاربران  6

 ی کاربر(ها )درخواس 

با منب   سامانهبرای پردازش  ها ی کاربر(: تعداد درخواس ها تعداد کاربران )درخواس 

 کنند. میاستفاد   مشخصبرای اجرای یک کارکرد  سامانهی که از فردی یا سازمان

 .کند میاستفاد   مشخصبرای اجرای یک کارکرد  سامانهکاربر: فرد یا سازمانی که از 
دهندگان یا اف ار یا توسعهکنندگان نتایج نرمها، دریاف متصدیتوانند شام   میکاربران  -يادآوري

و استاندارد ملی ایران  1333 سال :19333)استاندارد ملی ایران به شمار   اف ار باشند.نرم نگهدارندگان

 ویرایش اول( – 1332 سال :93999به شمار  

تعداد کاربران )تعداد  20

 کاربران مجاز(

 سامانهتعداد کاربران )تعداد کاربران مجاز(: تعداد افراد یا سازمانی که برای استفاد  از 

 هستند.مجاز  مشخصجه  اجرای یک کارکرد 

کنند.  میرا مشخص  عنصریی که رفتار یک ها ای دارای نام از عملیاتواسط: مجموعه ها تعداد واسط 22

(ISO/IEC 19501:2005 Edition:1 این )QME ی فرعی پیش رو ها شام  دسته

 .امنی ها شوند: تعداد واسط می
و انسان  ها سامانهاف ار، هداف، نرمموجود میان کارکردها، انوع واسط  هر این مورد شام  -يادآوري

 شود. می

)تعداد  سواب انداز   25

 (سواب 

موارد انتخاب شد  که طی  نمودن: سندی که برای ثب  و شرح یا مشخص سابقه

گیرد. معموت این  میمورد استفاد  قرار  ،شود میاجرای یک فرآیند یا فعالی  شناسایی 

، عم  یا نقص مورد استفاد  کیفیکنترل  سند با یک اصالح کنند  مانند انتشار،

 (ویرایش چهارم PMBOKراهنمای شود. ) می

سواب  تعداد سند )شام   23

 ثبتی(

منحصر به فرد شناسایی شد  اطالعات برای استفاد  انسانی، مانند یک  ( واحد1ِسند: )

یا الکترونیکی  شد صورت چاپبهگ ارش، مشخصات، دستورالعم  یا کتابچه 

(ISO/IEC TR 9294:2005  Edition:2) 

 (ISO/IEC 15910:1999  Edition:1مشابه با یک مورد مستندسازی. ) (9)

تعداد تجهی ات اجرای  24

ی ها و موقعی  سامانه

 مکانی

ی آنها که ها ی مکانی: تجهی ات و موقعی ها و موقعی  سامانهتعداد تجهی ات اجرای 

 شوند. میادار   سامانهبه وسیله یک 
 سامانهی مکانی مختلف دورتر و هرچه انواع تجهی ات بیشتر باشند، اجرای ها هرچه موقعی  - ورييادآ

 دشوارتر خواهد بود.

موقعی  مکانی: اطالعات درمورد نقطه اتصال شبکه که از طری  آن یک کاربر به طور 

اجرایی و  متداول به یک شبکه دسترسی دارد، برای مثال شام  شناسایی جغرافیایی،

 IP (ISO/IEC TR 26927:2006  Edition:1)امنه مکان شناسی د

 : شود میی فرعی زیر ها شام  دسته QMEاین 

 سامانهرورهای اجرای تعداد سِ

. اس  ردی برای انتقال داد کاتصال: یک پیوستگی برقرار شد  میان واحدهای کار ها تعداد اتصال 22

 - نامهواژ  -فناوری اطالعات ، 1329 سال : 6213 -2ن به شمار  ااستاندارد ملی ایر)

 (ویرایش دوم ،: ارتبا  داد 2قسم  
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تعداد مناب  )شام   29

 (ها دارایی

 .دارایی: هرچی ی که دارای ارزش برای سازمان باشد
 د، از جمله:رنوجود دا ها انواع بسیار زیادی از دارایی - يادآوري

ای؛ فی یکی، مانند یک رایانه؛ خدمات؛ افراد و مه رایانهاف ار، مانند یک برنا(؛ نرم13-9بند ) اطالعات

 ی ناملموس مانند اعتبار و تصویر. ها یایو دار؛ و تجربه  ها ، مهارتها صالحی 

 (1321: سال  93999ن به شمار  ا)استاندارد ملی ایر

اف ار یا مونتاژ در نرم با ساختار مج ا، مانند یک واحد پیمانه هستار( هر 1: )های مولفه های مولفهتعداد  27

 .شود میدرنظر گرفته  ،تحلی  مشخصکه در یک سطح  سامانهیک 

(ISO/IEC 15026:1998, Information technology-System and software 

integrity levels, 3.1)  
 .دهد میرا تشکی   سامانهیی که یک ها قسم ( یکی از 9) 

(IEEE 829-2008  IEEE Standard for Software and System Test 

Documentation, 3.1.6) 

شود،  سازیپیاد زمانی که  اس  و اف اراز خدمات کارکردی در نرم ایی( مجموعه3)  

نام دهد و از طری  یک  مییک مجموعه به خوبی تعریف شد  از کارکردها را نمایش 

 منحصر به فرد قاب  تمای  اس .

-نرممهندسی  -، فناوری اطالعات 1333 سال :19223)استاندارد ملی ایران به شمار  

 (2-، بند الف جه  سنجش انداز  کارکرد FiSMA1.1روش  -هااف ار و سیستم

دیگر  تقسیم شود. های  مولفهتواند به  میاف ار باشد و اف ار یا نرمتواند سخ  می مولفهیک  -يادآوري

گیرند یا به میب  تعویض مورد استفاد  قرار به صورت قا اغلب «واحد»و  «مولفه»، «پیمانه»اصطالح 

شوند. رابطه این  میفرعی یکدیگر تعریف  های مولفهبه عنوان  ،ی مختلف بسته به زمینه آنها روش

و یا غیر مستق   ق ممکن اس  به صورت مست مولفه. یک اند شد اصطالحات هنوز استاندارد سازی ن

 ی  شود.براساس نقطه نظر کاربر نهایی یا مجری مدیر

 سامانه( یک اصطالح کلی مورد استفاد  برای اشار  به یک SC( .)1اف ار )نرم مولفه

 اس . مانند پیمانه، واحد، داد  یا سند عنصریا یک  اف اری نرم

(IEEE 1061-1998 (R2004) IEEE Standard for Software Quality 

Metrics Methodology,2.2) 

اف ار به صورت کارکردی یا منطقی مج ا به ی نرماز یک مورد پیکربند قسمتی( 9)

ای از پیچید  به عنوان مجموعه SCIمنظور راحتی در طراحی و مشخص کردن یک 

  .تاب  مشخص شد  اس  عناصر
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary)  
 .اس  سامانه یک شام که  عناصر مجموعه ی از( عضو1. )سامانهعام  

(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software 

Life Cycle Processes, 4.49)  

 -اف ارها و نرم، مهندسی سامانه 1329سال  :16392)استاندارد ملی ایران به شمار   

 (39-2فرآیندهای چرخه حیات سامانه، بند 

، فرآیندها )برای مثال، فرآیندهای فراهم ها  ، انسانداد اف ار،اف ار، نرممثال: سخ 

(، تجهی ات، مواد متصدی)برای مثال، ساختارهای  هایهکردن خدم  برای کاربران(، رو

به صورت طبیعی شک  گرفته )برای مثال، آب، موجودات زند  و مواد  هستارهایو 

 معدنی( یا هرنوع ترکیبی.
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تواند برای برآورد  کردن ال امات  میاس  که  سامانهج ا از یک م قسمتی ،سامانه عنصریک  -يادآوري 

 اجرا شود. شد ، مشخص

در یک پیکربندی که یک کارکرد استفاد  نهایی را  هستاری( CI( .)1مورد پیکربندی )

 ،تواند به صورت منحصر به فرد در یک نقطه مرج  معین میکند و  میبرآورد  

 شناسایی شود. 

(ISO/IEC 12207:2008, Systems and Software Engineering - Software 

Life Cycle Processes, 4.7)  

اف ار یا هردو آنها که برای مدیری  شدن به اف ار یا نرم( مورد یا مجموعی از سخ 9) 

 طراحی شد  اس   ،منفرد هستارعنوان یک 

(ISO/IEC 19770-1:2006, Information technology--Software asset 

management--Part 1) 

که برای ارتبا ، تفسیر یا پردازش  میداد : نمایش قاب  تفسیر اطالعات به روشی رس حجم داد  28

 .مناسب اس 
)استاندارد ملی  تواند توسط انسان یا به وسیله اب ارهای خودکار پردازش شود. میداد   -2 يادآوري

 (1333 سال :6213-1ایران به شمار  

به داد   زیرامتفاوت اس  ،  93999استاندارد ملی ایران به شمار   در  ریف بیان شدتع -5 يادآوري

 (ISO/IEC 25012:2008)مرتبط اس .  به نتیجه سنجش اشار  دارد که

( موقعی  یا قابلی  مورد نیاز یک کاربر برای ح  یک مشک  یا دستیابی به 1ال ام: ) تعداد ال امات 26

 اس . یک هدف
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary)  
، محصول یا خدم  برای سامانه مولفه، سامانه( موقعی  یا قابلیتی که باید یک 9)  

  میبه صورت رسکه  ی، استاندارد، مشخصه یا دیگر اسنادنامهبرآورد  کردن یک تواف 

  .دوض  شد  با آن مطابق  داشته یا از آن برخوردار باش
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary)  
 اس . (9( یا )1( نمایشی مستند از یک موقعی  یا قابلی  مانند )3) 

(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary)  
برای  مولفهنتیجه یا ، محصول، خدم ، سامانه( موقعی  یا قابلیتی که باید یک 2) 

  میبه صورت رسکه  یبرآورد  کردن یک قرارداد، استاندارد، مشخصه یا دیگر اسناد

وض  شد  با آن مطابق  داشته یا از آن برخوردار باشد. ال امات شام  نیازها، تقاضاها و 

ویرایش  PMBOKراهنمای ) اس دارن انتظارات پشتیبان، مشتری و دیگر سهام

 ال ام، واسط ال ام، سازیپیاد  ال امکارکرد، ال ام طراحی،  ال امن به (. همچنیچهارم

 فی یکی مراجعه شود. ال ام، کارآیی

باتتری از  و کارکرد را در سطح کارآییاز  قسمتیکه تمام یا  ال امی( 1تخصیص: ) ال ام

 .کند میطراحی وض   مولفهساختاری و  عنصرتر سطح پایین برال امات 
 (ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 
 vocabulary)  
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 توان عملیاتی  50

(QME  کارآییبرای 

 عملکرد(

 توان عملیاتی:

ای طی یک دور  رایانه مولفهیا  سامانهتواند به وسیله یک  می( می ان کاری که 1)

 .زمانی اجرا شود
(ISO/IEC 24765:2010, Systems and software engineering 

vocabulary)  
( درجه )یعنی میانگین تعداد در هر واحد زمان با توجه به فاصله زمانی درجه بندی( 9)

 اس . SUTتمام وظایف از یک نوع وظیفه ارائه شد  به 
(ISO/IEC 14756:1999, Information technology—Measurement and 

rating of performance of computer- based software systems, 4.24)  

وظایف خاتمه یافته طی یک دور  زمانی تعریف  درجهتوان عملیاتی براساس  به طور معمول -يادآوري

 .شودمی
 عملکرد: عملکرد نسب  به می ان مناب  مورد استفاد  تح  شرایط ذکر شد  کارآیی

اف اری اف اری و نرمسخ  ف اری، پیکربندیند دربرگیرند  دیگر محصوتت نرم توان میمناب   -يادآوري

 .   باشند و مواد )برای مثال کاغی چاپ، رسانه ذخیر  سازی( سامانه

تعداد خطاهای قاب  قبول  52

(QME  برای قدرت

 تحم  خطا(

ی که با وجود های مولفه، محصول یا سامانهای که یک قدرت تحم  خطا: درجه

 ،که در نظر گرفته شد  اس اف اری همچنان به صورتی اف اری یا سخ خطاهای نرم

 کند. میعم  

 (1329: سال  93919)استاندارد ملی ایرن به شمار  

ی ها تعداد درخواس  55

  کاربر تغییر در واسط

(QME  برای زیبایی

ناختی قابلی  استفاد  ش

 (واسط کاربر

ای که براساس آن واسط کاربر تعام  مطلوب و راضی شناسی واسط کاربر: درجهزیبایی

 .کند میای را برای کاربر امکان پییر ند کن
اشار  دارد که رضای  و خشنودی کاربر مانند  سامانهمحصول یا  خصوصیاتاین مورد به  -يادآوري

 دهد.  میاستفاد  از رنگ و ماهی  طراحی گرافیکی را اف ایش 

 (1329: سال  93919)استاندارد ملی ایرن به شمار  
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 پیوست ت

 اتي()اطالع

 شنوع مقیاس سنج

نوع مقیاس به ماهی  روابط میان مقادیر در مقیاس بستگی دارد. چهار نوع مقیاس به صورت متداول تعریف 

 شوند: می

 هستند. ،فرآیندهای سنجش 19333ملی ایران به شمار   استاندارد این انواع مقیاس مبتنی بر تعریف -يادآوري

ترتیب  بهبندی نواقص براساس انواع آنها هستند. برای مثال، دستهمطل   مقادیر سنجش، - مینوع مقیاس اس

 میان طبقات دتل  ندارد.

 .باشدمی هاشناسایی بازیکنان فوتبال براساس شمار  آن -مثال

هستند. برای مثال، تخصیص نواقص به سرطحی از شردت    ها بندیرتبهسنجش، مقادیر  -نوع مقیاس ترتیبی 

 بندی اس .رتبه

 باشد.می (2، فاجعه بار3، بحرانی9، خطرناک1اف اری براساس شدت )برای مثال، قاب  اغماضس  محصول نرمشک -مثال

هسرتند.   ،مشخصره  مسراویِ  یِها دارای فواص  مساوی متناظر با کمی سنجش، مقادیر  -نوع مقیاس فاصله 

اسر .   اضافی ر یک مسیرِدارای حداق  مقدار یک اس ، اما هر اف ایش نشانگ 3برای مثال، پیچیدگی چرخشی

 مقدار صفر ممکن نیس .

درجره   19درجره سرانتیگراد و    93تواند تقسیم یا ضرب شرود )   میتواند اف ایش یا کاهش یابد، اما ن میدمای سلسیوس  -مثال

 درجه سانتیگراد تفاوت اس ( 13به معنای  فقطسانتیگراد 

هستند که  ،مشخصههایِ مساویِ  کمی ظر با دارای فواص  مساوی متناسنجش، مقادیر  -نوع مقیاس نسب  

س . برای مثال، انداز  از نظر تعداد ال امات یک مقیاس نسب  ای متناظر نیر صفر با هیچ مشخصهدر آن مقدا

اف ایشری   کمیر  یک  ،نیس  و هر ال ام تعریف شد  دیگرمتناظر مقدار صفر با هیچ یک از ال امات  زیرا ،اس 

 .کند میرا تعریف  6مساوی

 شد آشکار، تعداد خطاهای 3تالش )زمان( صرف شد  برای تغییر، انداز  میانگیر -مثال

                                                 
1- Negligible 

2- Marginal 

3- Critical 

4- Catastrophic 

5- Cyclomatic complexity 

6- Equal incremental quantity 

7- Buffer size 
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تواند به طور قاب  اعتمادی با یرک مشخصره معرین مرورد      مینوع مقیاس را که  طور معمولبه روش سنجش

از  طفقر  طرور معمرول  بره  ی معقول سرنجش ها دهد. برای مثال روش میاستفاد  قرار گیرد را تح  تأثیر قرار 

 کنند. میپشتیبانی   9میو اس 1ترتیبیی ها مقیاس

 

 

                                                 
1-Ordinal 

2-Nominal 
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