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  مقدمه. 1

نظام   ه گزارشهای خروجی پروژه    از مجموع  1استاندارد سند توصیف متدولوژی   این سند،   
 سند  .بر دارد  در  را  2 فاز   –)  نماتن(مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار        

توصیف متدولوژی یکی از اصلی ترین اسناد پایه ای هر پروژه نرم افزاری است که درآن               
چکتر، و  مدل فرآیند توسعه نرم افزار، مرحله بندی و تجزیه این فرآیند به مراحل کو                   

. مشخصات هرمرحله، مطابق با متدولوژی منتخب برای اجرای پروژه تشریح می گردد              
باتوجه با ارجاعات متعددی که در سایر اسناد و طرح های مدیریتی و فنی پروژه به سند                  
. توصیف متدولوژی وجود دارد، ضرورت استانداردسازی قالب این سند آشکار می گردد           

داردسازی قالب سند توصیف متدولوژی پروژه های نرم افزاری       باید توجه داشت که استان    
به منزله استاندارد کردن متدولوژی مورد استفاده در این پروژه ها نیست و گزینش                    
متدولوژی مناسب در هر پروژه، باید با توجه به عواملی از جمله موضوع و هدف پروژه،                 

... مانی، طرح های باالدستی و      حجم پروژه، حساسیت و اهمیت نتایج، استانداردهای ساز        
  .صورت گیرد

 

                                                 
1 MDD: Methodology Description Document 
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 هدف 1-1

سند به منظور تعیین سرفصل ها و محتوای سند توصیف متدولوژی در                     این   
پروژه های نرم افزاری تهیه شده است و در آن حداقل مطالب الزم برای تهیه و ارائه                 

سناد هدف از تهیه این استاندارد، یکسان سازی ا        .  اینگونه طرح ها تشریح شده است     
توصیف متدولوژی در پروژه های نرم افزاری، و فراهم آوردن امکان ممیزی و کنترل            

 .کیفیت این گونه طرح هاست

 دامنه کاربرد 1-2

استاندارد ارائه شده در این سند، مطالب الزم برای تهیه و ارائه سند توصیف                       
 .  در پروژه های نرم افزاری را دربرمی گیرد(MDD)متدولوژی 

ه های نرم افزاری که قالب ارائه شده در این استاندارد برای تهیه                 در مورد پروژ   
MDD                    در آنها استفاده می شود، هیچ گونه محدودیتی از نظر حجم پروژه، نوع 

نرم افزارهای تولیدشده در جریان پروژه، متدولوژی و مدل فرآیند انتخاب شده و                
 . ابزار بکارگرفته شده برای تولید نرم افزار وجود ندارد

 پروژه های نرم افزاری تهیه    MDDهرچند قالب ارائه شده در این استاندارد برای تهیه         
 در سایر پروژه های انفورماتیکی     MDDشده است، با این وجود استفاده از آن برای          

و در زمینه های مشابه و مرتبط با نرم افزار، با رعایت موارد اختالف و اعمال                       
  .شدتغییرات الزم، امکان پذیر می با

مدل ( بخش توصیف متدولوژی     (PMP)در مواردی که در تهیه طرح مدیریت پروژه         
 صورت می گیرد، قالب ارائه شده در       MDD و بدون ارجاع به      PMPدر خود   )  فرآیند

  .  این سند برای تهیه بخش های یادشده نیز قابل استفاده است
 

 تعاریف  1-3

 : استدر نگارش این طرح، از اصطالحات زیر استفاده شده

منظور از پروژه در این سند، هر پروژه ای است که از قالب ارائه                 :  پروژه 1-3-1
 . در آن استفاده می شودMDDشده در این استاندارد، برای تهیه 

پروژه ای است که موضوع آن انجام همه یا بخشی از             :  پروژه نرم افزاری  2-  3-  1
 . باشد2فعالیت های زیستچرخ توسعه نرم افزار

                                                 
2 Software Development Lifecycle 
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یک پروژه، که با توجه به دامنه، اهداف، نتایج و یا             بخشی از   :  3زیرپروژه 3-  3-  1
 . منابع مورد نیاز، بتوان آن را به صورت یک پروژه مستقل در نظر گرفت

شخص حقیقی یا حقوقی است که پروژه به درخواست و سفارش          :  کارفرما 4-  3-  1
 .او اجرا می شود

شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به اجرای پروژه متعهد            :  4کارگزار 5-  3-  1
 .یده استگرد

شخص حقیقی یا حقوقی است که انجام بخشی از پروژه           :  5کارگزار فرعی  6-  3-  1
 .از سوی کارگزار به او واگذار شده است

هر یک از افراد واجد صالحیتی که پس از تهیه نرم افزار، از آن                  :  کاربر 7-  3-  1
 .استفاده خواهند نمود

 چارچوبی شامل فرآیندها، فعالیت ها و وظایفی که در طی             :  مدل فرآیند  1-3-8
مراحل توسعه، بهره برداری و نگهداری از یک فرآورده نرم افزاری اجرا              

   6.می شوند

 مجموعه ای از فعالیت های مرتبط که ورودی های مشخصی را به             :7فرآیند 1-3-9
 یک فرآیند مجموعه ای است همگن        8.خروجی های مشخصی تبدیل می کنند   

هر فرآیند به   .  ننداز وظایف مرتبط که یکی از اهداف پروژه را برآورده می ک          
هر فرآیند رشته ای   .  تولید یک یا چند فرآورده کلیدی پروژه منجر می شود         

از فعالیت های مرتبط است که معموالً برای انجام آنها مهارت های مشابه و             
 به عبارت دیگر، فرآیندها باالترین سطح تقسیم بندی           9.مرتبط الزم است   

 .وظایف استوظایف یک پروژه نرم افزاری از نظر نوع 

فرآیندهای هر پروژه بسته به متدولوژی و مدل فرآیند انتخابی متفاوت                
» 11دیسیپلین«یا  »  10گردش  کار «است، و ممکن است به نامهای دیگری مانند         

                                                 
3 Sub-project 
4 Contractor 
5 Subcontractor 
6 ISO-12207: p.3 (Life cycle model) 
7 Process 
8 ISO-12207: p.4 (Process) 
9  CDM-HND: p.1-5 
10 Workflow 
11 Discipline 
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) گونه کالسیک ( اوراکل   CDM به عنوان مثال، متدولوژی       .نیز نامیده شود  
 : فرآیند زیر تشکیل شده است11از 

  وکارتعریف نیازهای کسب •

 ارزیابی سیستم های  موجود •

 معماری فنی •

 طراحی و ساخت پایگاه داده •

 طراحی و ساخت برنامه ها •

 تبدیل اطالعات •

 مستندسازی •

 آزمون •

 آموزش •

 انتقال •

 پشتیبانی •

معرفی )  به عنوان دیسیپلین ( فرآیند زیر     RUP   ، 9همچنین در متدولوژی     
 :شده است

 مدل سازی کسب وکار •

 نیازها •

 تحلیل و طراحی •

 اده سازیپی •

 آزمون •

 انتقال •

 مدیریت پروژه •

 مدیریت پیکربندی و تغییرات •

 محیط •

اطالق می شود،   به مجموعه ای از وظایف زیستچرخ نرم افزار     :  12 )فاز(مرحله   1-3-10
به عبارت دیگر، مراحل    .  که در یک دوره زمانی مشخص قابل انجام است          

 زمان  باالترین سطح در تقسیم بندی وظایف یک پروژه نرم افزاری از نظر            

                                                 
12 Phase 
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هر )  گونه کالسیک ( اوراکل   CDMبه عنوان مثال، متدولوژی    .  انجام، هستند 
 : مرحله زیر تقسیم می کند6پروژه نرم افزاری را به 

 تعریف •

 تحلیل •

 طراحی •

 ساخت •

 انتقال •

 تولید  •

 از چهارمرحله زیر     RUPهمچنین، هر پروژه نرم افزاری مطابق با روش          
 :تشکیل می شود

 13آغاز •

 14تفصیل •

 15ساخت •

  16قالانت •

مجموعه ای از کارهای الزم برای انجام پروژه، که در زمان                 :  17وظیفه 1-3-11
محدودی توسط فرد یا افراد مشخصی قابل انجام است و منجر به تولید یک             
یا چند فرآورده نهایی یا میانی پروژه شده، و یا اثر ملموس و مشخصی بر               

 کنترل  وظایف، واحدهای قابل برنامه ریزی و     .  روی پیشرفت پروژه دارد     
مجموعه ای از وظایف همگن و مرتبط از         .  ازنظر زمانی و هزینه ای هستند     

همچنین مجموعه ای از وظایف    .  نظر نوع، یک فرآیند پروژه را شکل می دهند       
پروژه که در یک دوره زمانی مشخص انجام می شود، یک مرحله پروژه را              

 .تشکیل می دهد
 
 
 
 

                                                 
13 Inception 
14 Elaboration 
15 Construction 
16 Transition 
17 Task 
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 اختصارات  1-4

 :رات زیر استفاده شده استدر نگارش این طرح، از اختصا

1-4-1 PMP :طرح مدیریت پروژه 

1-4-2 MDD :سند توصیف متدولوژی 

1-4-3 QA : تضمین کیفیت 

1-4-4 V&V :تصدیق و صحه گذاری 
  

 منابع و مراجع 1-5

 : استاندارد  استفاده شده استتهیه اینجع زیر برای ااز مر
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 قالب سند توصیف متدولوژی. 2

 
در استفاده  .  ئه می شود  در این فصل ارا    (MDD)سند توصیف متدولوژی      استانداردقالب  

 :از قالب استاندارد ارائه شده در این سند باید به نکات زیر توجه نمود

o           سرفصل های ارائه شده در قالب استاندارد، باید به عنوان سرفصل های حداقل
به این ترتیب افزودن سرفصل های دیگر به سند توصیف                 .  تلقی گردد  

در این  .  الیل دیگر مجاز می باشد    متدولوژی، به دلیل الزامات قراردادی یا د       
صورت توصیه می گردد افزودن مطالب اضافی بگونه ای صورت پذیرد که              
سرفصل های موجود در این استاندارد، با همین ترتیب و همین شماره گذاری            

 .قابل تشخیص باشد

o               مشخص )  *(برخی از سرفصل های ذکر شده در قالب استاندارد، با عالمت
ب ذیل این سرفصل ها در سند، برخالف سایر سرفصل ها           ذکر مطال .  شده اند

اجباری نیست و می توان به دلیل حجم پروژه، توافق کارفرما و کارگزار، یا                
بالموضوع بودن مطالب آن سرفصل با توجه به موضوع پروژه، چنین                  
سرفصل هایی را از یک سند توصیف متدولوژی حذف نمود، بی آنکه تطابق              

در صورت حذف مطالب این        .  ندارد خدشه دار گردد   آن سند با این استا       
سرفصل ها از یک سند، عناوین سرفصل های حذف شده باید در سند ذکر                

 . شده و دالیل و توجیهات حذف هر سرفصل بیان گردد

o             و »  ...باید«،  »...ضروری است «در تشریح مطالب استاندارد، از واژه های
رعایت موارد  .  اده شده است   برای بیان ضرورت و الزام استف         »  ...نباید«

مشخص شده با این واژه ها برای تطابق یک سند با این استاندارد ضروری               
 .است

o      برای بیان مواردی   »  ...شایسته است «و  »  ...توصیه می شود «همچنین از واژه
استفاده شده است که رعایت آنها برای تطابق یک سند با این استاندارد                    

 .توصیه می گرددضروری نیست، اما رعایت آنها 

o   رعایت .  نیز برای بیان موارد اختیاری استفاده شده است         »  ...می توان«واژه
موارد مشخص شده با این واژه  برای تطابق یک سند با این استاندارد                     

 .ضروری نیست
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o         در صورت توافق کارگزار با کارفرما، می توان MDD    را به صورت تدریجی 
ریک از سرفصل هایی که در          در این صورت ه       .  تکمیل و ارائه کرد       

در «اصالحیه های بعدی سند تکمیل خواهد شد، باید با عباراتی نظیر                      
 .، مشخص گردد»اصالحیه های بعدی تکمیل خواهد شد

o              در هر سند      18قسمت های ابتدایی هر سند که به منظور کنترل مستندات 
، فهرست  21، تاریخچه 20، تصویب نامه 19مانند صفحه روکش  (گنجانده می شود   

، جزء الزامات این استاندارد نبوده و مشمول ضوابط عمومی              ...)طالب و   م
 . مستندسازی هر پروژه می باشد
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 ]صفحه روکش[

 ]تائیدیه[

 ]تاریخچه[

 ]فهرست مطالب[

 مقدمه . 1

 هدف 1-1

 دامنه کاربرد 1-2

 تعاریف 1-3

 اختصارات 1-4

        اسناد مرتبط1-5

 *       مرور طرح1-6

 *       روش تغییر طرح1-7

 کلیات . 2

 *تدولوژی مرجعم 2-1

 مدل فرآیند 2-2

 فرآیندها . 3

 مراحل . 4

 وظایف . 5

 فرآورده ها . 6

 پیوست ها . 7
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باید توجه نمود که     .  در این بخش هریک از سرفصل های قالب یادشده تشریح می گردد            
سرفصل های استاندارد، با عبارات زیرخط دار مشخص شده است، و سایر عباراتی که در        

 .اندارد نمی باشندتوضیح هر مطلب ذکر شده اند، جزء قالب است
   
 ]صفحه روکش[

 :در صفحه روکش طرح حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o  سند توصیف متدولوژی«عنوان« 

o عنوان کامل پروژه 

o عنوان کارفرما 

o  عنوان کارگزار 

o تاریخ تهیه طرح 

o  به انضمام شماره اصالحیه(شناسه سند( 

o تعداد صفحات سند 

 ]تائیدیه[

 :ل مطالب زیر باید ذکر شده باشددر قسمت تائیدیه، حداق

o  سند) یا تهیه کنندگان(نام، سمت و امضای تهیه کننده 

o  مسئول کنترل کیفی سند) یا افراد(نام، سمت و امضای فرد 

o  مسئول تائید و تصویب سند) یا افراد(نام، سمت و امضای فرد 

o تاریخ بررسی و تائید سند توسط هریک از تائیدکنندگان 

 ]تاریخچه[

 :ت تاریخچه، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشددر قسم

o       هر یک از اصالحیه های پیشین و             22شماره و تاریخ تصویب 
 اصالحیه فعلی

o            شرح مختصری از دالیل صدور هر اصالحیه و شماره صفحات یا
 .شماره بندهایی که تغییر کرده است

 ]فهرست مطالب[

 :شددر فهرست مطالب، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده با

o شماره بندهای سند 
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o عنوان کامل هر بند 

o شماره صفحه شروع هر بند 

توصیه می گردد در نسخه الکترونیکی سند، عنوان هر بند با استفاده از                
 .، به ابتدای بند مربوطه در سند متصل شود23امکان اتصال ابرمتنی

 مقدمه .1

 :مقدمه طرح باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 هدف 1-1

می توان به  .   به طور خالصه ذکر می گردد    MDDاز تهیه   در این بند، هدف     
مواردی از قبیل نام پروژه ای که طرح برای آن تهیه می شود، اهداف کلی از              

 .تهیه سند و ضرورت تهیه آن اشاره نمود

 دامنه کاربرد 1-2

در صورتی  .  دامنه کاربرد طرح به طور دقیق باید در این بند تشریح گردد            
تنها برای توصیف متدولوژی بخشی از           MDDکه مطالب مندرج در        

. پروژه تهیه شده است، این محدودیت باید بروشنی مورد اشاره قرار گیرد           
همچنین فرآیندها و قسمت هایی که از دایره شمول طرح خارج است، باید              

 .به صراحت ذکر گردد

 تعاریف  1-3

کلیه واژگان تخصصی و اصطالحاتی که در تهیه طرح از آنها استفاده                 
ست، باید در این قسمت ذکر شده و برای هریک تعریف روشنی                 شده ا 

 . ارائه گردد

 پروژه تهیه شده است،       24درصورتی که سند دیگری به عنوان واژه نامه        
 .می توان به جای تکرار مطالب آن در این بند، به آن سند ارجاع داد

 اختصارات 1-4

هرست مورداستفاده در طرح، باید ف      )   های25کوته نوشت(کلیه اختصارات    
 .شده و تشریح گردند
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 اسناد مرتبط 1-5

 :در این بند فهرست و مشخصات اسناد زیر باید ذکر شود

o                     منابع و مراجعی که برای تهیه طرح از آنها استفاده شده است
 ...)کتابهای مرجع، اسناد قراردادی و قانونی، (

o سایر اسناد پروژه که در این طرح به آنها ارجاع داده شده است. 

o  حاضراستاندارد 

برای هر سند فهرست شده در این بند، مشخصات کامل سند، تا حدی که                
در مورد  .  شناسایی سند به صورت یگانه ممکن باشد، باید ذکر گردد              

، ناشر، نوبت چاپ و تاریخ      )یا نویسندگان (کتابها، ذکر عنوان، نام نویسنده      
ند، در مورد سایر اسناد، عنوان کامل، شناسه س         .  انتشار توصیه می شود  

 .و تاریخ انتشار باید قید گردد) درصورت وجود(شماره اصالحیه 

 *مرور طرح 1-6

در این بند، قسمت های مختلف طرح و محتوای اجمالی هر قسمت، باید                  
 .به صورت گذرا تشریح گردد

 *روش تغییر طرح 1-7

. در این بند، روش و ضوابط تجدیدنظر و تغییر طرح باید تشریح گردد                 
یل مرجع یا مراجع تصمیم گیری برای تجدیدنظر،         اشاره به مواردی از قب     

بعدی توصیه   )  های (تغییر، کنترل، تائید، تصویب و انتشار اصالحیه            
همچنین اگر برنامه زمانی خاصی برای تجدیدنظر و تغییرات              .  می گردد

با ذکر تاریخ های مشخص یا با      (آینده طرح مورد نظر می باشد، این برنامه        
 .باید ذکر شود)  پروژهارجاع به مراحل و مقاطع

 کلیات .2

 :مدل فرآیند توسعه باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 *متدولوژی مرجع 2-1

در صورتی که از یک متدولوژی شناخته شده عیناً استفاده می شود، فقط              
 .نام و شماره نسخه متدولوژی موردنظر باید ذکر شود

راتی استفاده  در صورتی که از یک متدولوژی شناخته شده با اعمال تغیی            
می شود، عالوه بر ذکر نام و شماره نسخه متدولوژی موردنظر، تغییراتی            

 .که در نسخه اصلی داده شده است نیز باید ذکر شود
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 مدل فرآیند 2-2

در این بخش مدل فرآیند توسعه نرم افزار، که در پروژه از آن تبعیت                    
اصلی این شرح باید شامل ساختار و عناصر         .  می شود، باید تشریح شود   

 26این مدل، سطح تجزیه فرآیندها، مراحل و وظایف، و روش شناسایی               
 . هریک از وظایف توسعه نرم افزار باشد

 
 فرآیندها .3

در این بخش فهرست و مشخصات فرآیندهای پیش بینی شده در پروژه،              
 :در تشریح هر فرآیند موارد زیر باید مشخص گردد. باید تشریح شود

o عنوان  

o ی از اجرای این فرآیند، و ارتباط آن با             تشریح هدف اصل   :  هدف
 سایر فرآیندها در زیستچرخ توسعه نرم افزار

o  وظایففهرست*  

o وظایف*نمودار وابستگی   

) 5(وظایفی که در تشریح فرآیندها به آنها اشاره شده است، باید در بخش              
 .معرفی شوند

 مراحل .4

باید در این بخش فهرست و مشخصات مراحل پیش بینی شده در پروژه،              
 :در تشریح هر مرحله موارد زیر باید مشخص گردد. تشریح شود

o عنوان  

o تشریح هدف اصلی از اجرای این مرحله، و جایگاه آن در              :  هدف
 زیستچرخ توسعه نرم افزار

o  یی که در این مرحله اجرا می شوندفرآیندهافهرست . 

o فرآیندها*نمودار وابستگی   

o د گذار به مراحل دیگر  و نحوه تصمیم گیری در مور27مقاطع مهم 
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  وظایف .5

در این بخش وظایف الزم برای انجام پروژه، به تفکیک فرآیندها یا مراحل              
در تشریح هر وظیفه موارد زیر باید مشخص         .  پروژه،  باید تشریح شود     

 :گردد

o وظیفهشناسه  

o وظیفهعنوان  

o درصورت وجود(وظیفه سطح باالتر ) *و عنوان (شناسه( 

o کننده هدف اصلی از اجرای این وظیفه و            عبارتی که بیان    :  هدف
 .کارهایی که درآن انجام می شود، باشد

o فهرست وظایفی که باید قبل از شروع این وظیفه انجام            :پیش نیاز ها 
 .شده باشند

o  درصورت وجود (*وظایف سطح پایین ترفهرست( 

o وظایفنمودار وابستگی *  

o ورودی ها 

o فرآورده ها 

o موردنیاز برای انجام این وظیفهفهرست و مشخصات منابع : منابع 

o  در پروژه مسئولیت اجرای       28کدام نقش :  ی وظیفه مسئولیت اجرا 
 این وظیفه را برعهده دارد؟

o   روش ها، فرم ها، استانداردها، راهنماها و      :  روش ها و استانداردها
 چک لیست های موردنیاز برای انجام این وظیفه

o روش تضمین کیفیت این وظیفه: تضمین کیفیت 

 ورده هافرآ .6

در این بخش باید فهرست و مشخصات فرآورده های تحویل دادنی پروژه،           
در تشریح هر فرآورده موارد زیر باید          .  به تفکیک فرآیند، تشریح شود      

 :مشخص گردد

o عنوان 

o شرح فرآورده 

o استانداردها و قالب ها 
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o    که منجر به تولید این         )  یا وظایفی  (وظیفه   )  *وعنوان(شناسه
 فرآورده می شود

o کدام نقش در پروژه مسئولیت تهیه این فرآورده را              :  ئولیتمس
 برعهده دارد؟ 

 
 پیوست ها .7

کلیه مطالب کمکی که ذکر آنها برای فهم مطالب طرح الزم است، باید به                  
بویژه وجود پیوست زیر در     .  صورت پیوست به انتهای طرح افزوده شود       

 :انتهای طرح توصیه می شود

 *واژه نامه 7-1

الحات فنی استفاده شده در طرح باید در این بخش             کلیه واژگان و اصط    
 29برای هر واژه، ذکر برابر انگلیسی، کوته نوشت           .  توضیح داده شوند   

. ، و شرح کوتاهی درباره معنای واژه ضروری است            )درصورت وجود (
توصیه .  واژه نامه باید برحسب حروف الفبای فارسی مرتب شده باشد            

 .ز ارائه گرددفارسی نی-می شود واژه نامه انگلیسی
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 نمونه ای از یک سند توصیف متدولوژی )1پیوست 

 
 برای یک پروژه      (MDD)در این قسمت نمونه ای از یک سند توصیف متدولوژی                  

توجه کنید که این مثال تنها برای روشن ساختن کاربرد          .  نرم افزاری فرضی ارائه می گردد   
همچنین در  .  نبوده است استاندارد حاضر تهیه شده و صحت محتوای آن مورد نظر                

پاره ای از موارد، برخی مطالب  به دلیل رعایت اختصار حذف شده است، که این موارد با                  
 . مشخص گردیده است]...[عالمت 
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 »الف«سازمان 

 معاونت برنامه ریزی

 مدیریت آمار و اطالعات

 
  (MDD)سند توصیف متدولوژی 

 ارهای فصلیپروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آم
 
 

 
 AMAR.MDD.1:             شناسه سند

 1:       شماره اصالحیه

 15/1/83:           تاریخ انتشار

      50:        تعداد صفحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ب«شرکت 

 
هرگونه تکثیر و . این سند صرفاً در محدوده توافق شده با کارفرما قابل انتشار و توزیع است

 . یا بخشی از این سند در خارج از این محدوده ممنوع می باشدتوزیع همه
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 تائیدیه

  نام و نام خانوادگی سمت تاریخ امضا

 تهیه کننده عباس عباسی مدیر فنی 10/1/83 

 کنترل کیفیت علی علوی QAمسئول  15/1/83 

 تصویب کننده حسین حسینی مدیر پروژه 15/1/83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخچه

 شماره اصالحیه تاریخ انتشار توضیحات

 0 10/12/82 نسخه اولیه

 1 15/1/83 . ورودی های مرحله تحلیل تغییر کرده است– 14ص 



 2 فاز –) نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار   36     از 23صفحه    

 NMTN.STD.MDD استاندارد سند توصیف متدولوژی 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 
 

 فهرست مطالب

 
  1.............................................................................................مقدمه . 1

 2........................................................................................هدف 1-1

  3..............................................................................دامنه کاربرد 1-2

 4.....................................................................................تعاریف 1-3

 4.................................................................................اختصارات 1-4

 5..............................................................................       اسناد مرتبط1-5

 6...............................................................................       مرور طرح1-6

 7........................................................................ییر طرح       روش تغ1-7

 8.............................................................................................کلیات.    2

  9.........................................................................متدولوژی مرجع 2-1

 10...............................................................................مدل فرآیند 2-2

 14............................................................................................فرآیند . 3

 20...........................................................فرآیند شناخت نیازمندیها 3-1

 25..........................................................................فرآیند طراحی 3-2

 30...........................................................................فرآیند ساخت 3-3

 35............................................................................مرحله انتقال 3-4

]...[ 

 40........................................................................................پیوست ها .7

 41...................................................................................واژه نامه 7-1



 2 فاز –) نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار   36     از 24صفحه    

 NMTN.STD.MDD استاندارد سند توصیف متدولوژی 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 
 مقدمه .1
 
 هدف 1-1

وری و  تهیه نرم افزار جمع آ   پروژه   (MDD)این طرح دربردارنده سند توصیف متدولوژی       
هدف از تهیه سند توصیف متدولوژی        .  می باشد»  الف« سازمان   انتشار آمارهای فصلی  

(MDD)                      برای یک پروژه، مستندسازی روش کار طراحی شده برای انجام پروژه 
برنامه ریزی، کنترل،  این سند از جمله اسناد پایه پروژه بوده که از مفاد آن در                 .  باشد می

 .نرم افزار استفاده می شودتضمین  کیفیت پروژه و توسعه 
  

 دامنه کاربرد 1-2

. این سند در مرحله برنامه ریزی پروژه تهیه شده و به تصویب مدیر پروژه رسیده است                 
رعایت ضوابط مصرح در این طرح، در تمامی مراحل اجرای پروژه و در انجام کلیه                       

رد، ضروری  فعالیت هایی که از سوی تیم اجرایی پروژه در شرکت کارگزار انجام می گی              
 . است

نرم افزار جمع آوری و انتشار      ها و عملیات اصلی توسعه       دامـنه کاربـرد ایـن سـند، فعالـیت         
 . شود  را شامل میآمارهای فصلی

 : دو فرآیند جانبی زیر، از دامنه شمول متدولوژی ارائه شده در این سند خارج هستند

ها که به موازات      یر سیستم های عمومی مشترک بین همه ز        تهیه ابزارها و برنامه    )  الف
 . شود ها، انجام می توسعه زیرسیستم

 تهیه واسط وب سیستم ) ب

در هر دو مورد فوق، متدولوژی توسعه، در هماهنگی و تطابق با متدولوژی ارائه شده در                 
 .ای ارائه خواهد شد این سند، تهیه و در اسناد جداگانه

 
 تعاریف  1-3

 :د استفاده قرار گرفته استدر نگارش این طرح، اصطالحات زیر مور

منظور از پروژه، پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی           :  پروژه  1-3-1
 .می باشد

 .می باشد» الف«منظور از کارفرما، دفتر آمار و اطالعات سازمان : کارفرما 1-3-2

 .می باشد» ب«منظور از کارگزار، شرکت : کارگزار 1-3-3

1-3-4 ]...[ 
 

 ختصاراتا 1-4

 :در نگارش این طرح، اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته است

1-4-1 MDD :سند توصیف متدولوژی 
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1-4-2 ]...[ 
 

 اسناد مرتبط 1-5

o  پیوست قرارداد(شرح خدمات تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی( 

o  طرح مدیریت پروژه، به شناسهAMAR.PMP.1  

o اسه طرح کیفیت پروژه، به شنAMAR.QAP.1 

o  طرح مدیریت پیکربندی پروژه، به شناسهAMAR.CMP.1 

o  طرحV&V پروژه، به شناسه AMAR.V&V.1 

o  شیوه نامه مستندسازی پروژه، به شناسهAMAR.DOC.1 

o ]...[ 
 

 مرور طرح 1-6

 کلیات شامل متدولوژی مرجع و مدل فرآیند توسعه تشریح           2پس از این مقدمه، در فصل       
 .می شود

 .ست و مشخصات فرآیندهای پروژه، ذکر می گردد فهر3در فصل 

هر یک از این      مشخصات و جزئیات      . به تشریح مراحل پروژه اختصاص دارد        4فصل  
 . تشریح شده استمراحل در این فصل

 . مشخصات وظایف پروژه، ارائه شده است5در فصل 

 . تشریح شده است6همچنین  فهرست و مشخصات فرآورده های پروژه در فصل 

 نامه ای مشتمل بر واژگان تخصصی بکاررفته در این طرح به انتهای طرح افزوده شده              واژه
 .است

 
 روش تغییر طرح 1-7

هرگونه تغییر در مفاد این طرح باید در کمیته فنی پروژه به طور رسمی مرور شده و                       
همچنین تغییرات طرح که منجر به صدور اصالحیه جدید می گردد، همزمان           .  تصویب گردد 

 .ذاری، باید به صورت رسمی برای کارفرما و ناظر پروژه ارسال گرددبا مبناگ

 . مشمول طرح مدیریت پیکربندی پروژه می باشدMDDسایر ضوابط تغییر در 
 

 کلیات .2

 متدولوژی مرجع 2-1

 بر مبنای متدولوژی    ، یک متدولوژی تلفیقی است که     مـتدولوژی توصـیف شده در این سند       
CASE*METHOD        است  شـرکت اوراکـل طراحـی شـده  .CASE*METHOD   از جمله 

 پشتیبانی شده و تا     CASEنگر است که توسط ابزارهای       گرا وسازمان  های داده  مـتدولوژی 
 . کنون در صدها پروژه ایجاد سیستم در سرتاسر جهان به کار گرفته شده است
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    سازی  با مفاهیم نمونه    CASE*METHODدر پروژه حاضر، روایت اصلی متدولوژی         
)Prototyping  (        و توسعه سریع کاربردها)RAD  (          تلفیق شده و حاصل به عنوان

 .متدولوژی انتخابی، در این سند تشریح گردیده است

 برخی از وظایف فرآیندهای اصلی (Iterative)همچنین با الهام از الگوهای توسعه تکراری 
 .پروژه در مراحل مختلف پروژه تکرار شده است

  
 مدل فرآیند 2-2

 گانه  4مراحل  .   فرآیند است  9 مرحله و     4مرکب از   ه در این سند،      متدولوژی ارائه شد  
 :پروژه عبارت است از

 شناسه عنوان مرحله

 A تحلیل

 D طراحی

 P تولید

 T انتقال

 :فرآیندهای پروژه به دو دسته زیر تقسیم می شوند

 فرآیندهای اصلی •

 شناسه عنوان فرآیند

 RQ شناخت نیازمندی ها

 GD طراحی کلی

 DD ی تفصیلیطراح

 BL ساخت

 DC مستندسازی

 DP استقرار

 فرآیندهای پشتیبان •

 شناسه عنوان فرآیند

 PM مدیریت پروژه

 QA تضمین کیفیت

 CM مدیریت پیکربندی
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 تشکیل (Activity) و هر وظیفه از چند فعالیت (Task)هر فرآیند بنوبه خود از چند وظیفه 
 وظیفه از فرآیندهای اصلی و پشتیبان پروژه فعال         در هر مرحله از پروژه چند     .  شده است 

 .است

 :فرآیندهای فعال در هر یک از مراحل پروژه در نمودار زیر مشخص شده است
 

     شناخت نیازمندی ها

     طراحی کلی

     طراحی تفصیلی

     ساخت

     مستندسازی

     استقرار

     مدیریت پروژه

     یتتضمین کیف

دها
آین
فر

 

     مدیریت پیکربندی

 انتقال تولید طراحی تحلیل  
 مراحل  

 
برای شناسایی وظایف و فعالیت های پروژه، به هر وظیفه یا فعالیت شناسه ای منتسب                   

 ):به ترتیب از چپ به راست(می شود که از کنار هم گذاشتن اجزای زیر حاصل شده است 
 

 )دو حرف(شناسه فرآیند  •

 )یک حرف(شناسه مرحله  •

  )01دو رقم با شروع از (شماره ترتیب وظیفه در فرآیند و مرحله  •

 )1یک رقم با شروع از (شماره ترتیب فعالیت در وظیفه  •
 

 :مثال
RQ فرآیند شناخت نیازمندی ها 
A  تحلیلمرحله 
RQA02  جمع آوری اطالعاتوظیفه  
RQA023 مصاحبه با کاربران  فعالیت 
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 فرآیندها .3

 : زیر برای اجرای پروژه پیش بینی شده استفرآیندهای

 فرآیندهای اصلی •

 شناسه عنوان فرآیند

 RQ شناخت نیازمندی ها

 GD طراحی کلی

 DD طراحی تفصیلی

 BL ساخت

 DC مستندسازی

 DP استقرار

 فرآیندهای پشتیبان •

 شناسه عنوان فرآیند

 PM مدیریت پروژه

 QA تضمین کیفیت

 CM مدیریت پیکربندی

 
 . ر این فصل، مشخصات فرآیندهای پروژه تشریح شده استد

 :  زیر استارائه می شود که حاوی  اطالعات فرمی در فرآیند مربوط به هر مشخصات

 و جایگاه آن در زیستچرخ      فرآیندکننده هدف اصلی از اجرای       عبارتی که بیان   : هدف •
 . توسعه سیستم است

 هر وظیفه) عنوان( شرح  شامل شناسه وفرآیندفهرست وظایف   :وظایف •

نیازی که تقدم و تأخر منطقی           در قالب یک شبکه پیش        :نمودار وابستگی وظایف    •
 . دهد وظایف را نسبت به یکدیگر نشان می
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RQ  :فرآیند شناخت نیازمندی ها :شناسه

 شناسایی نیازمندی های سیستم  -1

  های توسعه نرم افزارمستندسازی نیازمندی ها به منظور استفاده در سایر فرآیند -2

 :هدف

 :وظایف

 شناسه وظیفه

 RQA01 استخراج نیازمندی های قراردادی
 RQA02 جمع آوری اطالعات

 RQA03 مستندسازی نیازمندی های سیستم
 RQA04 اخذ تاییدیه کارفرما

 :نمودار وابستگی وظایف
 

]...[ 

RQA04 
RQA02 

RQA01 
RQA03
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 مراحل .4

 :ی شده استمراحل زیر برای اجرای پروژه پیش بین

 شناسه عنوان مرحله

 A تحلیل

 D طراحی

 P تولید

 T انتقال

 
 .در این فصل، مشخصات مراحل پروژه تشریح شده است

 :  زیر استارائه شده است که حاوی اطالعات معرفی در فرمی مرحله مربوط به هر مشخصات

در زیستچرخ   و جایگاه آن     مرحلهکننده هدف اصلی از اجرای       عبارتی که بیان   : هدف •
 . توسعه سیستم است

 فرآیندهایی که در این مرحله اجرا می شوندفهرست   :فرآیندها •

  با مشخص کردن نحوه تصمیم گیری در مورد گذار به مراحل بعدی :مقاطع مهم •
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A مرحله تحلیل :شناسه: 

معماری (در این مرحله ضمن شناسایی و مستندسازی نیازهای سیستم، طراحی کالن             
 سیستم جهت ارائه به کاربران آماده        (prototype) تعیین شده و نمونه اولیه        )سیستم
 .می شود

 :هدف

 فرآیندها

 شناسه فرآیند

 RQ شناخت نیازمندی ها
 GD طراحی کلی

 BL ساخت
 PM مدیریت پروژه
 QA تضمین کیفیت

 CM مدیریت پیکربندی
 :مقاطع مهم

o  تدوینSRS : گزارشSRSگری مشترک با حضور نمایندگان کارفرما  باید در جلسه بازن
 .بررسی و تائید شود

o  ارائه نسخه نمایشی(prototype) : نسخه نمایشی سیستم باید در جلسه بازنگری مشترک
 . با حضور نمایندگان کارفرما بررسی و تائید شود

]...[ 
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 وظایف .5

 .ریح شده استدر این فصل، مشخصات وظایف و فعالیت های پروژه، به تفکیک فرآیندها تش

طور   را به  آن وظیفه شود که اطالعات      آغاز می  وظیفه معرفی   فرم  با  وظیفهقسمت مربوط به هر     
 :  زیر ارائه شده استفرم اطالعاتدر این . دهد خالصه ارائه می

 و جایگاه آن در زیستچرخ      وظیفهکننده هدف اصلی از اجرای       عبارتی که بیان   : هدف •
 . توسعه سیستم است

 فعالیتهر ) عنوان( شامل شناسه و شرح فعالیت های هر وظیفه فهرست :افعالیت ه •

 .فهرست وظایفی که پیش از شروع این وظیفه باید انجام شده باشند: پیش نیازها •

نیازی که تقدم و تأخر منطقی          در قالب یک شبکه پیش       :فعالیت هانمودار وابستگی    •
 . دهد  را نسبت به یکدیگر نشان میفعالیت ها

 قبل  وظایف که باید در      وظیفهمهم و کلیدی     )  های( عنوان ورودی  : مهم)های(ورودی •
 .تولید شده باشد

مهم و کلیدی تولید شده در حین اجرای ) های( عنوان خروجی:مهم) های(فرآورده  •
 وظیفه

 فهرست و مشخصات منابع مورد نیاز برای اجرای وظیفه :منابع •

   روش تضمین کیفیت این وظیفه:تضمین کیفیت •

 و طی سرفصلهای زیر ارائه شده فرم در یک فعالیتس از این صفحه، اطالعات مربوط به هر پ
 : است

  .شرح اقداماتی که در جریان اجرای فعالیت انجام می شود  :شرح •

  . اجرا شده باشند فعالیتقبل از اجرای این  که باید از فعالیت هایی  ):ها(نیاز پیش •

.  الزم است، اجماالً ذکر شده است         انجام فعالیت  فهرست منابع مهمی که برای     :منابع •
انسانی پشتیبان با مهارتهای        نیروی(باید توجه داشت که منابع عمومی             

در این  )   های عمومی  افزار عمومی، تجهیزات اداری و دفتری متعارف و نرم          
 . فهرست ذکر نشده است

ده، عنوان این    خاصی الزم بو   )   های( ورودی فعالیتاگر برای انجام      :  ) ها(ورودی •
 . فهرست شده است) ها(ورودی

، اعم از     فعالیتهای تولید شده پس از اتمام                 فهرست فرآورده    ):ها(فرآورده  •
های میانی در این قسمت      های تحویل دادنی به کارفرما و یا فرآورده         خروجی

 .ذکر شده است

  مسئولیت اجرای فعالیت در تیم پروژه:مسئولیت اجرا •

 ا، چک لیست ها و راهنماهای مورد استفاده در اجرای فعالیتفرم ه: استانداردها •

های تولید شده در      موارد و موازین کنترل کیفی فرآیند و فرآورده          :  تضمین کیفیت  •
 ، در این قسمت تشریح شده استفعالیت
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RQ فرآیند شناخت نیازمندی ها :شناسه: 

RQA02 وظیفه جمع آوری اطالعات :شناسه: 

 :هدف انتظارات کاربران آینده سیستم از آنشناسایی نیازها و 

 :فعالیت ها

ردیف شرح
 1 تعیین فهرست مصاحبه شوندگان

 2 تنظیم فهرست سئواالت

 3 برنامه ریزی مصاحبه ها

 4 انجام مصاحبه ها

 5 تنظیم صورت جلسات

 6 اخذ تایید صورت جلسات مصاحبه

 ):ها(پیش نیاز -

o  ضبط صوت 

o افزار  نرمMicrosoft Word 
 :منابع

 ):ها (ورودی -

o  مصاحبهصورت جلسات 

o فهرست مصاحبه شوندگان 

 ):ها(فرآورده

o  فهرست مصاحبه شوندگان پیش از برنامه ریزی و اجرای مصاحبه ها
 .باید کتباً به تائید نماینده کارفرما برسد

o  کلیه صورت جلسات مصاحبه باید رسماً به تائید و امضای
 .مصاحبه شوندگان برسد

o رت جلسات مصاحبه باید از نظر کفایت اطالعات دریافت شده در صو
 . جلسات مرور فنی با حضور تحلیل گر ارشد بررسی و تائید گردد

 :تضمین کیفیت
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RQ فرآیند شناخت نیازمندی ها :شناسه: 

RQA02 وظیفه جمع آوری اطالعات :شناسه: 

RQA024 فعالیت انجام مصاحبه ها :شناسه: 

ه ریزی و تائید برنامه مصاحبه ها، جلسات مصاحبه حضوری مطابق             پس از برنام   
برنامه تنظیم شده در محل کارفرما اجرا شده و نتایج در فرم های پیش نویس                       

 . همزمان مشروح جلسات مصاحبه باید ضبط گردد. صورت جلسه یادداشت می گردد

 :شرح

 :پیش نیازها

 شناسه شرح

 RQA021 تعیین فهرست مصاحبه شوندگان
 RQA022 تنظیم فهرست سئواالت

o منابع ضبط صوت: 

o فهرست مصاحبه شوندگان 

o فهرست سئواالت 
 ):ها (ورودی

o  ها(فرآورده مصاحبهصورت جلسات:( 

o مسئولیت تحلیل گر: 

o استانداردها  شیوه نامه مصاحبه: 

o  صورت جلسات مصاحبه باید از نظر کفایت اطالعات دریافت شده در
 . ضور تحلیل گر ارشد بررسی و تائید گرددجلسات مرور فنی با ح

 :تضمین کیفیت 

 
]...[ 
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 فرآورده ها .6

 .در این فصل، مشخصات فرآورده های پروژه تشریح شده است

 زیر  ارائه شده است که حاوی اطالعات        معرفی   در فرمی   فرآورده مربوط به هر      مشخصات
 : است

 شرح اجمالی فرآورده : شرح •

 نداردها، قالب ها و ضوابط تهیه فرآورده مشخصات استا :)ها(استاندارد •

 .فهرست وظیفه یا وظایفی که منجر به تولید فرآورده می شوند :وظایف •

  مسئولیت تهیه فرآورده در تیم پروژه:مسئولیت •
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SRS فرآورده گزارش مشخصات نیازمندی ها :شناسه: 

 :شرح

ت نیازمندی ها در مرحله این گزارش حاوی نیازمندی های سیستم است که در طی فرآیند شناخ
 :فهرست مطالب این گزارش عبارتست از. تحلیل شناسایی شده است

 مقدمه .1

 مرور اجمالی محدوده سیستم .2

 نیازهای کارکردی .3

 نیازهای اطالعاتی .4

 نیازهای کارایی .5

 نیازهای محیطی .6

 نیازهای امنیتی .7

 سایر نیازها .8

o  شیوه نامه مستندسازی پروژه، به شناسهAMAR.DOC.1 

o د استاندارIEEE- Std 830 

o  فرم شناسایی نیازها، به شناسهAMAR.FRM.REQ.1 

 :استانداردها 

o  مستندسازی نیازمندی های سیستم(RQA03)  وظایف: 

o مسئولیت  تحلیل گر ارشد: 

]...[
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