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  مقدمه. 1

نظام   نرم افزار از مجموعه گزارشهای خروجی پروژه       آزمون  طرح  استاندارد  این سند،   
. بردارد در  را  2 فاز    –)  نماتن(مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار           

آزمون نرم افزار یکی از حساس ترین و مهم ترین فعالیت هایی است که در جریان                        
 نرم افزار مستقیماً   صحت و دقت فعالیت های آزمون    .  پروژه های نرم افزاری باید اجرا شود    

در کیفیت نتایج اینگونه پروژه ها موثر است، از اینرو برنامه ریزی و اجرای صحیح آزمون              
. نرم افزار می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت یا شکست پروژه های نرم افزاری ایفا کند           

می توانند کیفیت  مجریان و مدیران پروژه های نرم افزاری با بهره گیری از این استاندارد              
 .  برنامه ریزی و نتایج فعالیت های آزمون نرم افزار را در پروژه های خود ارتقا بخشند

 
 هدف 1-1

 در پروژه های   1سند به منظور تعیین سرفصل ها و محتوای طرح آزمون نرم افزار         این  
نرم افزاری تهیه شده است و در آن حداقل مطالب الزم برای تهیه و ارائه اینگونه                     

هدف از تهیه این استاندارد، یکسان سازی طرح های آزمون        .   ها تشریح شده است   طرح
نرم افزار در پروژه های نرم افزاری، و فراهم آوردن امکان ممیزی و کنترل کیفیت                 

 .این گونه طرح هاست

                                                 
1 Test Plan 
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 دامنه کاربرد 1-2

ار استاندارد ارائه شده در این سند، مطالب الزم برای تهیه و ارائه طرح آزمون نرم افز              
در مورد پروژه های نرم افزاری که قالب       .  در پروژه های نرم افزاری را دربرمی گیرد     

ارائه شده در این استاندارد برای تهیه طرح آزمون نرم افزار در آنها استفاده                       
می شود، هیچ گونه محدودیتی از نظر حجم پروژه، نوع نرم افزارهای تولیدشده در                

آیند انتخاب شده و ابزار بکارگرفته شده برای         جریان پروژه، متدولوژی و مدل فر        
 . تولید نرم افزار وجود ندارد

قالب ارائه شده در این استاندارد برای تهیه طرح آزمون نرم افزار، در همه سطوح                  
 و  5، آزمون پذیرش  4، آزمون سیستم  3، آزمون یکپارچگی  2اعم از آزمون واحد   (آزمون  

 .قابل استفاده است...) 
  

 تعاریف  1-3

 :نگارش این طرح، از اصطالحات زیر استفاده شده استدر 

منظور از پروژه در این سند، هر پروژه  نرم افزاری است که از قالب           :  پروژه 1-  3-  1
ارائه شده در این استاندارد، برای تهیه طرح آزمون در آن استفاده                     

 .می شود

پروژه ای است که موضوع آن انجام همه یا بخشی از            :  پروژه نرم افزاری  2-  3-  1
 . باشد6یت های زیستچرخ توسعه نرم افزارفعال

بخشی از یک پروژه، که با توجه به دامنه، اهداف، نتایج و یا                :  7زیرپروژه 3-  3-  1
 . منابع مورد نیاز، بتوان آن را به صورت یک پروژه مستقل در نظر گرفت

منظور نرم افزار یا جزء نرم افزاری است که طرح آزمون            :  نرم افزار هدف  4-  3-  1
   .دبرای آن تهیه می شو

شخص حقیقی یا حقوقی است که پروژه به درخواست و سفارش           :  کارفرما 5-  3-  1
 .او اجرا می شود

                                                 
2 Unit Test 
3 Integration Test 
4 System Test 
5 Acceptance 
6 Software Development Lifecycle 
7 Sub-project 
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شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به اجرای پروژه متعهد            :  8کارگزار 6-  3-  1
 .گردیده است

شخص حقیقی یا حقوقی است که انجام بخشی از پروژه           :  9کارگزار فرعی  7-  3-  1
 .از سوی کارگزار به او واگذار شده است

واجد صالحیتی که پس از تهیه نرم افزار، از آن             هر یک از افراد    :  برکار 8-  3-  1
 .استفاده خواهند نمود

منظور از ناظر، شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی کارفرما              :  ناظر 9-  3-  1
ناظر ممکن است   .  به منظور نظارت بر حسن اجرای پروژه تعیین شده است        

 از واحدهای    شخص حقیقی یا حقوقی مستقل از سازمان کارفرما، یکی            
تابعه سازمان کارفرما، و یا یک یا چند نفر از کارکنان کارفرما باشد که                   

 .عهده دار انجام وظایف نظارتی می گردند

به مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده و سامان مندی گفته         :  تضمین کیفیت   10-  3-  1
می شود که برای حصول اطمینان از تطابق ویژگی های همه یا بخشی از                

 10.ا با مشخصات و نیازهای اعالم شده باید انجام شودفرآورده ه

فرآیندی است که برای اطمینان از تطابق ویژگی های                   :  11تصدیق 11-  3-  1
یک فعالیت در چرخه توسعه نرم افزار، با نیازهای اعالم            )  های (فرآورده

 12.شده همان مرحله انجام می شود

ف فرآیند ارزیابی یک محصول نرم افزاری، که با هد               :  13صحه گذاری 12-  3-  1
 14.اطمینان از تطابق ویژگی های آن با نیازهای کاربر انجام می شود

فرآیند بررسی یا اجرای یک نرم افزار یا جزء نرم افزاری                  :  15آزمون 13-  3-  1
به صورت دستی یا خودکار، به منظور ارزیابی تطابق ویژگی های آن با               
نیازهای مشخص شده از قبل، و یا به منظور مقایسه بین نتایج موردانتظار            

آزمون اساساً پس از هر واحد پیاده سازی قابل اعمال است          .   نتایج واقعی  و
                                                 

8 Contractor 
9 Subcontractor 
10 IEEE-730: p.3 
11 Verification 
12 ISO-12207: p.5 (Verification) 
13 Validation 
14 ISO-12207: p.5 (Validation) 
15 Test 
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بسته به سطح   .  باشد های نوشته شده و قابل اجرا می       و موضوع آن برنامه   
های موضوع آزمون، سطوح مختلفی از آزمون قابل اجرا               تکامل برنامه 

 .است

م ای سیست  نوعی آزمون است که در سطح واحدهای پایه         :  16آزمون واحد  14-  3-  1
انجام )  ساخته های نیم  ای و برنامه   ها، توابع، روالهای پایگاه داده     زیر برنامه (

 . شود می

سازی اجزا و عناصر        پس از ترکیب و یکپارچه        :  17آزمون یکپارچگی   15-  3-  1
های اجرایی، آزمون یکپارچگی با هدف       افزاری با یکدیگر و تولید برنامه      نرم

ر ترکیب با یکدیگر اجرا      افزاری د  اطمینان از صحت کارکرد واحدهای نرم      
های اجرایی یکپارچه و قابل       موضوع آزمون یکپارچگی، برنامه    .  شود می

 . اجرا است

سطحی از آزمون است که در آن همه عناصر یک                :  18آزمون سیستم  16-  3-  1
این اجزا  .  گیرند سیستم با همدیگر به عنوان یک کل مورد آزمایش قرار می          

ها، مستندات کاربر،        ادههای اجرایی، پایگاه د          عبارتند از برنامه      
هدف از آزمون سیستم اطمینان      .  افزاری انسانی و تجهیزات سخت     نیروی

از این نکته است که همه بخشهای سیستم به درستی با یکدیگر تبادل داده              
بینی    پیش   19دهند و در گردش اطالعات هیچ رخنه          و عملیات انجام می    

غیر (الهای دستی    بویژه ارتباط سیستم با رو       .  ای موجود نیست    نشده
رویکرد اصلی در آزمون سیستم، طراحی و         .  باید آزمون شود  )  مکانیزه

 . اجرای سناریوهای آزمون است

آزمون پذیرش، که آزمون پذیرش کاربر هم نامیده             :  20آزمون پذیرش  17-  3-  1
شود، پس از تحویل نسخه اجرایی نرم افزار در محل استفاده عملیاتی و             می

ریزی و هدایت مشترک تیم مجری        با برنامه  معموالً(توسط کاربران نهایی    
هدف از این آزمون اطمینان از این نکته است که              .  شود اجرا می )  پروژه

                                                 
16 Unit test 
17 Integration test 
18 System test 
19 Gap 
20 Acceptance test 
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سیستم در شرایط عملیاتی معمولی و با اطالعات واقعی قادر به برآورده              
 .باشد کردن نیازهای کاربران می

ن را از   سندی که دامنه، روش، برنامه اجرایی و ضوابط آزمو        :  طرح آزمون  18-  3-  1
 .پیش مشخص می سازد

مجموعه ای از داده ها که برای آزمون یک نرم افزار یا            :  21داده های آزمون  19-  3-  1
 .جزء نرم افزاری تولید می شوند

مجموعه ای از دستورالعمل های اجرایی برای آماده سازی،       :  22رویه آزمون  20-  3-  1
 .اجرا و ارزیابی نتایج یک آزمون

زمون و رویه های آزمون مرتبط      مجموعه ای از داده های آ   :  23مورد آزمون  21-  3-  1
با آنها که برای آزمون مورد خاصی از ویژگی ها یا عملکرد نرم افزار                    

 .  طراحی و تولید می شوند

 منظور از این آزمون، اطمینان از تطابق تواناییهای              :24آزمون کارکردی  22-  3-  1
مشخصات  آماده شده با مشخصات کارکردی آن است که در                نرم افزار

به منظور گذر از    .   تشریح شده است   نرم افزارناد طراحی   اسنیازمندی ها یا   
مرحله آزمون کارکردی، سیستم باید قادر به انجام سناریوهای طراحی              

 .بینی شده باشد شده بر مبنای کارکردهای پیش

نوعی از آزمون که برای اطمینان از رعایت              :25آزمون همسازی داده ها    23-  3-  1
عموالً در مورد نرم افزارهای     م( توسط نرم افزار     26قواعد همسازی داده ها   

سیستم درصورتی از آزمون      .  اجرا می شود )  مدیریت بانکهای اطالعاتی   
بینی  یک از کارکردهای پیش     کند که اجرای هیچ     ها گذر می    همسازی داده 

ها   همسازی داده   قواعدیک از      هیچ از موجب تخطی     صورت دائم  بهشده  
 .نگردد

                                                 
21 Test data 
22 Test procedure 
23 Test case 
24 Functional test 
25 Data integrity test 
26 Data integrity rules 
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ه با هدف اطمینان از توانایی       آزمونی است ک  :  27آزمون چرخه کسب وکار     24-  3-  1
 که برای پشتیبانی از آنها         28نرم افزار در اجرای فرآیندهای کسب وکار        

در آزمون چرخه کسب و کار معموالً         .  طراحی شده است، اجرا می شوند     
به عنوان دوره آزمون    ...)  یک سال، یک ماه،       (دوره زمانی مشخصی را       

کن دراین دوره را       انتخاب نموده و همه فرآیندهای کسب و کار مم                
 . به صورت سناریوهای آزمون، توسط نرم افزار اجرا می کنند

آزمونی است که برای اطمینان از نحوه تعامل              :29آزمون واسط کاربر    25-  3-  1
صحیح کاربران با نرم افزار، از طریق منوها، دریچه ها، گزارش ها و سایر              

 .اجزای واسط کاربر طراحی و اجرا می شود

 سیستم اطمینان از این نکته است       عملکرداز آزمون    هدف   :30آزمون عملکرد  26-  3-  1
 در انجام کارکردهای تعریف شده، از میزان معقولی از منابع             نرم افزارکه  

استفاده کرده و در زمان قابل قبولی          )  حافظه، فضای دیسک، پردازنده    (
معموالً در   در هر کارکرد      نرم افزار  عملکردآستانه پذیرش   .  دهد پاسخ می 

 .گردد و مستند می تعیین نیازهامرحله تحلیل 

 تحت  نرم افزار، قرار دادن    تحمل بار  منظور از آزمون      :31آزمون تحمل بار   27-  3-  1
تحمل آزمون  معموالً  .  بینی شده و مورد انتظار است       حداکثر بارکاری پیش  

 : در موارد زیر باید اعمال گرددبار

 ) بدون قطع(زمان کار پیوسته  •

  توسط چند کاربرنرم افزاراستفاده فعال همزمان از  •

به این  .   با استفاده از حداکثر گنجایش پایگاه اطالعاتی        نرم افزارکارکرد   •
 .بینی شده رکورد باشد منظور هر جدول باید حاوی حداکثر تعداد پیش

در هر یک از حاالت فوق، همه کارکردهای عادی سیستم باید آزمون شده و              
 روالهای ماشینی برای      استفاده از .  کارایی باید در آستانه پذیرش باشد        

  .شود  توصیه میتحمل بارآزمون 

                                                 
27 Business cycle test 
28 Business process 
29 User interface test 
30 Performance test 
31 Load test 
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آزمون تنش برای ارزیابی و تحلیل رفتار نرم افزار در برابر           :32آزمون تنش   28-  3-  1
مثالً رشته های ورودی با حداکثر طول، یا مقادیر عددی با            (مقادیر مرزی   

 .انجام می شود) حداقل یا حداکثر مقدار

امنیت، اطمینان از توانایی نرم افزار     هدف از اجرای آزمون     :  33آزمون امنیت  29-  3-  1
در حفاظت صحیح داده های ذخیره شده در مقابل دسترسی های غیرمجاز            

 .می باشد

باید در مقابل خرابیهای    به طور معمول نرم افزارها      :34آزمون تحمل خرابی   30-  3-  1
ها توانایی کشف، تحمل و       داده عمدی یا غیرعمدی در محیط اجرا یا پایگاه         

 نرم افزار رفتار   معموالً  .  دنداشته باش )   به حالت پایدار   بازگشت  (35بازسازی
 :شودمی در حاالت زیر آزمون 

قطع ناگهانی برق، خرابی دیسکهای        (افزاری   اختالل در محیط سخت      •
 )خادم یا ایستگاههای کاری، قطع اتصاالت شبکه داخلیدستگاه 

 قطع و اختالل در خطوط انتقال داده •

 ...)چاپگر، (نبودن تجهیزات جانبی  آماده •

 اشکاالت سیستم عامل •

 عدم تنظیم مناسب پارامترهای محیطی •

 ها دستکاری عمدی در سیستم فایلهای فیزیکی پایگاه داده •

هدف از آزمون پیکربندی، ارزیابی رفتار نرم افزار در          :  36آزمون پیکربندی  31-  3-  1
محیط های نرم افزاری و سخت افزاری با پیکربندی های مختلف  و اطمینان            

 .می باشد) در مقایسه با نیازهای اعالم شده قبلی(کارکرد آن از صحت 

به دلیل احتمال بروز اشکاالت جدید پس از هربار              :  37آزمون بازگشتی  32-  3-  1
، یک  نرم افزارپس از هربار ارائه یک نسخه جدید از            رفع اشکال نرم افزار،   

 : زیر باید اجرا شودهدف اطمینان از نکاتدوره آزمون بازگشتی با 

                                                 
32 Stress test 
33 Security test 
34 Fault-Tolerance test 
35 Recovery 
36 Configuration test 
37 Regression test 
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انجام شده، منجر به رفع اشکاالت قبلی یا بهبود کارایی               تصحیحات   •
 .باشدسیستم شده 

تصحیحات انجام شده، منجر به بروز اشکاالت جدید در دامنه پوشش               •
 .باشدآزمونهای قبلی نشده 

، یکی از روشهای زیر برای         طراح آزمون برحسب مورد و به تشخیص         
 :آزمون بازگشتی در هر مرحله قابل اعمال است

 صورت کامل ای از آزمونهای قبلی به  دوباره مجموعهانجام •

  ای تصادفی از آزمونهای قبلی انجام مجموعه •

روشی برای آزمون نرم افزار که در آن        :  38)پایین  به باال  (آزمون صعودی    33-  3-  1
کنیم و پس از طی هر         شروع می  )سطح پایین (  نرم افزارابتدا از واحدهای     

کامال مورد پذیرش قرار گرفتند،     مرحله هنگامی که همه واحدهای یک سطح        
در این روش،      .کنیم به سطح باالتر رفته و سطح باالتر را آزمون می                

مراتبی از پایین    ریزی و طراحی آزمون نیز باید به صورت سلسله            برنامه
 .باال صورت گیرد به

در این روش برمبنای رفتار مورد نظر          :  39)باال به پایین   (آزمون نزولی      34-  3-  1
دی سناریو طرح شده و آزمون ابتدا در باالترین سطح و از              ، تعدا نرم افزار

در هر قسمت درصورت مشاهده اشکال،      .  گیرد دید کاربر نهایی صورت می    
ترین سطحی که    صورت تا پایین   همین کنیم و به   به اجزای آن واحد توجه می     

 .رویم اشکال در آن کشف و رفع شود پایین می

رم افزار پس از تهیه در آن نصب و         منظور محلی است که ن    :  محیط عملیاتی  35-  3-  1
راه اندازی شده و استفاده عملی از نرم افزار توسط کاربران، در آن صورت            

 .می گیرد

 اختصارات 1-4

 :در نگارش این طرح، از اختصارات زیر استفاده شده است

1  -4  -1 V&V :فرآیندهای تصدیق و صحه گذاری نرم افزار 

1  -4  -2 VVP :طرح تصدیق و صحه گذاری 

1  -4  -3 QA :تضمین کیفیت 

                                                 
38 Bottom-Up Test 
39 Top-Down Test 
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 نابع و مراجعم 1-5

 : استاندارد  استفاده شده استتهیه اینجع زیر برای ااز مر
 

 مشخصات شناسه

IEEE-829 ANSI/IEEE Std 829-1998, IEEE Standard for Software Test 
Documentation, 1998 

IEEE-1008 ANSI/IEEE Std 1008-1987, IEEE Standard for Software Unit 
Testing, 2002 

IEEE-730 ANSI/IEEE Std 730-1998, IEEE Standard for Software Quality 
Assurance Plans, 1998 

ISO-12207 Information technology- Software Lifecycle processes,   
ISO-IEC 12207, 1st Edition, 1999 

ANDRIOLE-86 Andriole, S.J. (ed.), Software Validation, Verification, Testing 
and Documentation, Petrocelli Books, 1986 

ESA-76 
نیا و  مرآت.ا:  ـ آژانس فضایی اروپا، ترجمهافزار استانداردهای مهندسی نرم

 1376نیا، اداره کل آمار و اطالعات وزارت کشاورزی ـ   مرآت.ن

ISO-9001 
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،       -   9001 ایزو   –استاندارد ایران   

 1374چاپ اول ، دی ماه 

CDM-TE10 CDM Test Strategy, (Template), Oracle Corporation 

CDM-TE20 CDM System Process Test Model, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-TE30 CDM Module and Module Integration Test Plan, (Template), 
Oracle Corporation 

CDM-TE40 CDM Module and Module Integration Test Results, 
(Template), Oracle Corporation 

CDM-TE50 CDM System Test Plan, (Template), Oracle Corporation 

CDM-TE60 CDM System Test Environment, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-TE70 CDM System Test Results, (Template), Oracle Corporation 

CDM-TE80 CDM Systems Integration Test Plan, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-TE100 CDM Systems Integration Test Results, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-TE110 CDM Acceptance Test Environment, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-TE120 CDM Acceptance Test Results, (Template), Oracle Corporation 

RUP-V2 Rational Unified Process, Version 2003, Rational Inc. 
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 قالب طرح آزمون نرم افزار. 2

 
در استفاده از قالب     .  آزمون نرم افزار در این فصل ارائه می شود         طرح   استانداردقالب  

 :استاندارد ارائه شده باید به نکات زیر توجه نمود

o           سرفصل های ارائه شده در قالب استاندارد، باید به عنوان سرفصل های حداقل
صل های دیگر به طرح های آزمون        به این ترتیب افزودن سرف     .  تلقی گردد 

در این  .  نرم افزار، به دلیل الزامات قراردادی یا دالیل دیگر مجاز می باشد              
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 )  *(صل های ذکر شده در قالب استاندارد، با عالمت           برخی از سرف
ذکر مطالب ذیل این سرفصل ها در طرح، برخالف سایر سرفصل ها            .  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                  

ا از یک طرح حذف نمود، بی آنکه تطابق آن طرح با این                    سرفصل هایی ر 
در صورت حذف مطالب این سرفصل ها از یک           .  استاندارد خدشه دار گردد  

طرح، عناوین سرفصل های حذف شده باید در طرح 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  .  برای بیان ضرورت و الزام استفاده شده است             »  ...نباید«

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

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

 .ضروری نیست، اما رعایت آنها توصیه می گردد

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

 .ضروری نیست
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o             طرح آزمون نرم افزار را       در صورت توافق کارگزار با کارفرما، می توان
در این صورت هریک از سرفصل هایی      .  به صورت تدریجی تکمیل و ارائه کرد     

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

o              ر سند   در ه   40قسمت های ابتدایی هر طرح که به منظور کنترل مستندات
، فهرست   43، تاریخچه  42، تائیدیه  41مانند صفحه روکش    (گنجانده می شود     

، جزء الزامات این استاندارد نبوده و مشمول ضوابط عمومی              ...)مطالب و   
 .مستندسازی هر پروژه می باشد

 
 

                                                 
40 Document Control 
41 Cover Page 
42 Approval 
43 History 
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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 مرتبط     1-5

 *       مرور طرح1-6

 *       روش تغییر طرح1-7

 دامنه آزمون . 2

 اجزای نرم افزار 2-1

 آنچه آزمون خواهد شد 2-2

 آنچه آزمون نخواهد شد 2-3

 رویکرد . 3

 رد/شرایط پذیرش . 4

 سازمان . 5

 ساختار 5-1

 وظایف و مسئولیت ها 5-2

 روش . 6

 گردش کار 6-1

 *نمودار گردش عملیات 6-2

 جدد و پایان آزمونشرایط آغاز، توقف، شروع م . 7

 آغاز آزمون 7-1

 توقف آزمون 7-2

 شروع مجدد 7-3

 پایان آزمون 7-4

 مستندسازی . 8

 مراحل 9

 زمانبندی 10

 منابع مورد نیاز 11

 نیروی انسانی 11-1
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 *آموزش 11-2

 سخت افزار 11-3

 نرم افزار 11-4

 *امکانات ارتباطی 11-5

 *سایر منابع 11-6

 *مفروضات و شرایط اضطراری 12

 پیوست ها 13

 *واژه نامه 13-1
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باید توجه نمود که     .  ده تشریح می گردد  در این بخش هریک از سرفصل های قالب یادش         
سرفصل های استاندارد، با عبارات زیرخط دار مشخص شده است، و سایر عباراتی که در        

 .توضیح هر مطلب ذکر شده اند، جزء قالب استاندارد نمی باشند
   
 ]صفحه روکش[

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

o  افزارطرح آزمون نرم«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[

 :در قسمت تائیدیه، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

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

o  مسئول کنترل کیفی سند) ا افرادی(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[

 :در قسمت تاریخچه، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o       هر یک از اصالحیه های پیشین و             44شماره و تاریخ تصویب 
 فعلیاصالحیه 

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

 ]فهرست مطالب[

 :در فهرست مطالب، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o شماره بندهای سند 

                                                 
44 Approval 
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o عنوان کامل هر بند 

o شماره صفحه شروع هر بند 

ن هر بند با استفاده از        توصیه می گردد در نسخه الکترونیکی سند، عنوا        
 .، به ابتدای بند مربوطه در سند متصل شود45امکان اتصال ابرمتنی

 مقدمه .1

 :مقدمه طرح باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 هدف 1-1

می توان به  .  در این بند، هدف از تهیه طرح به طور خالصه ذکر می گردد              
ح برای آن   مواردی از قبیل نام پروژه، نام و مشخصات نرم افزاری که طر           

 .تهیه می شود، اهداف کلی از تهیه طرح و ضرورت تهیه آن اشاره نمود

 دامنه کاربرد 1-2

نام .  دامنه کاربرد طرح به طور دقیق باید در این بند تشریح گردد                     
 .یا اجزای نرم افزاری مشمول در دامنه طرح باید ذکر گردد) ها(نرم افزار

ان معینی معتبر است، این     در صورتی که مطالب مندرج در طرح تنها تا زم          
 . محدودیت باید بروشنی مورد اشاره قرار گیرد

 تشریح می گردد،   2با توجه به اینکه دامنه طرح آزمون به تفصیل در بخش            
 .دامنه کاربرد طرح را می توان با ارجاع به آن بخش مشخص نمود

 تعاریف  1-3

اده کلیه واژگان تخصصی و اصطالحاتی که در تهیه طرح از آنها استف                
شده است، باید در این قسمت ذکر شده و برای هریک تعریف روشنی                   

 . ارائه گردد

 پروژه تهیه شده است،        46درصورتی که سند دیگری به عنوان واژگان         
 .می توان به جای تکرار مطالب آن در این بند، به آن سند ارجاع داد

 *اختصارات 1-4

 باید فهرست    مورداستفاده در طرح،   )   های47کوته نوشت(کلیه اختصارات    
 .شده و تشریح گردند

                                                 
45 Hyperlink 
46 Glossary 
47 Abbreviations (Acronyms) 
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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 اندارد حاضراست 

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      
شناسه سند،  در مورد سایر اسناد، عنوان کامل،        .  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                 
ی از قبیل مرجع یا مراجع تصمیم گیری برای تجدیدنظر،            اشاره به موارد  

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

با ذکر تاریخ های مشخص یا با ارجاع به         (مورد نظر می باشد، این برنامه       
همچنین فهرست کسانی که در        .باید ذکر شود   )   پروژه مراحل و مقاطع   

صورت تغییر طرح، نسخه تغییریافته را دریافت خواهند کرد، باید در این              
 .قسمت ذکر شود

 دامنه آزمون .2

 :بخش دامنه آزمون باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 اجزای نرم افزار 2-1

. ید فهرست شود  با)  یا کل سیستم  (در این بند اجزای عمده نرم افزار هدف         
اجزای یک سیستم را معموالً برنامه های اجرایی اصلی، برنامه های اجرایی           

 .  و مستندات تشکیل می دهند کمکی، کدهای اصلی
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ذکر نام هر بخش کافی  است، اما می توان اطالعات دیگری همچون شناسه             
 .و مشخصات برای بخش ها اضافه کرد

 آنچه آزمون خواهد شد 2-2

ش ها یا ویژگی هایی از نرم افزار هدف که در دامنه شمول             در این بند، بخ    
 . آزمون می گنجند، باید به  روشنی مشخص شود) این نوبت از(

 آنچه آزمون نخواهد شد 2-3

این (در این بند، بخش ها یا ویژگی هایی از نرم افزار هدف که مشمول دامنه              
 .آزمون نمی شوند، باید به روشنی مشخص شود) نوبت از

 رویکرد .3

توضیحات باید  .  در این بخش، رویکرد کلی برای آزمون باید ذکر شود             
مثالً آزمون صعودی یا نزولی، آزمون         (شامل روش و استراتژی کلی         

، ابزارها، روشها و معیارهای اطمینان از کفایت             ...)خودکار یا دستی،      
مثالً ذکر اینکه هر گزارشی حداقل یکبار باید استخراج شود،          (آزمون باشد   

ذکر روش های کلی در مورد همه ویژگی های مورد آزمون          ...).  انند آن و م 
به (اشکالی ندارد، اما توصیه می گردد حداقل در مورد آزمون های زیر                

شرط آنکه با توجه به کارکرد نرم افزار، و دامنه این نوبت از آزمون                     
 : به صورت جداگانه رویکرد آزمون ذکر گردد) موضوعیت داشته باشند

o کارکردیآزمون  

o آزمون همسازی داده ها 

o آزمون چرخه کسب و کار 

o آزمون واسط کاربر 

o آزمون عملکرد 

o آزمون تحمل بار 

o آزمون تنش 

o  آزمون امنیت 

o آزمون تحمل خرابی 

o آزمون پیکربندی 

o  آزمون بازگشتی 
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 رد/شرایط پذیرش .4

برای هریک از نرم افزارها یا اجزای نرم افزاری مشمول در دامنه آزمون،              
یرش یا رد نرم افزار هدف، پس از اجرای آزمون باید بروشنی و             شرایط پذ 

 .به صورت دقیق ذکر شود

 سازمان .5

 :بخش سازمان باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 ساختار 5-1

در این بند، بخشی از واحدها و عناصر موجود در ساختار سازمانی                   
 48شکیالتیپروژه که در فرآیند آزمون موثرند، باید درقالب یک نمودار ت             

ضوابط ترسیم این نمودار به استانداردهای سازمانی            .  تشریح گردند 
 :کارگزار بستگی دارد، اما رعایت نکات زیر ضروری است

o                برای هر یک از عناصر موجود در نمودار، عنوان کامل و گویایی
 .باید ذکر شود

o    باید به نحو مناسبی از    ...)  کمیته، گروه، واحد،    (واحدهای سازمانی
 .متمایز گردند...) مدیر، مسئول، (اد افر

o           خطوط فرماندهی و گزارش دهی باید به طور مشخص و بدون ابهام
 .ترسیم شده باشند

 .ذکر اسامی افرادی که در فرآیند آزمون نقش دارند، ضروری است

در صورتی که ساختار سازمانی پروژه در طرح مدیریت پروژه تشریح              
د را به بند متناظر در طرح مدیریت پروژه         شده باشد، می توان مطالب این بن     

 .ارجاع داد

 وظایف و مسئولیت ها 5-2

در این بند، وظایف، اختیارات و مسئولیت های هریک از ارکان و عناصر                
ذکر شده اند، باید    )  1-5(درگیر در فرآیند آزمون نرم افزار که در بند               

 . تشریح گردد

 روش .6

 :اشدبخش روش باید حداقل شامل بندهای زیر ب

 گردش  کار 6-1
                                                 

48 Organization Chart 
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در این بند، گامهای اجرایی الزم برای انجام مراحل آزمون به صورت                  
 .گام به گام و با جزئیات کافی باید تشریح گردد

 *نمودار گردش عملیات 6-2

، در این بند در قالب یک       )1-6(در صورت لزوم، روند تشریح شده در بند          
محدودیتی در  .  می گرددنمودار گردش عملیات به صورت گرافیکی ترسیم        

 .مورد استاندارد نمودارسازی وجود ندارد

 شرایط آغاز، توقف، شروع مجدد و پایان آزمون .7

 :این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 آغاز آزمون 7-1

برای آغاز آزمون ضروری    )  ها(در این بند، شرط یا شرایطی که تحقق آن         
 .است، باید بروشنی ذکر گردد

 آزمونتوقف  7-2

موجب توقف و تعلیق موقت     )  ها(در این بند، شرط یا شرایطی که تحقق آن        
 .فرآیند آزمون می شود، باید بروشنی ذکر گردد

 شروع مجدد 7-3

برای آغاز مجدد آزمون     )  ها(در این بند، شرط یا شرایطی که تحقق آن           
 .ضروری است، باید بروشنی ذکر گردد) پس از توقف و تعلیق مجدد(

 ن آزمونپایا 7-4

برای پایان یافتن آزمون     )  ها(در این بند، شرط یا شرایطی که تحقق آن           
 .ضروری است، باید بروشنی ذکر گردد

 مستندسازی .8

قالب ، محتوا و رویه تهیه مستندات الزم در طی اجرای                ،  بخشدر این    
 .آزمون باید مشخص گردد

 مراحل .9

های قابل آزمون   برای ارائه نسخهپیش بینی شدهبندی   ، مرحله بخشدر این   
 تشریح   باید هایی که در هر مرحله باید انجام شود،         و نوع آزمون   نرم افزار

 توصیه می شود هر نسخه با یک شناسه واحد متمایز و مشخص                .ودش
 .گردد
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 زمانبندی 10

در این بخش، برنامه زمانی تفصیلی مراحل آزمون، با ذکر توالی، تاریخ               
 .حله باید ذکر گرددشروع و تاریخ پایان هر فعالیت یا مر

 منابع مورد نیاز 11

 :این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 نیروی انسانی 11-1

) بر حسب تخصص ها و زمان الزم     (در این بند، میزان نیروی انسانی الزم        
 .برای اجرای آزمون، باید تشریح گردد

 *آموزش 11-2

اعضای درصورتی که اجرای آزمون مستلزم آموزش های خاصی برای            
تیم آزمون باشد، در این بند، آموزش های الزم برای اجرای آزمون، باید               

 .تشریح گردد

 سخت افزار 11-3

در این بند، تعداد و مشخصات تجهیزات سخت افزاری الزم برای اجرای              
 .آزمون، باید مشخص گردد

 نرم افزار 11-4

ر از  غی(در این بند، مشخصات نرم افزارهای الزم برای اجرای آزمون               
 .، باید تشریح گردد)نرم افزار هدف

 *امکانات ارتباطی 11-5

در صورتی که امکانات ارتباطی خاصی برای اجرای آزمون مورد نیاز               
 .باشد، در این بند، این امکانات باید تشریح گردد

 *سایر منابع 11-6

در صورتی که برای اجرای آزمون منابع دیگری غیر از موارد پیش گفته               
 . باشد، در این بند، این امکانات باید فهرست گرددمورد نیاز

 مفروضات و شرایط اضطراری 12

مفروضات، مخاطرات قابل پیش بینی و عملیات الزم در هنگام بروز شرایط           
 .اضطراری باید در این بند مشخص گردد
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 پیوست ها 13

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

 :انتهای طرح توصیه می شود

 *واژه نامه 13-1

کلیه واژگان و اصطالحات فنی استفاده شده در طرح باید در این بخش                 
 49برای هر واژه، ذکر برابر انگلیسی و کوته نوشت           .  توضیح داده شوند   

 حروف الفبای   واژه نامه باید برحسب  .  ضروری است )  درصورت وجود (
فارسی نیز  -توصیه می شود واژه نامه انگلیسی    .  فارسی مرتب شده باشد    

 .ارائه گردد
 

                                                 
49 Abbreviation 
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 نمونه ای از یک طرح آزمون نرم افزار )1پیوست

 
در این قسمت نمونه ای از یک طرح آزمون نرم افزار برای یک پروژه نرم افزاری فرضی                  

 روشن ساختن کاربرد استاندارد حاضر      توجه کنید که این مثال تنها برای       .  ارائه می گردد 
همچنین در پاره ای از موارد، برخی      .  تهیه شده و صحت محتوای آن مورد نظر نبوده است         

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

 معاونت برنامه ریزی

 مدیریت آمار و اطالعات

 
 طرح آزمون نرم افزار

 پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی
 
 

 
 AMAR.TP.1:             شناسه سند

 1:       شماره اصالحیه

 31/3/83:           تاریخ انتشار

      50:        تعداد صفحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ب«شرکت 

 
هرگونه تکثیر و . ه با کارفرما قابل انتشار و توزیع استاین سند صرفاً در محدوده توافق شد

 .توزیع همه یا بخشی از این سند در خارج ازاین محدوده ممنوع می باشد
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 تائیدیه

  نام و نام خانوادگی سمت تاریخ امضا

 تهیه کننده عباس عباسی مسئول تیم آزمون 25/3/83 

 کنترل کیفیت علی علوی  QA مسئول 30/3/83 

 تصویب کننده حسین حسینی مدیر پروژه 31/3/83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخچه

 شماره اصالحیه تاریخ انتشار توضیحات

 0 15/1/83 نسخه اولیه

 1 31/3/83 . بند مسئولیت ها تغییر کرد– 3ص 
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 مقدمه .1

 هدف 1-1

 سازمان   آمارهای فصلی  نرم افزار جمع آوری و انتشار   این سند دربردارنده طرح آزمون       
 و روش کلی آزمون     رویکردمشخص کردن دامنه،    هدف از تهیه این طرح،      .  می باشد»  الف«

 .می باشدریزی و برآورد منابع الزم برای انجام آن  سیستم، همچنین برنامه
 

 دامنه کاربرد 1-2

) 2(دامنه کاربرد این طرح، محدود به آزمون سیستم در حدود مشخص  شده در بخش                    
 . طرح می باشدهمین

 
 تعاریف 1-3

 :در نگارش این طرح، از اصطالحات زیر استفاده شده است

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«ور از کارگزار، شرکت منظ: کارگزار 1-3-3

است، که به موجب قرارداد با کارفرما وظایف         »  ج« منظور از ناظر، شرکت       :ناظر  1-3-4
 . نظارت بر اجرای پروژه را برعهده گرفته است

1-3-5 ]...[ 
 

 تعاریف و اختصارات 1-4

 :در نگارش این طرح، از اختصارات زیر استفاده شده است

1-4-1 PMP :پروژهطرح مدیریت  

1-4-2 MDD :سند توصیف متدولوژی 

1-4-3 SRS :سند مشخصات نیازهای نرم افزار 

1-4-4 SPR:گزارش اشکال نرم افزار  

1-4-5 TR:گزارش انجام آزمون  

1-4-6 TL:فرم ثبت اشکاالت  

1-3-7 ]...[ 
 

 اسناد مرتبط 1-5

o  طرح مدیریت پروژه، به شناسهAMAR.PMP.1 

o  طرحV&V پروژه، به شناسه AMAR.V&V.1 

o  سند توصیف متدولوژی پروژه، به شناسهAMAR.MDD.1 
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o  سند مشخصات نیازهای نرم افزار، به شناسهAMAR.SRS.3 

o ]...[ 
 

 مرور طرح 1-6

 دامنه آزمون، شامل اجزا و بخش هایی که مورد آزمون قرار           2پس از این مقدمه، در فصل       
 ..خواهد شدخواهند گرفت، و اجزا و بخش های غیرمشمول در این آزمون، تشریح 

 . به تشریح رویکرد و استراتژی کلی آزمون اختصاص دارد3فصل 

]...[ 
 

 روش تغییر طرح 1-7

طرح حاضر در صورت بروز یکی از حاالت زیر باید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار                    
 :گیرد

o درخواست تغییر طرح توسط مسئول تیم آزمون یا مدیر پروژه 

o           هفته، به یکی از دالیل ذکر شده در بند         توقف و تعلیق آزمون به مدت بیش از یک
 همین طرح) 7-2(

o  روز10انحراف زمانی اجرای طرح به میزان بیش از  

پس از هر تغییر    .  هرگونه تغییر در مفاد این طرح، باید توسط مدیر پروژه تصویب گردد             
صورت )  ات(طرح، مسئول تیم آزمون موظف است از آگاهی همه نفرات ذینفع در تغییر                

 .طمینان حاصل نمایدگرفته ا

 .سایر ضوابط تغییر در طرح مشمول طرح مدیریت پیکربندی پروژه می باشد
 

 دامنه آزمون .2

 اجزای نرم افزار     2-1

 :نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی، از اجزای زیر تشکیل خواهد شد

o                 تلفیق نرم افزار مرکزی که امکانات عمده ورود متمرکز اطالعات، جمع بندی و
اطالعات، استخراج گزارشها، مدیریت بانک اطالعاتی و مدیریت کاربران را                  

این بخش از نرم افزار منحصراً در دفتر آمار و اطالعات              .  فراهم خواهد آورد   
 :اجزای فرعی این نرم افزار عبارتند از. نصب خواهد شد

 برنامه ورود و تصحیح اطالعات -

 برنامه انتقال و تلفیق اطالعات -

 امه گزارش گیریبرن -

 برنامه مدیریت کاربران -

o                واسط وب که امکان ورود غیرمتمرکز اطالعات و همچنین نمایش گزارشهای
 .خروجی از طریق وب را فراهم خواهد آورد

 . تشریح شده استSRSویژگی ها و مشخصات هریک از این اجزا به صورت تفصیلی در 
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 :ست شده  استبه طور خالصه، اجزای نرم افزار در جدول زیر فهر

 شناسه عنوان

 CENT برنامه اجرایی ورود و تصحیح اطالعات
 CDTU برنامه انتقال و تلفیق اطالعات

 CREP برنامه گزارش گیری
 CUSR برنامه مدیریت کاربران

 IWEB واسط وب
 DUSR )راهنمای استفاده(مستندات کاربر 

 DMAN )راهنمای عملیاتی(مستندات راهبری 
 

 نچه آزمون خواهد شدآ     2-2

اجزایی از نرم افزار که آزمون خواهد شد، و انواع آزمون هایی که در مورد هر جزء انجام                  
 :خواهد شد، عبارتند از

o برنامه اجرایی ورود و تصحیح اطالعات 

 آزمون کارکردی -

 آزمون همسازی داده ها -

 آزمون واسط کاربر -

 آزمون تحمل بار -

 آزمون تنش -

 آزمون امنیت داده ها -

 زمون تحمل خرابیآ -

 آزمون پیکربندی -

o برنامه انتقال و تلفیق اطالعات 

 آزمون کارکردی -

 آزمون همسازی داده ها -

 آزمون تحمل بار -

 آزمون امنیت داده ها -

 آزمون تحمل خرابی -

 آزمون پیکربندی -

o برنامه گزارش گیری 

 آزمون کارکردی -

 آزمون واسط کاربر -

 آزمون تحمل بار -

 آزمون امنیت داده ها -
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 ل خرابیآزمون تحم -

 آزمون پیکربندی -

o واسط وب 

 آزمون کارکردی -

 آزمون واسط کاربر -

 آزمون تحمل بار -

 آزمون تنش -

 آزمون پیکربندی -
 

 آنچه آزمون نخواهد شد     2-3

 :اجزای زیر از نرم افزار در شمول آزمون حاضر قرار ندارند) الف

o برنامه مدیریت کاربران 

o  راهنمای استفاده(مستندات کاربر( 

o راهنمای عملیاتی(هبری مستندات را( 

 .گردد های کمکی آزمون جزو آزمون سیستم محسوب نمی  صحت کارکرد برنامه ) ب

افزار، مشمول این طرح نخواهد بود، مگر در شرایط           افزار یا سند همراه نرم     هیچ نرم  ) ج
 :زیر

 .اوال، به تائید مدیر پروژه و مسئول آزمون سیستم برسد 

را افزایش    شده قبلی برای آزمون سیستم     ن یا هزینه توافق   ثانیا، افزوده شدن آن زما    
 .ندهد

 رویکرد .3

شدن فرآورده نهایی، بدیهی است که تاکید عمده در          با توجه به اتمام تقریبی فاز ساخت و آماده        
 تنها  به عبارت دیگر .  گیرد  قرارنهایی  آزمون سیستم، باید بر اتخاذ رویکرد آزمون فرآورده            

مورد آزمون قرار خواهد    )  های مورد استفاده کاربر نهایی     خروجی(روژه  های نهایی پ   فرآورده
شود که از دایره     های میانی پروژه به طریق دیگری انجام می         کنترل و ممیزی فرآورده   .  گرفت

 .خارج است) موضوع این طرح(شمول آزمون سیستم 

ت که در آزمون     در انتخاب رویکرد آزمون باید به نکته دیگری نیز توجه کرد و آن این اس                    
 :فرآورده نهایی نیز دو روش زیر قابل انتخاب است

 )up-bottom( آزمون صعودی )الف

کنیم و پس از طی هر مرحله         در این روش ابتدا از واحدهای سازنده سیستم شروع می           
هنگامی که همه واحدهای یک سطح کامال مورد پذیرش قرار گرفتند، به سطح باالتر رفته                 

 .کنیم  آزمون میو سطح باالتر را

 )down-top( آزمون نزولی )ب
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در این روش برمبنای رفتار مورد نظر سیستم، تعدادی سناریو طرح شده و آزمون ابتدا                 
در هر قسمت درصورت      .  گیرد در باالترین سطح و از دید کاربر نهایی صورت می               

ترین سطحی   صورت تا پایین   همین کنیم و به   مشاهده اشکال، به اجزای آن واحد توجه می        
 .رویم که اشکال در آن کشف و رفع شود پایین می

  باشد و فرض   رویکرد انتخاب شده در این طرح، رویکرد نزولی و مبتنی بر رفتار سیستم می                
شود تیم توسعه سیستم، خود در مرحله ساخت و طی آزمون واحد، صحت و درستی                       می

 .ای سیستم را آزموده است کارکرد واحدهای پایه

 :تکنیک های کلی مورد استفاده در انواع آزمون های انجام شده به ترتیب زیر استروش و 

 آزمون کارکردی  3-1

منظور از این آزمون، اطمینان از تطابق تواناییهای سیستم آماده شده با مشخصات                       
به منظور گذر از مرحله آزمون          .   تشریح شده است     SRSکارکردی آن است که در          

ادر به انجام سناریوهای طراحی شده بر مبنای کارکردهای               کارکردی، سیستم باید ق     
 باید تحت   2-2 فهرست شده در بند      اجزایدر پروژه حاضر، هریک از      .  بینی شده باشد   پیش

 .آزمون کارکردی قرارگیرند

 عملکردآزمون  3-2

سیستم اطمینان از این نکته است که سیستم در انجام کارکردهای            عملکرد  هدف از آزمون    
استفاده کرده و در ) حافظه، فضای دیسک، پردازنده(شده، از میزان معقولی از منابع    تعریف  

آستانه پذیرش کارایی سیستم در هر کارکرد باید با توافق           .  دهد زمان قابل قبولی پاسخ می    
 .)بینی نشده است  پیشSRSدر این مورد هیچ معیاری در . (کاربر نهایی تعیین گردد

 تحمل بارآزمون   3-3

بینی شده و مورد     ، قرار دادن سیستم تحت حداکثر بارکاری پیش       تحمل بار ظور از آزمون    من
 : در موارد زیر باید اعمال گرددتحمل باردر سیستم حاضر، آزمون . انتظار است

o  ساعت72حداقل به مدت ) بدون قطع(زمان کار پیوسته  

o ایستگاه کاری20ستفاده فعال همزمان از حداقل ا  

o    به این منظور هر    .  با استفاده از حداکثر گنجایش پایگاه اطالعاتی      کارکرد سیستم
 .بینی شده رکورد باشد جدول باید حاوی حداکثر تعداد پیش

 باید در   عملکرددر هر یک از حاالت فوق، همه کارکردهای عادی سیستم باید آزمون شده و               
 . آستانه پذیرش باشد

 
 ها آزمون همسازی داده  3-4

یک از کارکردهای    کند که اجرای هیچ    ها گذر می   ز آزمون همسازی داده   سیستم درصورتی ا  
به .  ها نگردد  یک از ضوابط همسازی داده      هیچ از موجب تخطی    صورت دائم  بهبینی شده    پیش

های سیستم از اسناد طراحی         این منظور الزم است جدولی از ضوابط همسازی داده              
همچنین استفاده از   .  وه آزمون قرار گیرد   استخراج و در آغاز آزمون سیستم در اختیار گر         
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پیوست . (شود ها در حین انجام هریک از مراحل آزمون توصیه می  برنامه ممیزی پایگاه داده   
3( 

 
 آزمون امنیت   3-5

ها را در مقابل دسترسیهای      سیستم باید امنیت و پوشیدگی اطالعات موجود در پایگاه داده          
سیستم قبل از پذیرش نهایی      .  تضمین کند )  یف شده مطابق با نظام کاربری تعر     (غیرمجاز  

 .باید حداقل یکبار از آزمون امنیت گذر کند
 

 آزمون تحمل خرابی  3-6

ها توانایی   داده سیستم باید در مقابل خرابیهای عمدی یا غیرعمدی در محیط اجرا یا پایگاه              
شود رفتار   توصیه می .  داشته باشد )  بازگشت به حالت پایدار    (کشف، تحمل و بازسازی       

 :سیستم در حاالت زیر آزمون شود

o قطع ناگهانی برق، خرابی دیسکهای خادم یا (افزاری  اختالل در محیط سخت
 )ایستگاههای کاری، قطع اتصاالت شبکه داخلی

o قطع و اختالل در خطوط انتقال داده 

o چاپگر، (نبودن تجهیزات جانبی  آماده(... 

o اشکاالت سیستم عامل 

o ارامترهای محیطیعدم تنظیم مناسب پ 

o ها دستکاری عمدی در سیستم فایلهای فیزیکی پایگاه داده 
 
 آزمون بازگشتی 3-7

هدف اطمینان  پس از هربار ارائه یک نسخه جدید از سیستم، یک دوره آزمون بازگشتی با               
 : زیر باید اجرا شوداز موارد

o            تم تصحیحات انجام شده، منجر به رفع اشکاالت قبلی یا بهبود کارایی سیس
 .شده است

o                  تصحیحات انجام شده، منجر به بروز اشکاالت جدید در دامنه پوشش
 .آزمونهای قبلی نشده است

 آزمون سیستم، یکی از روشهای زیر برای          مسئول گروه برحسب مورد و به تشخیص       
 :آزمون بازگشتی در هر مرحله قابل اعمال است

o ملصورت کا ای از آزمونهای قبلی به انجام دوباره مجموعه 

o ای تصادفی از آزمونهای قبلی انجام مجموعه 
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 رد/شرایط پذیرش .4

هر یک از نرم افزار های مشمول در دامنه آزمون تنها در صورتی مورد پذیرش قرار خواهند                   
 :گرفت که

 .همه  دستورهای آزمون در مورد نرم افزار، حداقل یکبار اجرا شده باشند) الف

یشتر تشخیص داده شده اند، مورد بررسی مجدد قرار        همه اشکاالتی که نیازمند بررسی ب      )ب
 .گرفته و تعیین تکلیف شده باشند

 .هیچ اشکال حیاتی یا اساسی مشاهده شده و رفع نشده در نرم افزار باقی نمانده باشد )ب
  

 سازمان .5

 ساختار 5-1

 .ساختار واحدها و عناصر درگیر در فرآیند آزمون سیستم در نمودار زیر ارائه شده است               
 . واحدها با کادر مضاعف و افراد با کادر ساده مشخص شده اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اسامی نفرات تخصیص یافته به ارکان سازمانی عبارتند از

 : ..............مدیر پروژه -

 : ..............مدیر آزمون -

 : ..............مسئول تیم ساخت -

 : ..............مسئول پشتیبانی آزمون -

 : ..............ئول فنی آزمونمس -

 : .........دبیر گروه آزمون -

 مدیر پروژه

ر آزمونمدی  مسئول تیم ساختکمیته بازبینی 

 1آزمونگر ارشد 2آزمونگر ارشد 

5آزمونگر  4آزمونگر   1آزمونگر 2آزمونگر 3آزمونگر

 دبیر گروه آزمون مسئول پشتیبانی آزمون مسئول فنی آزمون
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 : ..............1آزمونگر ارشد  -

 : ..............2آزمونگر ارشد  -

 : ..............1آزمونگر  -

 : ..............2آزمونگر  -

 : ..............3آزمونگر  -

 : ..............4آزمونگر  -

 : ..............5آزمونگر  -
 

 و مسئولیت هاوظایف  5-1

 مدیر پروژه 

 هماهنگی و اعمال مدیریت عمومی . 1

 تصویب نهایی طرح آزمون سیستم و اصالحات آن . 2

 تخصیص منابع الزم . 3

 مدیر آزمون 

 هماهنگی و اعمال مدیریت عمومی گروه آزمون . 1

 تایید طرح آزمون سیستم و اصالحات آن . 2

 پیگیری پیشرفت کار آزمون . 3

 تشکیل جلسات ادواری کمیته بازبینی . 4

 درخواست به مدیر پروژه دهی ادواری یا بنابه گزارش . 5

 تایید نهایی اسناد و سوابق آزمون سیستم . 6

 مسئول تیم ساخت

 های آماده آزمون تحویل نسخه . 1

 تحویل مستندات و مدارک الزم  . 2

 شرکت در جلسات کمیته بازبینی . 3

 انتقال اشکاالت گزارش شده به تیم ساخت . 4

 مکی الزم برای آزمونهای ک  تهیه و ارائه روالها و برنامه . 5

 مسئول فنی آزمون

 شرکت در جلسات کمیته بازبینی . 1

 تهیه دستورهای آزمون . 2

 توجیه آزمونگران . 3

 بندی اشکاالت مشاهده شده و گزارش به کمیته بازبینی جمع . 4

 تایید نهایی گزارشهای انجام آزمون . 5

 مسئول پشتیبانی آزمون

 تدارک و تامین منابع الزم برای گروه آزمون . 1
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  اداریپشتیبانی . 2

 دبیر گروه آزمون

 ها صورتجلسه/ شرکت در جلسات کمیته بازبینی و ثبت نتایج  . 1

 نظارت بر مستندسازی اسناد و نتایج آزمون . 2

 ها، فرمها و دستورکارها تخصیص و ثبت شناسه برگه . 3

 سازی فرم ثبت اشکاالت سیستم تنظیم و بهنگام . 4

 آزمونگر ارشد

 ن دریافت دستورکار آزمون از مسئول فنی آزمو . 1

 تقسیم کار و هدایت آزمونگران . 2

 نظارت بر ثبت نتایج آزمون . 3

 آزمونگر

 بینی شده انجام آزمونهای پیش . 1

 ثبت و گزارش نتایج آزمون . 2
 

 روش .6

 گردش کار 6-1

تصویب شده توسط   و دستور آزمون های    پس از شروع آزمون سیستم، طرح آزمون          . 1
 .گردد مدیر آزمون به مسئول فنی آزمون ابالغ می

 .شود  توسط مسئول فنی به یک آزمونگر ارشد تحویل میهر دستور آزمون . 2

آزمونگر ارشد با توجه به مفاد دستور آزمون و مهلت زمانی مندرج در آن، وظایف را                  . 3
 .کند بین آزمونگران تقسیم و آنان را نسبت به چگونگی انجام آزمون توجیه می

و )  SPR(اشکاالت  های ثبت    آزمونگران پس از انجام وظایف محوله، نتایج را در برگه           . 4
 .دهند ثبت و به آزمونگر ارشد تحویل می) TR(گزارش انجام آزمون 

هر آزمونگر ارشد پس از بررسی و اطمینان از صحت مندرجات گزارشها، آنها را به                   . 5
 .دهد دبیر گروه تحویل می

ها، آنها را در نوبت طرح در کمیته بازبینی          دبیر گروه پس از درج شناسه بر روی برگه         . 6
 .دهد  میقرار

جلسات کمیته بازبینی بسته به سرعت پیشرفت کار و بنا به تشخیص مدیر آزمون،                   . 7
 .گردد صورت روزانه یا یکروز درمیان تشکیل می به

در هر جلسه، گزارشهای تکمیل شده آزمونگران بررسی شده و نسبت به تعیین                      . 8
) ه بررسی بیشتر  قبول، مردود، تکراری، نیازب    حیاتی، اساسی، عادی، قابل   (وضعیت آنها   

گیری نهایی به    در صورت عدم حصول توافق، تصمیم     .  شود به اتفاق تصمیم گرفته می    
وضعیت هر اشکال توسط دبیر گروه در فرم ثبت اشکاالت          .  شود مدیر پروژه احاله می   

)TL (شود ثبت می. 
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گزارش اشکاالت حیاتی، اساسی و عادی برای رفع اشکال در اختیار مسئول تیم                      . 9
 .گیرد می رساخت قرا

 .شود قبول، مردود و تکراری بایگانی می گزارش اشکاالت قابل . 10

گزارش اشکاالتی که در مورد آنها نیاز به بررسی بیشتر باشد، درصورت لزوم پس از              . 11
 .گیرد درج توضیحات، در اختیار مسئول فنی آزمون قرار می

تصحیحات در صورت ارائه هر نسخه جدید، مسئول تیم ساخت شرحی از اشکاالت و                . 12
 .دهد  های برگردانده شده را به مسئول فنی آزمون تحویل میSPR مجموعه  وعمده

مسئول فنی آزمون موظف است در زمان تعیین شده گزارشی از صحت اشکاالت رفع                . 13
 .شده را به اطالع کمیته بازبینی برساند

 :نماید گیری می کمیته بازبینی همچنین نسبت به موارد زیر تصمیم . 14

 نتوقف آزمو •

 شروع مجدد آزمون •

 اصالح طرح آزمون سیستم •

 اعالم پذیرش نهایی •
 

 نمودار گردش عملیات 6-2

 .)این بند حذف شده است(
 

 شرایط آغاز، توقف، شروع مجدد و پایان آزمون .7

 شرایط آغاز آزمون 7-1

 :آغاز آزمون سیستم منوط به تحقق شرایط زیر خواهد بود

 تصویب طرح آزمون سیستم . 1

 تعیین مدیر آزمون . 2

 خصیص منابع مورد نیازت . 3

 تحویل نسخه قابل آزمون سیستم . 4

 )6پیوست (تحویل مستندات و مدارک الزم  . 5

 شرایط توقف آزمون 7-2

 :در صورت بروز یکی از حاالت زیر آزمون سیستم متوقف خواهد شد

 تشخیص مدیر پروژه . 1

پذیر  ای که ادامه آزمون نسخه فعلی امکان       بروز اشکاالت حیاتی در سیستم بگونه      . 2
 باشد، به تشخیص کمیته بازبینین

 کمبود منابع الزم برای آزمون، به تشخیص مدیر آزمون . 3

 شرایط شروع مجدد آزمون 7-3

 :پس از توقف آزمون سیستم، شروع مجدد آن منوط به تحقق شرایط زیر خواهد بود
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درصورتی که توقف آزمون بنابه تشخیص مدیر پروژه بوده          (ابالغ مدیر پروژه     . 1
 )باشد

 االت حیاتی، به تشخیص کمیته بازبینیرفع اشک . 2

دلیل کمبود منابع بوده       توقف آزمون به   که  درصورتی  (تخصیص منابع الزم       . 3
 )باشد

 شرایط پایان آزمون 7-4

 :پایان آزمون سیستم منوط به تحقق شرایط زیر خواهد بود

همه  دستورهای آزمون در مورد همه نرم افزارهای مشمول در دامنه آزمون،                 . 1
 .ار اجرا شده باشندحداقل یکب

  شناسایی شدهعدم وجود هرگونه اشکال حیاتی یا اساسی . 2

 پذیرش نهایی سیستم به تشخیص کمیته بازبینی . 3
 
 مستندسازی .8

 فرمهای استاندارد برای ثبت دستورها و نتایج آزمون سیستم ارائه             مشخصات،  بخشدر این   
ن ملزم به تکمیل حداکثر اطالعات        کنندگا ها الزامی است و تنظیم      فرم استفاده از این     .  گردد می

 .باشند مندرج در فرمها می

 برای گزارش خاصی در این طرح ارائه نشده باشد، تنظیم کننده            استانداردیدر مواردی که فرم     
. موظف است درصورت وجود فرم استاندارد در سایر اسناد پروژه، از آن فرم استفاده نماید                 

د با رعایت ایجاز، روشنی و رعایت نکات عمومی             صورت، مطالب تنظیم شده بای       در غیراین 
 .نویسی و مستندسازی سیستم تهیه شود گزارش

 
 )Software Problem Report(گزارش اشکال   8-1

چنانچه در حین اجرای یک دستورکار آزمون، اشکالی مربوط به آن دستور کار و یا                    
شاهده شده یک برگ    سایر موارد مشاهده گردد، آزمونگر موظف است برای هر اشکال م          

 را SPRهای  باید به آزمونگران توصیه شود برگه.   تنظیم نموده و تحویل نماید     SPRفرم  
با دقت و با شرح جزئیات و درصورت لزوم با ذکر شرایط محیطی بروز اشکال، تکمیل                  

همچنین شایسته است آزمونگران در مواردی که نسبت به صحت رفتار سیستم              .  نمایند
. عهده کمیته بازبینی بگذارند    د، مورد را گزارش نموده و قضاوت را به          باشن مشکوک می 

 . به عهده آزمونگر ارشد استSPRاطمینان از دقت و صحت مندرجات 

 )Test Report(گزارش انجام آزمون   8-2

پس از انجام عملیات مشخص شده در هر دستورکار، هر آزمونگر موظف است نتیجه                  
.  تنظیم و گزارش نماید    TR عدم مشاهده اشکال در یک برگه        آزمون را اعم از مشاهده یا     

کنترل .   های تکمیل شده کافی است      SPRدر صورت بروز اشکال تنها اشاره به شماره          
 . برعهده آزمونگر ارشد استTRصحت 



 2 فاز –) نماتن( نرم افزار نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه  48     از 41صفحه    

 NMTN.STD.TestPlan استاندارد طرح آزمون نرم افزار 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 )Test Log(فرم ثبت اشکاالت  8-3

ت  توسط دبیر گروه آزمون در فرمهای ثبت اشکاال          SPRهای   فهرست و وضعیت برگه   
 از یک برنامه مکانیزه        TLسازی   برای نگهداری و بهنگام     .  شود ثبت و نگهداری می     
 .)2پیوست (شود می مدیریت خطا استفاده 

 مراحل .9

های قابل آزمون سیستم و نوع            بندی پیشنهادی برای ارائه نسخه         ، مرحله  بخشدر این     
بندی پیشنهادی برمبنای    مرحله.  آزمونهایی که در هر مرحله باید انجام شود، تشریح شده است          

بدیهی است که در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش         .  ای طراحی شده است     نسخه 5یک چرخه   
 .مرحله آخر تا حصول این شرایط تکرار خواهد شد)  این طرح4-7بند  (1.0در نسخه 

  0.1نسخه 

 1 -آزمون کارکردی  •

 1 -آزمون یکپارچگی  •

 1 -ها  آزمون همسازی داده •

  0.2نسخه 

 1 -ون بازگشتی آزم •

 2 -آزمون یکپارچگی  •

 2 -ها  آزمون همسازی داده •

 1 -آزمون کارایی  •

 1 -ها  آزمون امنیت داده •

  0.3نسخه 

 2 -آزمون بازگشتی  •

 3 -آزمون یکپارچگی  •

 3 -ها  آزمون همسازی داده •

 1 -آزمون تحمل خرابی  •

  0.4نسخه 

 3 -آزمون بازگشتی  •

 4 -آزمون یکپارچگی  •

 4 -ها  هآزمون همسازی داد •

 2 -آزمون کارایی  •

  1.0نسخه 

 کاری چرخهآزمون  •

 آزمون پذیرش کاربر •
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 زمانبندی .10

 مرحله شروع پایان
 تصویب و ابالغ طرح آزمون  
 تشکیل تیم آزمون  
  0.1نسخه ارائه   
 1 -آزمون کارکردی   
 1 -آزمون یکپارچگی   
 1 -ها  آزمون همسازی داده  
  0.2نسخه ارائه   
 1 -آزمون بازگشتی   
 2 -آزمون یکپارچگی   
 2 -ها  آزمون همسازی داده  
 1 -آزمون کارایی   
 1 -ها  آزمون امنیت داده  

  0.3نسخه ارائه   

 2 -آزمون بازگشتی   
 3 -آزمون یکپارچگی   

 3 -ها  آزمون همسازی داده  

 1 –آزمون تحمل خرابی   
  0.4نسخه ارائه   
 3 -ن بازگشتی آزمو  
 4 -آزمون یکپارچگی   
 4 -ها  آزمون همسازی داده  
 2 -آزمون کارایی   
  1.0نسخه ارائه   
 کاری چرخهآزمون   
 مون پذیرش کاربرآز  
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 منابع مورد نیاز .11

 منابع انسانی 11-1

ردیف عنوان تخصص تعداد

1 
افزاربا سابقه   مهندس ارشد نرم   

 مدیریت پروژه
 1 ر آزمونمدی

1 

افزار آشنا به         مهندس نرم    
روشهای آزمون و مفاهیم           

 بانکهای اطالعاتی

 2 مسئول فنی آزمون

 3 مسئول پشتیبانی آزمون - 1

 4 آزمونگر ارشد کارشناس  2

 5 آزمونگر کمک کارشناس 5

 6 دبیر گروه آزمون کمک کارشناس 1

 آموزش 11-2

 .)آموزش خاصی مورد نیاز نمی باشد(

 سخت افزار 11-3

]...[ 

 نرم  افزار 11-4

 افزاری محیط نرم) الف

]...[ 

 های سیستم برنامه) ب

]...[ 

 های کمکی برنامه) ج

 )مشخصات به تشخیص مسئول فنی آزمون(برنامه تولید اطالعات آزمایشی  •

 )3پیوست (ها  برنامه ممیزی پایگاه داده •

 )2پیوست (برنامه مدیریت خطاها  •

 امکانات ارتباطی 11-4

]...[ 

 سایر منابع 11-5

 )مورد خاصی وجود ندارد(
 

 مفروضات و شرایط اضطراری .12

 :این طرح با مفروضات زیر تهیه شده است
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صورت کامل   به هنگام ارائه هر نسخه قابل آزمون سیستم، مستندات و مدارک الزم به                . 1
 .قابل تحویل خواهد بود

 .ص خواهد بودمنابع الزم برای اجرای آزمون سیستم قابل تامین و تخصی . 2

 . روز است30زمان الزم برای انجام آزمون سیستم، حداقل  . 3

 .ناظر قبال صحت و اعتبار اسناد طراحی سیستم را تائید نموده است/ کارفرما  . 4

 :بینی برای انجام این طرح عبارتست از شرایط اضطراری قابل پیش

ص کمیته بازبینی،   در صورت بروز این حالت، بنابه تشخی      .  وقفه طوالنی در رفع اشکاالت     . 1
 ) این طرح2-7بند . (انجام آزمون متوقف خواهد شد

درصورت بروز این حالت آخرین     .   سیستم 1.0عدم پذیرش سیستم پس از ارائه نسخه          . 2
 .مرحله چرخه آزمون سیستم تا حصول نتیجه تکرار خواهد شد

 
 

 پیوست ها .13

  اشکاالتبندی  معیار دسته 13-1

ریزی  وجود آن مانع از ادامه آزمون به شکل برنامه          است که    اشکالیمنظور    :  حیاتی •
 .باشد شده می

 که وجود آن باعث عدم امکان استفاده از یکی از کارکردهای اصلی              اشکالی  :  اساسی •
کند و یا دسترسی غیرمجاز به       دار می  ها را خدشه   سیستم بوده ، همسازی پایگاه داده     

 .شود اطالعات را باعث می

آید و یا به طریقی قابل        نمی رایط عادی کار با سیستم پیش      اشکالی که در ش     :  عادی •
 .تصحیح یا قابل اجتناب توسط کاربر است

اشکالی که با مراجعه به مستندات طراحی و یا نظر صریح کاربر مستقیما                :  قبول قابل •
 .کاربر داشته باشد/ قابل اثبات نبوده و بستگی به سلیقه، تفسیر یا ترجیح آزمونگر 

 مورد گزارش شده از سوی گروه آزمون که با مراجعه به مستندات                  یک  :  مردود •
 .موجود و یا اجماع اعضای کمیته بازبینی، اشکال تشخیص داده نشود

 .های فوق که قبال گزارش شده باشد اشکالی در هر یک از رده: تکراری •

یک مورد گزارش شده از سوی آزمونگران که برای تعیین              :  نیاز به بررسی بیشتر    •
یت یا رفع اشکال آن، نیاز به انجام آزمونهای اضافی یا ارائه توضیحات بیشتر               وضع
 .باشد

 
 شرح کارکردهای برنامه مدیریت خطا  13-2

  هاTest Case Specسازی و چاپ  قابلیت ذخیره •

  هاTRسازی و چاپ  قابلیت ذخیره •

  هاSPRسازی اطالعات و تعیین وضعیت  قابلیت ذخیره •

 ه عنوان گزارش بTest Logقابلیت بازیابی  •
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 )چندکاربره(قابلیت استفاده در محیط شبکه  •

 )کاربر-نقش(شده برای کاربران مجاز  قابلیت کنترل دسترسی تعریف •
 

 شرح کارکردهای برنامه ممیزی پایگاه داده 13-3

  Stored Procedure در قالب     SQLیک روال   )  DB Auditor  ( برنامه ممیزی پایگاه داده   
. باشد  می DBRL یا برخی از ضوابط تعریف شده در جدول            است که قادر به کنترل همه      

 :قادر به ارائه کارکردهای زیر باشد) اختیاری(این روال باید با گرفتن یک پارامتر 

 را کنترل کرده و در صورت         DBRLاگر پارامتری رد نشود، روال همه ضوابط            •
 .کند کشف تخلف، گزارش مناسب چاپ می

امتر رد شود، روال همه ضوابط  مربوط به آن جدول           اگر نام یک جدول به عنوان پار       •
 .کند را کنترل کرده و در صورت کشف تخلف، گزارش مناسب چاپ می

اگر شناسه یک ضابطه به عنوان پارامتر رد شود، روال همان ضابطه را کنترل کرده                •
 .کند و در صورت کشف تخلف، گزارش مناسب چاپ می

 . فایل وجود داشته باشدامکان هدایت خروجی گزارش روال به یک •

شده باید کامال بیانگر مورد یا         در صورت کشف هر اشکال، گزارش نمایش داده           •
 .موارد تخلف باشد

 
 واژه نامه 13-4

]...[ 
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 )SPR( فرم گزارش اشکال  13-5
 

 فرم گزارش اشکال نرم افزار

 :پروژه

 :نرم افزار :شناسه :شماره نسخه

 :شناسه دستور آزمون متناظر :شناسه اشکال

 :شرح اشکال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :گزارشگر :تاریخ :امضا

 :نتیجه بررسی

o قابل قبول o عادی o اساسی o حیاتی 

o نیاز به بررسی بیشتر o تکراری o مردود 

 :بررسی اشکال/نتیجه رفع
 
 
 
 
 
 

 :مسئول رفع اشکال :تاریخ :امضا

 :تاریخ بررسی مجدد

 :نتیجه بررسی مجدد

o اشکال رفع شده است. 

o ثبت شد..................................... نتیجه در برگه به شناسه . ستاشکال رفع نشده ا. 

 :تائید کننده

 :نام و نام خانوادگی

 :سمت

 :تاریخ

 :تنظیم کننده

 :نام و نام خانوادگی

 :سمت

 :تاریخ
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 )TR(گزارش انجام آزمون   13-6
 

 فرم گزارش انجام نرم افزار

 :پروژه

 :زارنرم اف :شناسه :شماره نسخه

 :شناسه دستور آزمون متناظر :آزمونگر

 :تاریخ شروع آزمون :تاریخ خاتمه آزمون

 :نتیجه آزمون

o اشکالی مشاهده نشد. 

o  اشکاالت مشاهده شده در فرم هایSPRبه شناسه زیر ثبت گردید : 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 :دهتائید کنن

 :نام و نام خانوادگی

 :سمت

 :تاریخ

 :تنظیم کننده

 :نام و نام خانوادگی

 :سمت

 :تاریخ
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 )TL(فرم ثبت اشکاالت      13-7

 
 فرم ثبت اشکاالت

 :پروژه

 :نرم افزار :شناسه :شماره نسخه
 تاریخ

 رفع
 نوع وضعیت

 تاریخ

 بررسی

 تاریخ

 گزارش
یف شناسه اشکال

رد
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 :تائید کننده

 :نام و نام خانوادگی

 :سمت

 :تاریخ

 :تنظیم کننده

 :نام و نام خانوادگی

 :سمت

 :تاریخ

 


