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توجه  :این سند توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم تهيه شده است و هرگونه استفاده ،کپی برداری،
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 .1هدف
این سند به منظور تعيين دستور العمل مورد نياز برای نصب ،راه اندازی ،پياده سازی و استقرار برنامه های نرم افزاری در
شهرداری قم تدوین شده است .و براساس آن هر برنامه نرم افزاری (اپليکيشن ،سرویس ،سيستم ،سامانه ،پرتال ،وب
فصل اول

سایت ،و امثالهم) مرتبط با شهرداری قم و اجزاء تابعه آن می باید ،براساس آن پياده سازی و استقرار یابد.

 .2دامنه کاربرد
الزامات ارائهشده در این سند ،روش های پياده سازی و استقرار برنامه های نرم افزاری در تمامی پروژههایی است که
بصورت کامل یا جزئی ،دارای بخش های نرمافزاری می باشند ،و از این منظر ،دامنه آن شامل هيچگونه محدودیتی از نظر
حجم پروژه ،نوع نرم افزارها ،نوع کاربرد ،تعداد کاربران ،متدولوژی ،چهارچوبه ( ،)Frameworkسکو ( ،)Platformبانک
اطالعاتی و غيره ،نمی باشد.
در طول سند ،هر زمان نياز بوده است ،استثنائات ،و یا خصوصيات ویژه ای را ،براساس شرایط خاص برنامه های نرم افزاری
و یا ویژگی های آنها ،به دقت در نظر گرفته شده است که منحصر به همان موارد بوده و قابل تفسير و شمول به کليت سند
نبوده و جامعيت دامنه کاربرد آن را محدود نمی سازد.

 .3تعاریف
در نگارش این سند ،از اصطالحات زیر استفاده شده است :
 .3.1پروژه  :منظور از پروژه در این سند ،هر پروژه فناوری اطالعات و ارتباطات است که منجر به توليد یا استفاده از
یک برنامه نرم افزاری در شهرداری قم و یا یکی از اجزاء تابعه آن بشود.
 .3.2برنامه نرم افزاری  :در این مستند هر جا از این واژه استفاده می شود منظور هر سيستم نرم افزاری ،اپليکيشن،
سرویس ،سيستم ،سامانه ،پرتال ،وب سایت ،و امثالهم است که قرار است در شهرداری یا سازمان فاوا و یا تحت
نظر شهرداری و یا سازمان فاوا راه اندازی گردد.
 .3.3محيط عملياتی  :منظور سرورهای اجرایی و بانک اطالعاتی اصلی است که برنامه نرمافزاری پس از اخذ تایيدیه
های آزمون ها ،در آنها نصب و راهاندازی شده و استفاده عملياتی از برنامه نرمافزاری توسط کاربران ،بر روی آنها
صورت میگيرد.
 .3.4محيط نصب آزمایشی  :منظور سرورهای اجرایی و بانک های اطالعاتی است که برنامه نرم افزاری به صورت
آزمایشی در آنها نصب و راه اندازی می شود تا آزمون های مورد نياز روی آن انجام پذیرد.
 .3.1نسخه آزمایشی  :منظور یک نسخه از برنامه نرم افزاری است که به منظور انجام آزمون های مورد نياز و برای
نصب در محيط نصب آزمایشی ،آماده شده و نصب و راه اندازی شده است .نسخه آزمایشی از برنامه نرم افزاری
می بایست واجد تمامی ویژگی های قابل پيش بينی و قابل آماده سازی نسخه نهایی باشد.
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 :1Verification .3.2فرآیندی است که برای اطمينان از تطابق ویژگیهای فرآورده (های) یک فعاليت در چرخه
توسعه برنامه نرمافزاری ،با نيازهای اعالمشده همان مرحله انجام میشود.2
 :3Validation .3.3فرآیند ارزیابی یک برنامه نرم افزاری که با هدف اطمينان از تطابق ویژگیهای آن با نيازهای

 .3.4طرح تصدیق و صحه گذاری

 : VVPمجموعه برنامه ریزی ها و روش های اجرایی است که برای انجام

فرآندهای  Verificationو  Validationانجام می شود و براساس آن قبل از شروع به بهره برداری از برنامه نرم
افزاری ،فرآیندهای  VVPانجام ميشود.
 :5Technical Review .3.5بررسی رسمی فرآوردهها و فرآیندهای پروژه برای اطمينان از تطابق این فرآوردهها و
فرآیندها با استانداردهای پروژه و یا نيازهای کاربران که به شکل گروهی و در طی جلسات رسمی انجام میگردد.
موضوع هر بازنگری فنی ممکن است بررسی و ارزیابی یک فرآورده یا فرآیند خاص پروژه باشد.6
 :7Inspection .3.6بررسی رسمی فرآوردههای پروژه توسط یک یا چند نفر (غير از تهيهکننده فرآورده) که بهمنظور
شناسایی خطاها و موارد عدم تطابق این فرآوردهها با استانداردهای توسعه یا نيازهای کاربران ،پس از تهيه این
فرآوردهها انجام میشود 8.تفاوت بازرسی با بازنگری فنی در این است که در بازرسی تنها فرآوردهها بررسی
میشوند ،نه فرآیندها و بازرسی برخالف بازنگری فنی تنها پس از تهيه فرآورده انجام میشود ،نه در حين تهيه.
 :9Auditing .3.7بررسی رسمی فرآوردهها یا فرآیندهای پروژه برای ارزیابی تطابق این فرآوردهها و فرآیندها با
استانداردهای پروژه و/یا نيازهای کاربران که توسط شخص یا گروهی مستقل از تهيهکنندگان فرآوردهها یا
مجریان فرآوردهها انجام میشود.10
 :11Test .3.8فرآیند بررسی یا اجرای یک برنامه نرمافزار یا جزء نرمافزاری بهصورت دستی یا خودکار ،به منظور
ارزیابی تطابق ویژگیهای آن با نيازهای مشخصشده از قبل و یا بهمنظور مقایسه بين نتایج مورد انتظار و نتایج
واقعی .آزمون اساساً پس از هر واحد پيادهسازی قابل اعمال است و موضوع آن برنامههای نوشتهشده و قابل اجرا
میباشد .بسته به سطح تکامل برنامههای نرم افزاری موضوع آزمون ،سطوح مختلفی از آزمون قابل اجرا است.
 :12Acceptance Test .3.9آزمون پذیرش که آزمون پذیرش کاربر هم ناميده میشود ،پس از تحویل نسخه اجرایی
ل با برنامهریزی و هدایت مشترک تيم
برنامه نرمافزاری در محل استفاده عملياتی و توسط کاربران نهایی (معمو ً
مجری پروژه) اجرا میشود .هدف از این آزمون اطمينان از این نکته است که سيستم در شرایط عملياتی معمولی
و با اطالعات واقعی قادر به برآورده کردن نيازهای کاربران میباشد.
 .3.10طرح آزمون :سندی که دامنه ،روش ،برنامه اجرایی و ضوابط آزمون را از پيش مشخص میسازد.
10
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 .3.11مستندات  :کليه مدارک و اسناد کاغذی یا الکترونيکی است ،که در جریان اجرای پروژه ایجاد می گردد .مانند
 :مکاتبات انجام شده بين طرفين و سازمان فاوا ،ابالغيه ها ،اخطاریه ها ،صورتحسابها ،صورتجلسات ،مستندات
فنی ،مستندات آموزشی و ....
ارایه می گردد و حاوی اطالعات فنی و تخصصی در خصوص برنامه نرم افزاری می باشد .مستند مرجع فنی به
سازمان فاوا در شناسایی ابعاد فنی برنامه نرم افزاری و نگه داشت و راهبرد فنی آن کمک ميکند.
 .3.13راهنمای رفع اشکالت  : Troubleshooting Referenceمستندی است که توسط مجری توليد و به
سازمان فاوا ارایه می گردد و حاوی فهرستی از خطاها و خرابيهای احتمالی برنامه نرم افزاری و نحوه تعامل و رفع
آنها می باشد.
 .3.14مستند  : What’s Newمستندی است که توسط مجری پس از توليد هر ویرایش جدید از برنامه نرم افزاری
توليد می شود و در اختيار سازمان فاوا قرار ميگيرد .در این مستند شرح کامل تغييرات ویرایش جدید برنامه و
سایر موارد مرتبط بيان می شود.
 .3.15شهرداری  :منظور از شهرداری در این مستند شهرداری قم یا یکی از اجزاء آن می باشد.
 .3.16مجری  :شخص حقوقی یا حقيقی که برنامه نرم افزاری یا خدمات نرم افزاری را به سازمان فاوا و یا شهرداری
ارایه می نماید.

 .3.17سازمان فاوا

 :منظور از سازمان فاوا در این مستند ،سازمان فـناوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری قم

میباشد که وظيفه مدیریت و نظارت بر عملکرد مجری را برعهده دارد و کليـــه مراسالت و مکاتبات و ابالغيه
ها توسط وی انجام شده و کليه پرداخت ها می باید با تایيد وی صورت پذیرد.
 .3.18کاربر  :هر فرد حقيقی است (اعم از کارکنان و مستخدمين شهرداری و یا سازمان فاوا ،شهروندان ،مشتریان و
ذی نفعان برنامه های نرم افزاری) که بهره بردار و یا استفاده کننده از یک برنامه نرم افزاری می باشد.

 .3.19خطا

 :یک واژه عمومی برای اشاره به مشکالتی است که در برنامه های نرم افزاری بوجود می آیند و باعث

کاهش کيفيت انجام فرآیندهای مورد انتظار و یا توقف آنها می گردند .بطور خاص خطاها شامل  ،Error ،Bugو
 Exceptionهستند.
 .3.20باگ  : Bugوجود یک اشکال در برنامه نرم افزاری (معمول در سطح کد نویسی) که باعث عملکردی نادرست
در فرآیندها و روال های عملياتی برنامه های نرم افزاری و یا توقف آنها می گردد.
 .3.21ارور  : Errorوقوع یک مشکل در یک فرآیند و یا روال عملياتی در برنامه نرم افزاری که می تواند به دليل
وجود یک باگ یا مشکالت سرویس دهنده ها و سرویس گيرنده ها و ارتباط بين آنها ،کندی یا کاستی کيفيت در
بسترهای ارتباطی ،انجام یک عمل اشتباه توسط کاربر ،روال و یا عملی بر خالف منطق پذیرش بانک اطالعاتی،
عدم وجود اطالعات پایه و غيرپایه و  ...بوجود بياید .ارورها ممکن است باعث عملکرد نادرست برنامه شده و یا
منجر به توقف تمامی یا بخشی از فعاليت های آنها شوند.
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 .3.12مستند مرجع فنی
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 .3.22استثناء  : Exceptionوقوع یک عمل یا اقدام در برنامه نرم افزاری که از قبل ،برنامه نرم افزاری برای آن
آماده سازی نشده و در مواجهه با آن پيش بينی لزم را ندارد .این نوع مشکل معمول با ظاهر شدن یک پيام به
کاربر بروز می کند و از ادامه یک فرآیند و یا روال جلوگيری می نماید .شکل دیگری از این موضوع در زمانی رخ
نماید و دیتابيس از وقوع این موضوع جلوگيری می نماید.
 .3.1برنامه زمان بندی  :منظور مستندی است که فرآیند مدیریت و زمانبندی اجرای فعاليتهای اصلی و فرعی
مرتبط با موضوع قرارداد را به صورت دقيق و کامل تعریف و زمينه کنترل اجرا و انجام به موقع فعاليتهای پيش
بينیشده را فراهم میآورد .این سند باید به تایيد سازمان فاوا رسيده باشد
 .3.2صورتجلسه تحویل موقت  :یک گواهینامه رسمی اداری است که حداکثر تا  15روز پس از پایان کامل عمليات
خرید ،نصب ،راهاندازی ،استقرار ،آموزش و بهره برداری (تمامی عمليات پروژه بجز پشتيبانی) ،توسط سازمان
فاوا ،نمایندگان حوزههای متولی در شهرداری ،و مجری  ،امضاء شده و نشاندهنده اتمام تمامی عمليات اجرایی
موضوع قرارداد (بجز پشتيبانی) ،صحت انجام مفاد قرارداد ،و تایيد و قابل قبول بودن عمليات انجام شده می
باشد.
 .3.3صورت جلسه تحویل قطعی  :یک گواهینامه رسمی اداری است که حداکثر تا  15روز پس از اعالم انجام کامل
تمامی تعهدات مندرج در قرارداد ،توسط سازمان فاوا ،مسئولين حوزههای متولی در شهرداری ،و مجری ،امضاء
شده و نشاندهنده اتمام تمامی عمليات اجرایی موضوع قرارداد ،صحت انجام مفاد قرارداد ،و تایيد و قابل قبول
بودن عمليات انجام شده میباشد.
 .3.4گزارشات دورهای ( : )Periodic Reportsمجموعه گزارشاتی است که مجری از عمليات انجام شده فنی و
فرآیندی و همچنين مشکالت اجرایی و فنی و سایر مسایل مربوط به این پروژه در دوره های زمانی ابالغی توسط
سازمان فاوا ،به سازمان فاوا ارایه مینماید .ساختار این گزارشات با براساس پيشنهاد مجری و تایيد سازمان فاوا
و یا ابالغ مستقل سازمان فاوا خواهد بود.
 .3.5گزارشات موردی ( : )Custom Reportsمجموعه گزارشاتی است که مجری حسب درخواست سازمان فاوا
از روند اجرای کار ،عمليات انجام شده فنی و فرآیندی و همچنين مشکالت اجرایی و فنی و سایر مسایل مربوط
به پروژه ارایه میدهد .ساختار این گزارشات با براساس پيشنهاد مجری و تایيد سازمان فاوا و یا ابالغ مستقل
سازمان فاوا خواهد بود.
 .3.6نگهداری اصالحی : 13CMمجموعه اقداماتی است که صرفا به منظور رفع خطاهای سيستم (منجلمه ،Bug
 Exception ،Errorو امثالهم) انجام ميشوند .نگهداری اصالحی شامل کليه فعاليتهایی است که عموما به منظور
رفع مشکالت سيستم و آماده به کار نگهداشتن آن صورت ميگيرند .ماهيت فعاليتهای نگهداری اصالحی ،عکس
العملی ميباشد و تنها زمانی انجام ميشوند که خطائی در سيستم بروز نموده و باید برطرف گردد .تمامی فعاليتهای
13
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می دهد که برنامه قصد دارد داده ای با نوع یا طول یا مقدار نامناسب را در یک فيلد اطالعاتی در دیتابيس ذخيره
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نگهداری اصالحی در حالت واکنش سریع انجام نميشود ،ليکن همگی آنها به دليل کار نکردن سيستم در شکل
اوليه آن انجام ميگيرند.
 .3.7نگه داری اورژانسی  :14 EMبه آن دسته از فعاليت های نگه داری اصالحی که زمانبندی نشده اند و در حالت
 .3.8نگهداری تطبيقی : 15 AMشامل کليه تالشهائی ميگردد که به دليل پاسخگوئی به تغييرات به وجود آمده در
محيط استفاده از سيستم اعمال ميگردد .این تغييرات محيطی معمول خارج از حيطه کنترل مسئول نگهداری
نرم افزار و استفاده کنندگان آن ميباشند و عموما شامل تغييرات در زمينه های ذیل ميباشند :
 .3.8.1مقررات ،قوانين و دستورالعمل های لزم الجرایی که بر روی سيستم اثر ميگذارند.
.3.8.2

تغيير در قالب داده های دریافت شده از سایر سيستم های نرم افزاری ،ساختار پایگاههای داده ای سيستم های

نرم افزاری مرتبط  ،تغيير در استانداردهای امنيتی و یا الزامات فنی و فرآیندی.
.3.8.3

تغيير در سطوح تکنولوژیک نرم افزارهای سيستمی و پایه مانند  Windowsو .SQL Server

.3.8.4

فعاليتهای انجام شده به منظور افزایش سرعت اجرای سيستم و فرآیندهای آن و یا تغييرات سيستم برای کاهش

ميزان نياز به منابع سخت افزاری برای اجرا یا ذخيره سازی داده نيز جزئی از نگهداری اصالحی محسوب ميشوند.

 .3.9نگهداری تکميلی : 16شامل کليه اضافه کردن ها .حذف کردن ها .اصالحات و توسعه در سيستم است که به
علت افزایش نيازها و بال رفتن سطح توقعات کاربران انجام ميگيرد .نگهداری تکميلی به توسعه هائی در سيستم
اطالق ميگردد که سبب بالرفتن کارایی و قابليت نگهداری یا قابليت کارکرد سيستم ميشود .این تغييرات معمول
بنا به ضرروت ناشی از تغييرات به وجود آمده در نيازهای کاربران و یا به منظور بالبردن توانائيها و امکانات نرم
افزار صورت ميگيرد.
 .3.10نگهداری پيشگيرانه  :17 PMبه فرایندهایی گفته میشود که به صورت مرتب و زمانبندی شده انجام شده و
هدف آن کاهش احتمال رخداد خرابی یا از کارافتادگی میباشد .سرویس و نگهداری پيشگيرانه در هنگامی که
سيستم هنوز در حال کردن هست انجام میشود ،نه پس از خرابی آن  .در نتيجه هدف آن جلوگيری از خرابیهای
ناگهانی است .فرایندهای  PMبه صورت دورهای (براساس پيشنهاد مجری و تایيد سازمان فاوا و یا ابالغ مستقل
سازمان فاوا) صورت میگيرد .فعاليت هایی که به منظور بهينه سازی و یا ساده تر کردن کدها از نظر درک و کار
با آنها انجام ميشود و همچنين به روزرسانی مستندات سيستم  ،و یا افزایش ضریب ایمنی سيستم نرم افزاری
نيز بخش هایی از نگهداری پيشگيرانه هستند.
 .3.11پشتيبانی  :مجموعه اقداماتی است که در چهارچوب فعاليت های نگهداری اصالحی  ،تطبيقی و پيشگيرانی
انجام ميشود .همچنين پشتيبانی ممکن است شامل خدمات بيشتری باشد که برای فراهم آوردن امکان استفاده
عملياتی و مؤثر از برنامه نرمافزاری توسط کاربران ،باید انجام شود .حدود و شرایط این خدمات را قرارداد تعيين
میکند ،اما بهطورکلی ممکن است شامل فعاليتهایی مانند آموزش و رفع اشکال و راهنمایی کاربران ،نصب و
17
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واکنش سریع و برای حفظ قابل استفاده بودن سيستم و معمول به صورت اورژانسی اجرا می شوند گفته ميشود.
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راهاندازی (مجدد) برنامه نرمافزاری ،رفع اشکالت مشاهده شده ،تغيير و اعمال اصالحات و پيشنهادات،پشتيبان
گيری از اطالعات و مواردی از این قبيل گردد.
 .3.12توسعه  :مجموعه اقداماتی است که در چهارچوب فعاليت های نگه داری تکميلی انجام ميشود.

 .3.13گارانتی

و وارانتی : 18منظور از گارانتی و وارانتی (که در این مستند هر دو به یک معنا در نظر گرفته می

 .3.14توافق نامه سطح خدمات  : SLA19یک سند توافقی است که معمول به صورت یکی از پيوست های قرارداد
فيمابين طرفين مبادله می شود .در این سند سطح توقعات شهرداری و یا سازمان فاوا از خدماتی که مجری باید
ارایه نماید به لحاظ کيفيت ،کميت ،نوع ،زمانبندی و  ...مشخص می شود .همچنين در این سند ميزان جرایم
متعلقه به مجری در اثر عدول از سطح خدمات مشخص شده نيز تبيين می گردد.

 .3.15تحویل دادنی ها

( : )Deliveriesبه تمامی مستندات ،سورسها ،کليدها ،گذرواژه ،طرح ها و برنامه ها،

دستورالعمل های کاربری ،راهبری و  ...اطالق می شود که می بایست توسط مجری به سازمان فاوا تحویل گردد.
 .3.16فيلدهای پایه ( : )Entityهر فيلد اطالعاتی که دارای هویتی مستقل در برنامه نرم افزاری می باشد و باید به
صورت مستقل در بانک اطالعاتی نگه داری شود .این موضوع معمول به دليل ایجاد گزارش گيری کارآمد،
جلوگيری از ذخيره عناوین اطالعاتی تکراری ناخواسته و امثالهم انجام می شود.
 .3.17اطالعات پایه :20مجموعه ای از فيلدهای پایه که در بخش مشخصی از بانک اطالعاتی نگه داری می شوند و
برای مقدار دهی به آنها از درگاه واحد و مشخصی استفاده شده و در تمامی برنامه های نرم افزاری از مقادیر قبال
داده شده به آنها به صورت انتخابی استفاده می گردد .مانند  :ليست نام دانشگاه ها ،ليست اشخاص حقيقی،
ليست مدارک تحصيلی و ...

 .3.18اطالعات اوليه

21

 :منظور آن دسته از اطالعات برنامه نرم افزاری می باشد که قبل از شروع بهره برداری از

برنامه مورد نياز بوده و می بایست در بانک اطالعاتی برنامه بارگزاری شده باشند( .بطور مثال  :کدینگ حساب ها
در برنامه حسابداری).
 .3.19اطالعات قبلی  :منظور آن دسته از اطالعات است که از قبل و در برنامه های نرم افزاری قبلی وجود داشته
اند و با راه اندازی و استقرار برنامه نرم افزاری جدید می بایست به برنامه جدید منتقل شوند .این اطالعات معمول
به دليل ایجاد امکان گزارشات مقایسه ای ،بی نياز نمودن شهرداری از فعال نگه داشتن برنامه های نرم افزاری
قبلی ،ایجاد گزارشات تجميعی و امثالهم مورد استفاده می باشد.
 .3.20مستند دیتا استراکچر  : Data Structureاین مستند حاوی تمامی اطالعات لزم در خصوص ،ساختار
بانک اطالعاتی برنامه نرم افزاری و تمامی اقداماتی که روی آنها توسط فانکشن ها و روال های برنامه نرم افزاری
انجام ميشود می باشد .این اطالعات شامل مواردی مانند زیر است :
.3.20.1

ليست و شناسنامه جداول.
Basic Information
Primary Information

شماره ویرایش F02 :
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شوند) مجموعه خدماتی است که در چهارچوب فعاليت های نگه داری اصالحی انجام می شود.
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.3.20.2

ليست و شناسنامه  Viewها.

 .3.20.3ارتباطات بين جداول.
.3.20.5

ليست و شناسنامه تمامی فانکشن ها عملگرهای.

.3.20.6

ليست و شناسنامه  Trigerها.

فصل اول

.3.20.4

ليست و شناسنامه  Indexها و کليدها.

 .3.20.7دیتا دیکشنری.
 .3.20.8دیتابيس دیاگرام.

 .3.21مستند دیتا دیکشنری

 : Data Dictionary22این مستند حاوی تمامی اطالعات لزم در خصوص،

فيلدهای اطالعاتی موجود در بانک های اطالعاتی برنامه نرم افزاری می باشد .این مستند معمول به صورت عام
بخشی از دیتااستراکچر به حساب می آید ،اما به صورت مستقل نيز مورد توجه قرار ميگيرد .این اطالعات شامل
مواردی مانند زیر است :
.3.21.1

ليست فيلدهای اطالعاتی به تفکيک هر کدام از جداول.

.3.21.2

مشخصات و فرمت هر یک از فيلدها مانند  :نوع ،طول و ...

.3.21.3

موضوع هر یک از فيلدها و اینکه در هر فيلد دقيقا چه چيزی و به چه منظوری ذخيره سازی می شود.

.3.21.4

ارتباط بين فيلدهای اطالعاتی با یکدیگر.

 .3.22مستند دیتابيس دیاگرام

 : Database Diagramیکی از اجزاء دیتااستراکچر است ،که ارتباطات

فيمابين جداول بانک اطالعاتی ،کليدهای ارتباطی ،نوع ارتباط (چند به چند) و امثالهم را به صورت گرافيکی
نمایش می دهد.

 .3.23مستندات نياز سنجی و تحليل سيستم

 :این مستند ،مجموعه فرآیندهایی که بهره برداران و استفاده

کنندگان و ذی نفعان از برنامه نرم افزاری انتظار دارند را مشخص می نماید .این مستند مشخص می کند که برنامه
نرم افزاری قرار است چه اطالعاتی را با چه شيوه هایی دریافت نماید ،چه محاسبات و یا اقداماتی را با چه شيوه
هایی روی آنها انجام دهد ،و در نهایت چه خروجی هایی را با چه مشخصاتی ایجاد نماید .این مستند معمول
براساس یک متدولوژی استاندارد مانند  RUPو یا  SSADMتوليد می شود.

 .3.24مستندات طراحی

 :این مستند مشخص می نماید که برنامه نرم افزاری پس از توليد چه شکلی قراراست

داشته باشد و چه اقداماتی را به چه شيوه ای به انجام رساند .این مستند معماری برنامه نرم افزاری ،ليست فرمهای
مورد نياز ،فيلدهای اطالعاتی و یا محاسباتی روی آنها ،ليست گزارشات ،ليست جداول بانک اطالعاتی،
دیتااستراکچر ،معماری مدیریت کاربران ،و  ....را شامل می گردد.
 .3.25مستند ساختار برنامه  : Application Structureاین مستند توضيح می دهد که برنامه نرم افزاری از
چه اجزایی با چه مشخصاتی تشکيل شده و این اجزا چه ارتباطاتی با یکدیگر دارند .این مستند شامل ليست و
شناسنامه اجزاء توليد شده برنامه نرم افزاری ،مانند  :متغيرها ،آرایه ها ،ثابت ها ،توابع ،کالس ها و  ....و نحوه
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ارتباط آنها با هم می باشد .این مستند همچنين شامل اطالع دقيقتری مانند ليست  Lookupها و نحوه مقدار
دهی آنها ،فيلدهای محاسباتی و شيوه های محسباتی مربوط به آنها ،و  ....می شود .این مستند همچنين ممکن
است شامل تاریخچه ویرایش ها و  What’s Newآنها باشد.

دیتااستراکچر گفته می شود.

 .4منابع و مراجع
ISO-12207 .4.1
ISO-9126 .4.2
ISO-25010 .4.3
IEEE-1208 .4.4
Microsoft MSDN .4.5

شماره ویرایش F02 :
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 .3.26مستندات توليد

 :به مجموعه مستندات نيازسنجی و تحليل ،طراحی ،Application Structure ،و
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فصل دوم
مراحل عملياتی سازی برنامه نرم افزاری

12 صفحه
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 .1مرحله نصب Installation
در این مرحله برنامه نرم افزاری ،اقدامات لزم در سطح نرم افزاری صورت می گيرد که معمول شامل موارد زیر است :
 .1.1آماده سازی سرویس دهنده بانک اطالعاتی ( .)Data Layer Serversکه شامل اقدمات زیر است:
در نظر گرفته شده است.
 .1.1.2نصب سرویس دهنده (ها)ی بانک اطالعات (بطور مثال  )SQL Server :بر روی سيستم عامل.
 .1.1.3تنظيم و پيکربندی سرویس دهنده (ها)ی بانک اطالعات.
 .1.1.4ایجاد ،پيکربندی و تنظيمات  Roleهای مورد نياز در سرویس دهنده بانک اطالعاتی.
 .1.1.5تنظيم و پيکربندی استوریج (در صورت استفاده از آن).
 Attach .1.1.6نمودن بانک اطالعاتی اوليه برنامه نرم افزاری به سرویس دهنده بانک اطالعاتی.

 .1.2آماده سازی سرویس دهنده (ها)ی سرویس ها ،پوسته و بخش اجرایی برنامه نرم افزاری ( Presentation and
 )Business Logical Layer Serversکه شامل اقدامات زیر است :
 .1.2.1نصب سيستم عامل (بطور مثال  )Windows Server 2012 R2 :مورد نياز برروی سرور(ها)ی که برای همين منظور
در نظر گرفته شده است.
 .1.2.2نصب سرویس دهنده (ها)ی مورد نياز (بطور مثال  )IIS Server :بر روی سيستم عامل.
 .1.2.3تنظيم و پيکربندی سرویس دهنده (ها) ،تنظيم ارتباطات آنها با بانک های اطالعاتی و غيره.

 .1.3نصب نسخه های کالینتی برنامه (در صورتيکه برنامه نرم افزاری از نوع  Windows Desktopباشد) بر روی
کالینتهای مورد نظر که شامل اقدامات زیر است :
 .1.3.1نصب برنامه نرم افزاری بر روی کالینتها.
 .1.3.2تنظيم ارتباط برنامه با سرویس دهنده (ها) براساس روش ارتباطی مورد استفاده (بطور مثال  :فایل همراه حاوی
.)Connection String
 .1.3.3تنظيمات و پيکربندی های لزم و مجاز.

 .2مرحله راه اندازی Setting Up
این مرحله شامل مجموعه اقداماتی می باشد که برای ایجاد قابليت استفاده از برنامه نرم افزاری که نصب شده است مورد
نياز می باشد ،که معمول شامل موارد زیر است :
 .2.1تعریف کاربران ،که می بایست براساس معماری و الزامات قيد شده در «دستورالعمل احراز هویت و سطوح
دسترسی کاربران برنامه های نرم افزاری  »ADP.IT.STD.004انجام شود.
 .2.2برقرار ی ارتباطات لزم با وب سرویس های موضوع دستورالعمل احراز هویت (کاربران ،چارت و پست های
سازمانی).
 .2.3تعریف و تنظيم گروه های دسترسی ،نقش ها (پست های سازمانی) براساس معماری و الزامات قيد شده در
«دستورالعمل احراز هویت و سطوح دسترسی کاربران برنامه های نرم افزاری .»ADP.IT.STD.004
 .2.4تعریف و تکميل اطالعات پایه براساس معماری و الزامات قيد شده در «دستورالعمل الزامات فنی و امنيتی برنامه
های افزاری .»ADP.IT.STD.003
شماره ویرایش F02 :
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 .1.1.1نصب سيستم عامل (بطور مثال  )Windows Server 2012 R2 :مورد نياز برروی سرور(ها)ی که برای همين منظور
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 .2.5تعریف و تنظيم گزارشات پيش فرض در برنامه نرم افزاری.
 .2.6تعریف و تنظيم گردش کارها و روال های پيش فرض در برنامه نرم افزاری.
 .2.7اعمال تنظيمات و لیه های امنيتی برروی لیه های مختلف برنامه نرم افزاری.
ارتباطی.
 .2.9انجام آزمون های امنيتی موضوع «دستورالعمل الزامات فنی و امنيتی برنامه های افزاری  »ADP.IT.STD.003و
بررسی نتایج حاصله.
 .2.10رفع نواقص و حفره های امنيتی شناسایی شده توسط آزمون ها.

 .3مرحله پياده سازی (استقرار) Implementation
در این مرحله برنامه نرم افزاری که اکنون نصب و راه اندازی شده و قابليت استفاده پيدا کرده است ،به منظور استفاده
عملياتی توسط استفاده کنندگان ،آماده سازی می گردد ،که معمول شامل موارد زیر است :
 .3.1تعریف و تکميل اطالعات اوليه مورد نياز برنامه نرم افزاری مطابق با «دستورالعمل الزامات فنی و امنيتی برنامه
های افزاری .»ADP.IT.STD.003
 .3.2بومی سازی برنامه نرم افزاری مطابق با موارد و الزاماتی که در همين سند تبيين شده است.
 .3.3انجام آموزش های کاربری و راهبری.
 .3.4اجرا و بهره برداری آزمایشی.
 .3.5انجام آزمون های اوليه مطابق با موارد و الزاماتی که در همين سند تبيين شده است.
 .3.6انجام آزمون های کارآمدی مطابق با موارد و الزاماتی که در همين سند تبيين شده است.
 .3.7آماده سازی برنامه نرم افزاری برای بهره برداری اصلی.
 .3.8شروع بهره برداری اصلی.
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 .2.8اعمال تنظيمات و لیه های امنيتی برروی سيستم عامل سرویس دهنده ها و لیه های شبکه و زیرساخت های
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فصل سوم
 راه اندازی و پياده سازی،الزامات نصب
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 .1برنامه زمابندی Gantt Chart
 .1.1مجری موظف است ،عمليات نصب و راه اندازی ،پياده سازی و استقرار برنامه نرم افزاری را براساس برنامه
زمانبندی پروژه به انجام رساند.
ظرف یک هفته از شروع قرارداد ،برنامه زمانبندی موضوع پروژه را آماده کرده به صورت رسمی به سازمان فاوا
اعالم نماید ،این برنامه زمانبندی پس از تایيد سازمان فاوا مبنای پيشبرد پروژه خواهد بود.

 .2نصب و راه اندازی در محيط آزمایشی
 .2.1محيط آزمایشی نصب و راه اندازی توسط سازمان فاوا آماده سازی شده و در اختيار مجری قرار خواهد گرفت.
 .2.2منظور از آماده سازی محيط آزمایشی ،نصب سيستم عامل برروی سرورهای اجرایی و همچنين نصب SQL
 Serverروی سرویس دهنده بانک اطالعاتی می باشد.
 .2.3به منظور هر چه هماهنگ تر شدن محيط نصب آزمایشی با نيازهای برنامه نرم افزاری ،مجری می بایست روش ها
و دستور العمل های پيشنهادی خود را برای نصب سيستم عامل و بانک اطالعاتی به سازمان فاوا ارایه نماید.
 .2.4در شرایط خاص و در صورت تمایل مجری و با موافقت سازمان فاوا ،آماده سازی محيط نصب آزمایشی ميتواند با
نظارت سازمان فاوا توسط مجری انجام پذیرد.
 .2.5مجری می بایست ،نسخه آزمایشی آماده شده را در محيط آزمایشی ،نصب و راه اندازی نماید.
 .2.6نسخه آزمایشی از برنامه نرم افزاری ،می بایست ترجيحا واجد تمامی ویژگی های قابل پيش بينی و قابل انجام
نسخه نهایی باشد.
 .2.6.1منظور از قابل پيش بينی یعنی تمامی امکانات و قابليت هایی که تا زمان نصب آزمایشی از برنامه نرم افزاری انتظار
می رود.
 .2.6.2برخی از ویژگی های برنامه نرم افزاری می توانند با هماهنگی و موافقت سازمان فاوا در نسخه آزمایشی وجود نداشته
باشند و بررسی و آزمون آنها به مراحل بعدی و روش های دیگر موکول گردد .بطور مثال ارتباط برنامه نرم افزاری با
سرویس  CAS23می تواند با موافقت سازمان فاوا در نسخه آزمایشی وجود نداشته باشد و برای آزمون های برنامه از
کاربران محلی برنامه استفاده شود.
 .2.6.3منظور از قابل انجام ،یعنی آن دسته از امکانات و یا اطالعات پایه و اوليه که تا زمان نصب آزمایشی قابل دسترسی و
آماده سازی باشند .بطور مثال اگر برنامه نرم افزاری یک برنامه حسابداری می باشد ،و برای آزمون های برنامه نياز به
کدینگ حساب ها وجود دارد ،برنامه نرم افزاری می تواند با بخشی از کدینگ حسابها که تا زمان نصب آزمایشی
آماده شده است نصب و آزمون شود و تکميل اطالعات کدینگ به مراحل بعدی موکول گردد.

 .2.7مقصود از نصب نسخه آزمایشی ،انجام آزمون های اوليه روی برنامه نرم افزاری می باشد.
 .2.8مجری موظف است ،در طول مراحل نصب و راه اندازی آزمایشی ،آموزش های کامل مربوط به این موضوع را به
نمایندگان معرفی شده توسط سازمان فاوا ارایه نماید.
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 .1.2برنامه زمانبندی ممکن است در قرارداد فيمابين تعيين شده باشد ،در غير اینصورت مجری موظف است ،حداکثر
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 .2.9مجری موظف است ،مستندات کافی آموزشی ،مورد تایيد سازمان فاوا ،از تمامی مراحل نصب و راه اندازی و
پيکربندی آزمایشی برنامه نرم افزاری به سازمان فاوا ارایه نماید.
 .2.10مسئوليت اجرای این بخش با مجری بوده و مسئوليت هماهنگی و پيگيری آن با سازمان فاوا می باشد.
 .3.1بومی سازی به معنای انجام تغييرات لزم در برنامه نرم افزاری برای مطابق شدن آن با نيازهای محلی و بومی
شهرداری و سازمان فاوا می باشد .بومی سازی دارای دو بعد به شرح زیر است :
 .3.2بومی سازی فرآیندی (در سطح فرآیندها و عمليات) ،این بخش از بومی سازی شامل آن دسته از تغييراتی است
که براساس فرآیندهای اجرایی و عملياتی در حوزه استفاده کنندگان و ذی نفعان مورد نياز است .همچنين انجام
تغييرات ظاهری در برنامه نرم افزاری به شکلی که مورد نياز شهرداری می باشد در زمره این نوع بومی سازی
است .مثال هایی از این نوع بومی سازی به شرح زیر هستند :
 .3.2.1تعبيه لوگو ،آرم و عنوان شهرداری در تمامی گزارشات چاپی و فرم های برنامه نرم افزاری.
 .3.2.2تغيير در امضاهای ذیل گزارشات چاپی متناسب با امضاء کنندگان در حوزه بهره بردار.
.3.2.3

تغيير در ساختار گزارشات برنامه نرم افزاری ،برای ایجاد گزارشات مورد نياز بهره برداران و سازمان فاوا.

.3.2.4تغيير در ساختار فرم ها و گزارشات چاپی برنامه نرم افزاری ،برای حصول ساختار و فرم مورد نياز بهره برداران.
.3.2.5

تغيير فرآیندهای گردش کار (در صورت وجود موتور مدیریت گردش کار) متناسب با گردش کار حوزه بهره بردار.

 .3.2.6تغيير در فرمول های محاسباتی برنامه نرم افزاری (به شرط وجود) برای حصول محاسبات مورد نظر بهره برداران.
.3.2.7

تغيير در قوانين و ضوابط موجود در برنامه نرم افزاری (به شرط وجود) برای تطبيق با قوانين ،بخشنامه ها ،الزامات

قانونی و اسناد فرادستی در حوزه بهره برداران.
.3.2.8

تغيير در ساختار کدینگ برنامه نرم افزاری (به شرط وجود) جهت تطبيق با ساختار کدینگ حوزه بهره بردار.

 .3.3بومی سازی فنی (در سطح فناوری) ،این بخش از بومی سازی شامل آن دسته از تغييرات است که برای سازگاری
برنامه نرم افزاری با زیرساخت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،و یا تطبيق با دستورالعمل ها ،استانداردها،
و چهارچوبه های فنی این حوزه مربوط به شهرداری و سازمان فاوا مورد نياز می باشد .مثال هایی از این نوع بومی
سازی به شرح زیر هستند :
 .3.3.1تطبيق برنامه نرم افزاری با دستورالعمل ها و الزامات ارایه شده توسط سازمان فاوا.
.3.3.2

استفاده وب سرویس های ارایه شده توسط سازمان فاوا در برنامه نرم افزاری توسط مجری.

.3.3.3

ارایه وب سرویس های مورد نياز سازمان فاوا توسط مجری.

.3.3.4

تطبيق سرویس دهنده (ها)ی بانک اطالعاتی برنامه نرم افزاری با ساختارهای ذخيره سازی سازمان فاوا.

.3.3.5

تطبيق سرویس دهنده (ها)ی برنامه نرم افزاری با ساختارهای امنيتی شبکه و زیرساخت سازمان فاوا.

.3.3.6

تطبيق نسخه های کالینتی و شيوه های نصب برنامه (در نسخه های ویندوز دسکتاپ) با ساختارهای امنيتی

شبکه و زیرساخت سازمان فاوا.

 .3.4تعریف نيازهای بومی سازی توسط شهرداری و یا سازمان فاوا انجام خواهد شد.
 .3.5مسئوليت انجام بومی سازی با مجری می باشد.

شماره ویرایش F02 :

تاریخ انتشار 1397/05/20 :

کد شناسه APD.IT.STD.007 :

صفحه 17

فصل سوم

 .3بومی سازی
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 .4آزمون های اوليه
 .4.1آزمون های اوليه شامل موارد زیر می باشد :
فصل سوم

Verification .4.1.1
Validation .4.1.2
Technical Review .4.1.3
Inspection .4.1.4
Auditing .4.1.5
Test .4.1.6

 .4.2از ميان آزمون های فوق الذکر Verification ،و  Validationبه عنوان مهمترین آزمون ها انتخاب شدند ،و بطور
معمول برای آزمون اوليه برنامه های نرم افزاری انجام این دو آزمون کفایت می کند .در این سند هر زمان از آزمون
اوليه نام برده می شود ،دو آزمون فوق الذکر مورد نظر می باشند.
 .4.3برای اجرای آزمون اوليه از  ،VVPیا طرح تصدیق و صحه گذاری استفاده می شود.
 .4.3.1در صورت عدم وجود طرح تصدیق و صحه گذاری مستقل در سازمان فاوا ،از طرح های استاندارد برای این منظور
استفاده خواهد شد.
.4.3.2در صورت تصویب  VVPمستقل در سازمان فاوا ،سند مذکور به مجری ابالغ ،و مالک انجام آزمون های اوليه خواهد
بود.

 .4.4منظور نهایی از اجرای آزمون اوليه ،بررسی ميزان تطبيق برنامه نرم افزاری با نيازهای اعالم شده توسط شهرداری،
سازمان فاوا و سایر استفاده کنندگان ،و همچنين ميزان تطبيق هر بخش از برنامه نرم افزاری با نيازهای اعالم
شده برای همان بخش ،و اعالم نقاط مغایرت به مجری می باشد.
 .4.5همچنين در طی آزمون اوليه ،مشکالت احتمالی ( )Exception ،Error ،Bugمشخص و به مجری اعالم می شوند
 .4.6مسئوليت اجرای این بخش با سازمان فاوا بوده و مسئوليت رفع مشکالت شناسایی شده با مجری می باشد.

 .5نصب و راه اندازی در محيط عملياتی
 .5.1با انجام مراحل قبل فاز نصب و راه اندازی آزمایشی به اتمام رسيده است و برنامه نرم افزاری قابليت نصب و راه
اندازی در محيط عملياتی را بدست آورده است.
 .5.2محيط عملياتی توسط سازمان فاوا آماده سازی شده و در اختيار مجری قرار خواهد گرفت.
 .5.3منظور از آماده سازی محيط عملياتی ،نصب سيستم عامل برروی سرورهای اجرایی و همچنين نصب سرویس
دهنده بانک اطالعات (بطور مثال  )SQL Server :بر روی سرورهای مربوطه می باشد.
 .5.4به منظور هر چه هماهنگ تر شدن محيط عملياتی با نيازهای برنامه نرم افزاری ،مجری می بایست روش ها و
دستور العمل های پيشنهادی خود را برای نصب سيستم عامل و بانک اطالعاتی به سازمان فاوا ارایه نماید.
 .5.5در شرایط خاص و در صورت تمایل مجری و با موافقت سازمان فاوا ،آماده سازی محيط نصب عملياتی می تواند با
نظارت سازمان فاوا توسط مجری انجام پذیرد.
 .5.6مجری می بایست ،نسخه نهایی آماده شده را در محيط عملياتی ،نصب و راه اندازی نماید که شامل تمامی سرویس
ها ،بانک های اطالعاتی و بخش های مختلف برنامه نرم افزاری می باشد.
 .5.7نسخه عملياتی از برنامه نرم افزاری ،می بایست واجد تمامی ویژگی های مورد نياز برنامه نرم افزاری باشد.
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 .5.8مقصود از نصب نسخه عملياتی ،آماده سازی برنامه نرم افزاری برای بهره برداری می باشد.
 .5.9مجری موظف است ،در طول مراحل نصب و راه اندازی عملياتی ،آموزش های کامل مربوط به این موضوع را به
نمایندگان معرفی شده توسط سازمان فاوا ارایه نماید.
پيکربندی عملياتی برنامه نرم افزاری به سازمان فاوا ارایه نماید.
 .5.11پس از نصب و پيکربندی و انجام تنظيمات لزم توسط مجری ،سازمان فاوا دسترسی مستقيم مجری را برروی
سرورها و سرویس های برنامه نرم افزاری قطع خواهد کرد.
 .5.12مسئوليت ارایه مالحظات خاص برنامه نرم افزاری (عالوه بر الگوها و دستورالعمل های موجود در حوزه سازمان
فاوا) برای تأمين امنيت سرویس ها (بطور مثال  :سرویس  IISو تنظيمات و پيکربندی آن  ،سرویس های دیتابيس
و  )...و اپليکيشن وب و رابط کاربری  ،از جهت دسترسی غيرمجاز به اطالعات و یا تخریب سهوی و یا عمدی
اطالعات ،بر عهده مجری می باشد.
 .5.13مجری موظف است در نصب ،راه اندازی و تنظيمات برنامه نرم افزاری و اجزاء آن به شکلی عمل نماید که برنامه
نرم افزاری و اجزاء آن هيچگونه وابستگی به سرورها ،سيستم عامل ها ،اجزاء شبکه و سایر عوامل سخت افزاری
و نرم افزاری محيط نصب و اجرا نداشته باشد و در صورت نياز سازمان فاوا بتواند برنامه نرم افزاری و اجزاء آنرا بر
روی سرورهای جدیدی به صورت کامل نصب و راه اندازی نماید.
 .5.14در صورت پياده سازی  WAF24توسط سازمان فاوا ،مجری موظف است در نصب و راه اندازی برنامه نرم افزاری
و اجزاء آن به شکلی عمل نماید که امکان استفاده و اجرای کامل و بدون نقص برنامه نرم افزاری با رعایت ساختار
و چهارچوبه  WAFاجرا شده فراهم شود.
 .5.15مسئوليت اجرای این بخش با مجری بوده و مسئوليت هماهنگی و پيگيری آن با سازمان فاوا می باشد.

 .6محيط نصب در سرویس دهنده :
در صورت ایجاد و ارایه ساختار شبکه ای لزم توسط سازمان فاوا ،مجری موظف است طراحی زیرساختی برای نگهداری
سرویس ها در سه محيط مجزا به شکل زیر انجام دهد :
 .6.1محيط  DMZمحل قرارگيری سرویس های  Web Presentation Tierمانند  Request Routing :و Caching
و استفاده از .WAF
 .6.2محيط  Securedمحل نگهداری سرویس های  Back Endو هسته سيستم ها ،مانند  Web Services :و
 Content Repositoryو .Database Cache
 .6.3محيط  Ultra Securedمحل نگهداری اطالعات و پایگاه های داده.

 .7آزمون های امنيت و آزمون های کارآمدی
 .7.1در این مرحله برنامه ،حسب نظر سازمان فاوا ،نرم افزاری مورد ارزیابی امنيتی و کارآمدی مطابق با آزمون های
مشخص شده در «دستورالعمل الزامات فنی و امنيتی برنامه های نرم افزاری »APD.IT.STD.003قرار ميگيرد.
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 .7.2هدف از انجام آزمون های امنيت ،شناسایی مشکالت و حفره های امنيتی برنامه نرم افزاری در محيط عملياتی،
در جهت رفع آنها ،و برای حصول اطمينان از کاهش حداکثری نفوذ پذیری و آسيب پذیری آن می باشد.
 .7.3هدف از انجام آز مون های کارآمدی ،شناسایی مشکالت ،ظرفيت ها و توانایی های برنامه نرم افزاری در محيط
عملياتی ،در جهت رفع آنها ،و برای حصول اطمينان از توانایی پاسخگویی ( )Responsibilityو تاب آوری برنامه
 .7.4مسئوليت اجرای این بخش با سازمان فاوا بوده و مسئوليت رفع مشکالت شناسایی شده با مجری می باشد.
 .7.5حسب مفاد قرارداد منعقده با مجری ممکن است مسئوليت عملياتی اجرایی آزمون ها (با تایيد و نظارت سازمان
فاوا) و به تبع آن تعهد هزینه های مربوطه ،به مجری واگذار شده باشد.

 .8تکميل اطالعات پایه
 .8.1ساختار اطالعات پایه می بایست با تایيد سازمان فاوا ایجاد گردد.
 .8.2در صورت وجود سرویس های اطالعات پایه سازمانی ،مجری موظف به استفاده از آنها می باشد.
 .8.3روش ها و دستورالعمل های مربوط به این بخش در فصل سوم از «دستورالعمل الزامات فنی و فرآیندی برنامه های
نرم افزاری  »APD.IT.STD.003اعالم شده است ،و در این مرحله مجری موظف است ،نسبت به تکميل اطالعات
پایه سيستم مطابق با دستورالعمل مذکور اقدام نماید.
 .8.4مسئوليت تعيين اطالعات پایه با سازمان فاوا و یا شهرداری می باشد .این اطالعات به شکل های زیر ممکن است
به مجری ارایه شوند :
 .8.4.1وب سرویس های اطالعات پایه ،که در این صورت مجری موظف به برقراری ارتباطات سيستمی لزم با وب سرویس
ها و استفاده از آنها در برنامه نرم افزاری می باشد.
.8.4.2غير وب سرویس ،که در این صورت اطالعات به صورت متن چاپی یا فایل های متنی در اختيار مجری قرار ميگيرد،
که در این صورت مجری موظف به به رعایت آنها و بارگزاری آنها در برنامه نرم افزاری می باشد.

 .9تکميل اطالعات اوليه
 .9.1تامين اطالعات اوليه مورد نياز برنامه توسط شهرداری و یا سازمان فاوا انجام خواهد شد .این اطالعات اوليه به
صورت فرمت های استاندارد ( )... ،Excel ،SQL Tableو یا  Web Serviceدر اختيار مجری قرارخواهد گرفت.
 .9.2انتخاب روش ارایه اطالعات با سازمان فاوا بوده و مجری می بایست اقدامات لزم برای انتقال و استفاده از آنها در
برنامه نرم افزاری را به عمل آورد.
 .9.3در صورت نياز به تبدیل و کانورت ساختاری اطالعات اوليه ،و همچنين پالیش آنها ،برای آماده سازی و ایجاد
قابليت ورود به برنامه نرم افزاری ،اینکار از وظایف مجری خواهد بود .هزینه های مربوط به این موضوع را مفاد
قرارداد فيمابين مشخص خواهد نمود.
 .9.4مجری موظف است اطالعات فوق الذکر را که برای ورود به برنامه آماده سازی شده اند ،در برنامه نرم افزاری
بارگزاری نماید.
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 .10تکميل اطالعات قبلی
 .10.1تامين اطالعات قبلی مورد نياز ،توسط شهرداری و یا سازمان فاوا انجام خواهد شد .این اطالعات اوليه به صورت
فرمت های استاندارد ( )... ،Excel ،SQL Tableو یا  Web Serviceدر اختيار مجری قرارخواهد گرفت.
 .10.2انتخاب روش ارایه اطالعات با سازمان فاوا بوده و مجری می بایست اقدامات لزم برای انتقال و استفاده از آنها در
 .10.3در صورت نياز به تبدیل و کانورت ساختاری اطالعات قبلی ،و همچنين پالیش آنها ،برای آماده سازی و ایجاد
قابليت ورود به برنامه نرم افزاری ،اینکار از وظایف مجری خواهد بود .هزینه های مربوط به این موضوع را مفاد
قرارداد فيمابين مشخص خواهد نمود.
 .10.4مجری موظف است اطالعات فوق الذکر را که برای ورود به برنامه آماده سازی شده اند ،در برنامه نرم افزاری
بارگزاری نماید.

 .11آموزش کاربران و راهبران و Service Owners
 .11.1در این مرحله مجری باید نسبت به ارایه آموزش های لزم ،به کاربران و راهبران و  Service Ownersبرنامه نرم
افزاری اقدام نماید.
 .11.2آموزش ها باید به شکلی انجام شوند که در پایان آموزش ها :
 .11.2.1کاربران بتوانند بدون مشکل از تمامی امکانات و اجزاء برنامه نرم افزاری استفاده و بهره برداری نمایند و وظایف کاربری
خود را بدون اشکال و بطور کامل به انجام رسانند.
.11.2.2

راهبران بتوانند بدون مشکل از تمامی امکانات و اجزاء راهبری برنامه نرم افزاری استفاده کرده و وظایف راهبری

خود را بدون اشکال و بطور کامل به انجام برسانند.
.11.2.3

 Service Ownersبتوانند بدون مشکل عمليات نگه داری فنی سرویس ها و بانک های اطالعاتی برنامه نرم

افزاری و سایر وظایف مربوط به خود را به انجام رسانند و در صورت وقوع مشکل در سطح سرویس ،ارتباط ،زیرساخت،
نصب ،پيکربندی و امثالهم ،مشکالت را شناسایی و رفع نمایند .همچنين باید بتوانند در صورت نياز تمامی فرآیند
نصب و راه اندازی برنامه نرم افزاری بر روی سرویس دهنده های جدید را انجام داده و ضمن انتقال آخرین نسخه از
پشتيبانی گيری شده بانک اطالعاتی به آن مجددا تمامی برنامه نرم افزاری را احياء و بازسازی نمایند.

 .11.3آموزش ها براساس طرح آموزش که توسط مجری ارایه و به تایيد شهرداری و سازمان فاوا می رسد انجام گردد.
 .11.4در فرآیند آموزش در صورت نياز ،آموزش های عمومی به صورت کالس های آموزشی می بایست انجام گردد.
 .11.5در فرآیند آموزش در صورت نياز ،آموزش های انفرادی به کاربران و راهبران می بایست انجام گردد.
 .11.6در صورت درخواست شهرداری و یا سازمان فاوا ،مجری می بایست نسبت به ارزیابی کاربران و راهبران آموزش
دیده ،در پایان فرآیند آموزش اقدام و نتایج را به شهرداری و سازمان فاوا اعالم نماید.
 .11.7مسئولي ت کيفيت مجموعه آموزش های ارایه شده با مجری بوده و برنامه ریزی آموزشی و محتوا و متون و شيوه
آموزش به شکلی باید انجام شود که پس از پایان فرآیند آموزش تمامی کاربران قادر به انجام اقدامات مورد نياز
در برنامه نرم افزاری باشند .در خصوص افراد استثناء با هماهنگی سازمان فاوا اقدام خواهد شد.
 .11.8مجری موظف است عالوه بر موارد فوق الذکر ،نسبت به تهيه و ارایه مستندات لزم و کافی آموزشی کاربری و
راهبری به شهرداری و سازمان فاوا اقدام نماید.
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 .11.9مستندات فوق باید شامل فایل های متنی و ترجيحا عالوه بر آن فایل های چندرسانه ای باشند.
 .11.10م ستندات آموزشی به شکلی باید تهيه و ارایه شوند ،که در صورت نياز به آموزش کاربران و راهبران جدید و
 .11.11مستندات آموزشی باید توسط مجری در طول دوره های پشتيبانی ،و در صورت تغيير در برنامه نرم افزاری،
مجددا بروزرسانی شده و به شهرداری و سازمان فاوا ارایه گردند.

 .12آزمون نهایی
 .12.1در این مرحله ،نسخه عملياتی برنامه که اکنون اطالعات پایه و اطالعات اوليه آن تکميل شده است ،مورد بهره
آزمون نهایی قرار ميگيرد.
 .12.2منظور از آزمون نهایی Acceptance Test ،می باشد .که براساس طرح آزمون انجام می پذیرد.
 .12.3طرح آزمون توسط سازمان فاوا تدوین و به مجری ابالغ خواهد شد ،و در صورت موجود نبودن آن از طرح های
آزمون استاندارد استفاده خواهد شد.
 .12.4در مرحله آزمون نهایی استفاده کنندگان ،نمایندگان شهرداری ،و سازمان فاوا ،برنامه نرم افزاری را از ابعاد
مختلف کاربردی و فنی مورد بررسی قرار داده و ارزیابی خواهند نمود.
 .12.5در صورت تایيد عملکرد صحيح و کامل برنامه در آزمون نهایی ،مجوز رسمی بهره برداری از برنامه نرم افزاری
توسط سازمان فاوا صادر خواهد شد.
 .12.6مسئوليت انجام آزمون های نهایی با سازمان فاوا و شهرداری بوده ،و مجری مسئول رفع مشکالت شناسایی
شده می باشد .حسب مفاد قرارداد منعقده با مجری ممکن است مسئوليت عملياتی اجرایی آزمون ها (با تایيد و
نظارت سازمان فاوا) و به تبع آن تعهد هزینه های مربوطه ،به مجری واگذار شده باشد.

 .13حذف اطالعات آزمایشی و آماده سازی برنامه
 .13.1در این مرحله ،برنامه نرم افزاری از هر جهت مورد آزمون قرارگرفته و صحت عملکرد و تطبيق آن با نيازهای
شهرداری ،و الزامات فنی و امنيتی سازمان فاوا مورد تایيد قرارگرفته است.
 .13.2با توجه به اینکه در مراحل قبلی آزمون و بررسی برنامه نرم افزاری ،ممکن است رکودهای اطالعاتی آزمایشی
در برنامه نرم افزاری ایجاد شده باشد ،لزم است برای آماده سازی برنامه جهت بهره برداری ،اطالعات آزمایشی
از بانک اطالعاتی حذف شوند ،بدون آنکه به اطالعات پایه و اوليه آسيب وارد شود و یا جامعيت و صحت برنامه
نرم افزاری دچار مشکل گردد.
 .13.3مسئوليت انجام این کار با مجری می باشد.

 .14شروع بهره برداری اصلی
 .14.1در این مرحله با هماهنگی شهرداری ،بهره برداری اصلی از برنامه نرم افزاری آغاز می شود.
 .14.2در بهره برداری اصلی ،برنامه نرم افزاری زیربار عملياتی قرار می گيرد و انجام فرآیندهای مورد نياز به توسط
آن صورت می پذیرد.
 .14.3شروع این مرحله همچنين به معنای شروع دوره پشتيبانی برنامه نرم افزاری نيز خواهد بود.
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 .15صورت جلسه تحویل موقت
 .15.1پس از شروع بهره برداری اصلی ،صورت جلسه تحویل موقت ،براساس فرم مربوطه که پيوست این سند ميباشد،
تنظيم و فيمابين شهرداری ،سازمان فاوا و مجری امضاء می گردد.
 .15.2صورت جلسه تحویل موقت پس از پانزده روز از آغاز بهره برداری اصلی ،قابل امضاء می باشد.
 .16.1مجری موظف است در تمامی مراحل مذکور در این فصل نسبت به ارایه گزارشات دوره ای و موردی مورد نياز
شهرداری و سازمان فاوا اقدام نماید.
 .16.2ساختار ،دوره های زمانی ،و محتوای مورد نظر از گزارشات دوره ای ،حسب مورد توسط سازمان فاوا و یا شهرداری
مشخص و به مجری اعالم خواهد شد.
 .16.3ساختار و محتوای مورد نظر از گزارشات موردی مورد نياز در هر زمان ،توسط سازمان فاوا و یا شهرداری به
مجری اعالم خواهد شد.
 .16.4در هر صورت (با درخواست و یا اعالم سازمان فاوا و یا شهرداری) مجری موظف است گزارشات منظمی از
پيشرفت پروژه تهيه و به صورت رسمی به سازمان فاوا اعالم نماید.
.16.4.1

ساختار و محتوای این گزارشات را مجری به صورت پيشنهادی تهيه خواهد کرد.

.16.4.2

دوره های زمانی این گزارشات در صورت اعالم نشدن ،هر یک ماه یکبار در نظر گرفته می شوند.

 .17مالکيت و تحویل بانک های اطالعاتی
 .17.1مالکيت مادی و معنوی بانک اطالعاتی و اطالعات ذخيره شده در آن (بجز روال ها ،فانکشن ها ،و کدهای برنامه
نرم افزاری که سمت دیتابيس ایجاد شده اند) به صورت کامل و بدون قيد و شرط متعلق به سازمان فاوا و شهرداری
می باشد.
 .17.2مجری موظف است بانک های اطالعاتی برنامه نرم افزاری را به صورت کامل و بدون هرگونه رمزنگاری،
 TDE ،Encryptionو محدودیت و در حال بهره برداری به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .17.3مجری موظف است رمز عبور تمامی  Roleهای بانک اطالعاتی منجمله  SAرا به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .17.4ارتباط برنامه نرم افزاری با بانک های اطالعاتی نمی بایست بوسيله  SAایجاد شده باشند و یا برای اجرا به آن
وابسته باشند .گذرواژه  SAپس از تحویل به سازمان فاوا ،توسط سازمان فاوا تغيير داده شده و در اختيار مجری
قرارنخواهد گرفت ،برای مدیریت ارتباطات برنامه نرم افزاری ،بررسی و رفع اشکالت دیتابيسی برنامه نرم افزاری،
و سایر موارد مورد نياز Role ،هایی با سطح دسترسی مناسب توسط سازمان فاوا ایجاد شده و در اختيار مجری
قرارخواهد گرفت.
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 .1دوره پشتيبانی
 .1.1برنامه های نرم افزاری که به صورت توليد سفارشی و یا پياده سازی و استقرار به همراه بومی سازی انجام شده
اند ،پس از اتمام عملياتی سازی ،وارد دوره پشتيبانی ميگردند.
 .1.3طول دوره پشتيبانی معمول به شکلی در نظر گرفته می شود که بهمراه مدت در نظر گرفته شده برای نصب ،راه
اندازی و استقرار ،جمعا به مدت بر یکسال شمسی باشند.
 .1.4مجری متعهد می شود که پس از تمام دوره پشتيبانی فوق الذکر ،برای یک دوره پنج تا ده ساله ،در صورت نياز و
اعالم سازمان فاوا و نسبت به ارایه خدمات پشتيبانی مورد نياز به شرح ذیل اقدام نماید :
 .1.4.1هزینه پشتيبانی در اولين سال ،معادل ده تا بيست و پنج درصد رقم پایه قرارداد اصلی پروژه (خرید و استقرار برنامه
نرم افزاری) خواهد بود .مبلغ دقيق با توافق طرفين مشخص خواهد شد.
 .1.4.2هزینه پشتيبانی سال های بعدی  ،معادل مبلغ پشتيبانی سال قبل به عالوه نرخ تورم رسمی اعالمی بانک مرکزی
خواهد بود.
 .1.4.3شرح خدمات پشتيبانی سنوات بعدی ،حداقل شامل شرح خدمات پشتيبانی در قرارداد اصلی پروژه (خرید و استقرار
بر نامه نرم افزاری) و یا شرح خدمات اولين قرارداد مستقل پشتيبانی خواهد بود .همچنين در صورت نياز و یا تمایل
هر یک از طرفين برای تغيير (کاهش یا افزایش) در شرح خدمات پشتيبانی ،موضوع با توافق طرفين قابل انجام می
باشد.

 .1.5منظور از پشتيبانی ،مجموعه خدمات مربوط به نگه داری اصالحی ،تطبيقی ،و پيشگيرانه است .همچنين
پشتيبانی ممکن است شامل خدمات بيشتری باشد که برای فراهم آوردن امکان استفاده عملياتی و مؤثر از برنامه
نرمافزاری توسط کاربران ،باید انجام شود .حدود و شرایط این خدمات را قرارداد تعيين میکند ،اما به طور کلی
شامل فعاليتهایی زیر است :
 .1.5.1ارایه آموزش های مورد نياز به کاربران و راهبران جدید و بازآموزی کاربران و راهبران.
 .1.5.2رفع اشکال و راهنمایی کاربران و راهبران.
 .1.5.3نصب و راهاندازی (مجدد) برنامه نرمافزاری.
 .1.5.4رفع اشکالت ،باگ ها و ارورها.
 .1.5.5تغييرات مورد نياز در سطح بومی سازی (فرآیندی ،فنی) برنامه نرم افزاری مطابق با تعاریف همين سند.
 .1.5.6ارایه طرح پشتيبان گيری از اطالعات ،و انجام تنظيمات لزم تا پشتيبان گيری به صورت خودکار انجام گردد.
 .1.5.7بروزرسانی برنامه نرم افزاری به نسخه های جدید از برنامه نرم افزاری که توسط مجری توليد می گردد.

 .1.6پس از اتمام دوره پشتيبانی ،صورتجلسه تحویل قطعی توسط کارفرما صادر می شود.

 .2دوره ضمانت
 .2.1برنامه های نرم افزاری که به صورت پکيج های آماده و بدون تغيير خریداری می شوند ،پس از اتمام عملياتی
سازی ،وارد دوره ضمانت ميگردند.
 .2.2دوره ضمانت پس از تنظيم صورت جلسه تحویل موقت (پس از شروع بهره برداری اصلی) آغاز می گردد.
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 .2.3طول دوره ضمانت براساس توافق طرفين مشخص شده و در قرارداد فيمابين با مجری مشخص می شود.
 .2.4منظور از ضمانت ،مجموعه خدمات مربوط به نگه داری اصالحی می باشد.

 .3محدوده پشتيبانی و مسئوليت های آن
 .3.1مسئوليت پشتيبانی و نگه داری فيزیکی و سيستم عامل سرورها VM ،ها ،استوریج ها ،زیرساخت های ارتباطی
و شبکه و بستر ارتباطی اینترنت و اینترانت ،برعهده سازمان فاوا میباشد.
 .3.2مسئوليت اصلی پشتيبانی و نگه داری از سرویس های پایه مانند  ، SQL ، IIS :برعهده سازمان می باشد ليکن
برای رفع مشکالت این سرویس ها ،و در صورت نياز از مجری خواسته خواهد شد که نسبت به رفع مشکالت
اقدام نماید ،در چنين صورتيکه رفع کامل مشکالت مربوط به سرویس ها بر عهده مجری میباشد.
 .3.3مسئوليت پشتيبانی و نگه داری همه ی اجزاء برنامه نرم افزاری ،شامل  :هسته برنامه ،ماژول ها ،انجين ها (مانند:
انجين گردش کار ،انجين گزارشات ،انجنين  BPMSو  ،)...سرویس ها ،وب سرویس ها API ،ها ،بانک های
اطالعاتی ،فایل سرورها ،و  ...برعهده مجری میباشد.

.4

 )Service Level Agreement( SLAتوافقنامه سطح خدمات

این توافقنامه معمول یکی از پيوست های قرارداد پروژه است و تکاليف مرتب با زمانبندی و شيوه انجام خدمات موضوع
پشتيبانی و یا ضمانت و همچنين جرایم مربوط به آنها را به شرح زیر روشن می نماید :
 .4.1موضوعاتی که در  SLAبه آنها پرداخته ميشود عمدتا مربوط به نگه داری اصالحی می باشند .لذا عمده موضوعات
این توافقنامه در خصوص دسته بندی خطاها و شيوه و زمانبندی رفع آنها می باشد.
 .4.2خطاها در این توافقنامه به دو دسته حاد و غيرحاد تقسيم بندی می شوند (مگر آنکه در توافقنامه تعریف دیگری
در نظر گرفته شده باشد).
 .4.3تعریف خطای حاد  :به آن دسته از خطاها اطالق می گردد که موجب توقف کامل (یا تقریبا کامل) حداقل یکی از
فرآیندهای برنامه نرم افزاری شود ،به شکلی که انجام حداقل یکی از امور مورد انتظار توسط برنامه نرم افزاری
مقدور نباشد .مثال :عدم امکان ورود کاربر به برنامه ،عدم امکان ثبت تغييرات در اسناد ویرایش شده.
 .4.4تعریف خطای غيرحاد  :به آن دسته از خطاها اطالق می گردد که موجب کاهش کيفيت انجام حداقل یکی از
فرآیندهای برنامه نرم افزاری شود ،اما انجام تمامی امور مورد انتظار توسط برنامه نرم افزاری مقدور باشد .مثال:
کند شدن سرعت پاسخگویی صفحات برنامه ،نمایش پيام خطایی که مانع ادامه فرآیندها نمی شود.
 .4.5در توافقنامه سطح خدمات ،زمان مجاز برای رفع خطاهای حاد و غيرحاد مشخص می شوند .پارامترهای موثر در
این موضوع شامل :نوع و اهميت فرآیندهای موضوع برنامه نرم افزاری ،روزهای تعطيل و غيرتعطيل ،و ساعت
وقوع خطا می باشد.
 .4.6همچنين در توافقنامه سطح خدمات ،مشخص می شود که حداکثر مدت قابل پذیرش مجموع خطاها در طول روز،
ماه ،سال چقدر می تواند باشد .حسب نوع و اهميت برنامه نرم افزاری و نوع و رابطه حقوقی و مالی که قرارداد
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مشخص نموده است ،ممکن فقط مجموع زمان خطاهای قابل قبول در یک بازه زمانی مشخص شود (ساليانه ،یا
ماهيانه) ،و یا عالوه بر آنها مجموع خطای قابل پذیرش در مقاطع زمانی روزانه نيز تعریف شده باشد.
 .4.7در توافقنامه سطح خدمات ،ميزان جرایم تاخير در رفع خطاها ،مشخص می شود .پارامترهای موثر در این موضوع
میباشد.

 .5توسعه
 .5.1منظور از توسعه مجموعه خدمات مربوط به نگه داری تکميلی می باشد.
 .5.2فرآیند توسعه ،پس از شروع بهره برداری اصلی ،می تواند آغاز شود و طول دوره آن تابع توافقات طرفين است
که در قرارداد فيمابين مشخص می شود.
 .5.3مسئوليت مجری نسبت به انجام فرآیند توسعه تابع توافق طرفين و قرارداد فيمابين با مجری می باشد.
 .5.4تعریف توسعه در بخش تعاریف این سند آورده شده است ،همچنين توسعه می تواند شامل مواردی مانند اینها
باشد:
 .5.4.1افزودن یا تغيير یک فرآیند به فرآیندهای برنامه نرم افزاری.
 .5.4.2افزودن یا تغيير یک امکان به امکانات برنامه نرم افزاری.
.5.4.3

افزودن یا تغيير فيلدهای اطالعاتی فرم ها و یا گزارشات برنامه.

.5.4.4افزودن یا تغيير یک فرم و یا یک گزارش.

 .6بروزرسانی برنامه نرم افزاری
عمليات بروزرسانی برنامه نرم افزاری می بایست براساس الزامات زیر انجام گيرد :
 .6.1قبل از انجام بروزرسانی و در فاصله زمانی مناسب ،درخواست بروزرسانی براساس «دستورالعمل بروزرسانی برنامه
های نرم افزاری  »APD.IT.STD.006می بایست انجام و مراحل آن تکميل شده باشد و تمامی مراحل انجام
بروزرسانی می بایست براساس آن انجام گردد.
 .6.2مجری موظف است برای هر ویرایش جدید از برنامه نرم افزاری ،مستند  What’s Newمربوطه را تهيه و به
سازمان فاوا تحویل نماید.
 .6.3در صورت اعالم سازمان فاوا قبل از انجام بروزرسانی برروی نسخه اصلی برنامه نرم افزاری ،لزم است در فضای
آزمایشی که توسط سازمان فاوا در اختيار مجری قرارداده می شود ،ویرایش جدید برنامه نصب و راه اندازی شود،
و پس از انجام آزمون های اوليه ،و سایر مراحل و بررسی های لزم و در نهایت انجام آزمون نهایی و تایيد صالحيت
بهره برداری از ویرایش جدید برنامه نرم افزاری ،بروزرسانی می تواند برروی برنامه نرم افزاری اصلی انجام شود.
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شامل :نوع و اهميت فرآیندهای موضوع برنامه نرم افزاری ،روزهای تعطيل و غيرتعطيل ،و ساعت وقوع خطا

windows
Server
.NET
Framwork

Visual
Stodio

windows
Server
.NET
Framwork

Visual
Stodio

فصل پنجم
تحویل گرفتنی ها
Deleveries

28 صفحه

APD.IT.STD.007 : کد شناسه

1397/05/20 : تاریخ انتشار

F02 : شماره ویرایش

windows
Server
.NET
Framwork

Visual
Stodio

مجری موظف است قبل انجام صورتجلسه تحویل موقت ،موارد ذیل را به سازمان فاوا تحویل نماید.

 .1نسخه اجرایی برنامه نرم افزاری
.1.1

در صورتيکه برنامه نرم افزاری تحت وب نمی باشد (ویندوز دسکتاپ و یا موبایل اپليکيشن باشد) لزم است

 .1.2در هر زمان که برنامه نرم افزاری بروز رسانی می شود ،مجری می بایست نسخه جدیدی از برنامه نرم افزاری را
آماده سازی نموده و به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .1.3در خصوص برنامه های نرم افزاری ویندوز دستکتاپ ،نسخه اجرایی برنامه نرم افزاری می بایست به صورت
 Setup.exeو در خ صوص برنامه های نرم افزاری موبایل اپليکيشن به صورت فایل قابل نصب در محيط سيستم
عامل موبایل 25به سازمان فاوا تحویل گردد.
 .1.4برنامه نرم افزاری می باید مطابق با «دستورالعمل الزامات فنی و امنيتی برنامه های افزاری »ADP.IT.STD.003
دارای قابليت بروزرسانی خودکار نسخه های کالینتی باشد.
 .1.5اگر برنامه نرم افزاری دارای بخش هایی (بطور مثال  :سرویس هایی) است که برروی سرورهای اجرایی یا دیتابيس
نصب می شوند ،می باید یک نسخه از آخرین ویرایش (نسخه نهایی) آنها نيز به سازمان فاوا تحویل داده شود.
 .1.6در صورت راه اندازی  SSOتوسط سازمان فاوا  ،مجری موظف است نسخه های اجرایی برنامه نرم افزاری را به
شکلی که قابليت پياده سازی در محيط  SSOمذکور قابل راه اندازی و استفاده باشد به سازمان فاوا تحویل نماید
و هماهنگی ها و همکاری های لزم در این خصوص را با سازمان فاوا به عمل آورد.

 .2بانک اطالعاتی برنامه نرم افزاری
 .2.1یک نسخه از آخرین ویرایش (نسخه نهایی) بانک اطالعاتی اوليه (خام) برنامه نرم افزاری می بایست توسط مجری
به سازمان فاوا تحویل داده شود.
 .2.2تحویل بانک اطالعاتی موضوع این بند همچنين ممکن است به صورت اسکریپت هایی باشد که توانایی ایجاد
بانک اطالعاتی اوليه مورد نياز را داشته باشند.

 .3مستند نيازهای مربوط به آمادگی سازمانی
 .3.1در صورتيکه استقرار و عملياتی سازی برنامه نرم افزاری در محيط شهرداری ،نياز به آمادگی سازمانی خاصی دارد
(بطور مثال  :سطح خاصی از دانش فنی برای کاربران و یا راهبران ،زیرساخت های خاص سخت افزاری و یا ارتباطی
و امثالهم) مجری موظف است این نيازها را در ابتدای شروع پروژه و قبل از نصب آزمایشی برنامه نرم افزاری ،به
سازمان فاوا اعالم نماید.
 .3.2نيازهای سازمانی فوق می باید به تفکيک  :نيروی انسانی ،تجهيزات سخت افزاری ،بستر ارتباطی و  ....اعالم شود.

 .4راهنمای نصب و راه اندازی (و پياده سازی)
 .4.1مجری موظف است یک نسخه از آخرین ویرایش راهنمای نصب و راه اندازی کامل برنامه نرم افزاری را به سازمان
فاوا تحویل نماید.
25
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 .4.2این راهنما می بایست به صورت دفترچه مصور به همراه توضيحات کامل و عکس ها و گرافيک کافی باشد.
 .4.3این راهنما به شکلی باید آماده شده باشد که با استفاده از آن بتوان بصورت کامل برنامه نرم افزاری را نصب ،راه
اندازی ،و پياده سازی نمود.
دستورالعمل های کامل نصب و راه اندازی و پياده سازی برنامه نرم افزاری می باشد توسط مجری تهيه و به سازمان
فاوا تحویل داده شود.
 .4.5مجری موظف است در صورت هر گونه تغيير در روش های نصب و یا تنظيمات و سایر موارد ،این مستندات را
بروزرسانی نموده و در اختيار سازمان فاوا قراردهد.

 .5مستند مرجع فنی Technical Reference
 .5.1مجری موظف است آخرین نسخه از  Technical Referenceبرنامه نرم افزاری را آماده سازی نموده و به سازمان
فاوا تحویل نماید.
 .5.2مجری موظف است پس از هر بار بروزرسانی برنامه نرم افزاری ،یک نسخه از مستند بروزرسانی شده را مجددا به
سازمان فاوا تحویل نماید.

 .6راهنمای مرجع رفع اشکالت Troubleshooting Reference
 .6.1مجری موظف است آخرین نسخه از  Troubleshooting Referenceبرنامه نرم افزاری را آماده سازی نموده و
به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .6.2مجری موظف است پس از هر بار بروزرسانی برنامه نرم افزاری ،یک نسخه از مستند بروزرسانی شده را مجددا به
سازمان فاوا تحویل نماید.

 .7راهنمای کاربری
 .7.1مجری می بایست یک نسخه از آخرین ویرایش راهنمای کامل برنامه نرم افزاری را به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .7.2این راهنما می بایست به صورت دفترچه مصور به همراه توضيحات کامل و عکس ها و گرافيک کافی باشد.
 .7.3این راهنما به شکلی باید آماده شده باشد که با استفاده از آن بتوان بصورت کامل از تمامی امکانات برنامه نرم
افزاری استفاده کرد و تمامی فرآیندهای مورد نياز را به انجام رسانيد.
 .7.4عالوه بر دفترچه راهنما ،ترجيحا می باید ،فایل های آموزشی آچندرسانه ای (فيلم ،تصویر ،صوت) که حاوی
دستورالعمل های کامل کاربری برنامه نرم افزاری باشد توسط مجری تهيه و به سازمان فاوا تحویل داده شود.
 .7.5مجری موظف است پس از هر بار تغيير در روش های کاربری برنامه نرم افزاری ،یک نسخه از مستند بروزرسانی
شده را مجددا به سازمان فاوا تحویل نماید.

 .8راهنمای راهبری
 .8.1مجری موظف است یک نسخه از آخرین ویرایش راهنمای راهبری کامل برنامه نرم افزاری را به سازمان فاوا تحویل
نماید.
 .8.2این راهنما می بایست به صورت دفترچه راهنما به همراه توضيحات کامل و عکس های راهنما باشد.
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 .4.4عالوه بر دفترچه راهنما ،ترجيحا می باید ،فایل های آموزشی آچندرسانه ای (فيلم ،تصویر ،صوت) که حاوی
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 .8.3این راهنما به شکلی باید آماده شده باشد که با استفاده از آن بتوان بصورت کامل راهبری برنامه نرم افزاری را به
انجام رسانيد.
 .8.4عالوه بر دفترچه راهنما ،ترجيحا می باید ،فایل های آموزشی آچندرسانه ای (فيلم ،تصویر ،صوت) که حاوی

 .9طرح پشتيبان گيری بانک های اطالعاتی Backup Plan
 .9.1مجر ی موظف است طرح پشتيبان گيری کامل بانک های اطالعاتی برنامه نرم افزاری را تهيه و به سازمان فاوا
تحویل نماید.
 .9.2این راهنما می بایست به همراه توضيحات کامل و عکس ها و گرافيک کافی باشد.
 .9.3این راهنما باید شامل تمامی نيازهای پشتيبان گيری ( ،)Incremental ،Deferential ،Fullبرنامه زمانبندی،
مسيرهای نگه داری ،شيوه  Restoreکردن آنها ،پيش بينی فضای مورد نياز ،تعریف  Jobها و  ...باشد.
 .9.4این راهنما همچنين باید جامع تمامی مواردی باشد که برای پشتيبان گيری نياز هستند ،مانند  :بانک های
اطالعاتی ،تنظيمات ،فایل ها و سایر اجزاء مورد نياز برنامه نرم افزاری.
 .9.5عالوه بر دفترچه راهنما ،ترجيحا می باید ،فایل های آموزشی آچندرسانه ای (فيلم ،تصویر ،صوت) که حاوی
دستورالعمل های کامل پشتيبان گيری از بانک های اطالعاتی برنامه نرم افزاری می باشد توسط مجری تهيه و به
سازمان فاوا تحویل داده شود.

 .10مستند What’s New
 .10.1مجری موظف است در هر زمان که اقدام به بروزرسانی برنامه نرم افزاری می نماید ،طی یک مستند ساختارمند،
تمامی تغييرات اعمال شده در نسخه جدید برنامه ،اعم از :امکانات جدید ،خطاهای رفع شده ،بهينه سازی های
انجام شده و  .....را بيان نماید.
 .10.2در این مستند همچنين مجری می بایست نکات قابل توجه و روش ها و اقداماتی را که می بایست در رابطه با
تغييرات ایجاد شده رعایت شود قيد نماید.

 .11مستندات ساختار بانک اطالعاتی
در صورتيکه مالکيت مادی و معنوی برنامه نرم افزاری به سازمان فاوا و یا شهرداری ،واگذاری شده و یا به صورت مشارکتی
فيمابين مجری و سازمان فاوا یا شهرداری تقسيم شده است ،لزم است مستندات کافی از ساختار بانک اطالعاتی به شرح
زیر به سازمان فاوا تحویل داده شود:
 .11.1مستند دیتااستراکچر .Data Structure
 .11.2مستند دیتادیکشنری .Data Dictionary
 .11.3مستند دیتابيس دیاگرام .Database Diagram
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دستورالعمل های کامل راهبری برنامه نرم افزاری باشد توسط مجری تهيه و به سازمان فاوا تحویل داده شود.
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 .12مستندات تحليل ،طراحی ،توليد
در صورتيکه مالکيت مادی و معنوی برنامه نرم افزاری به سازمان فاوا و یا شهرداری واگذاری شده و یا به صورت مشارکتی
فيمابين مجری و سازمان فاوا و یا شهرداری تقسيم شده است ،لزم است مستندات کافی از ساختار برنامه نرم افزاری به
فصل پنجم

شرح زیر به سازمان فاوا تحویل داده شود :
 .12.1مستندات کامل نيازسنجی و تحليل مطابق با یکی از متدولوژی های قابل قبول.
 .12.2مستندات کامل طراحی مطابق با یکی از متدولوژی های قابل قبول.
 .12.3مستند .Application Structure

 .13قفل های سخت افزاری و نرم افزاری
در صورتيکه مطابق با آنچه در «دستورالعمل الزامات فنی و امنيتی برنامه های نرم افزاری شهرداری قم
 »ADP.IT.STD.003توضيح داده شده است ،مجری مجاز به استفاده از شيوه قفل گذاری بر روی برنامه نرم افزاری به
منظور کنترل لیسن س ،مالکيت مادی و معنوی ،و یا تعداد کاربران باشد ،لزم است قفل های مربوطه را (قفل های سخت
افزاری ،شماره سریال ها ،لیسنس های نرم افزاری و  ،)...مطابق با مستند فوق الذکر به سازمان فاوا تحویل نماید.

 .14فایل های ارتباطی
 .14.1در برنامه های نرم افزاری ویندوز دسکتاپ ،که لزم است برنامه کالینتی با سرویس دهنده های اطالعاتی ارتباط
برقرار نماید ،لزم است از متدهایی مانند فایل های ارتباطی یا سایر روش های ارتباطی برای برقراری ارتباط
استفاده شود .در چنين شرایطی مجری ميبایست فایل های ارتباطی مورد نياز همچنين ابزار و روش های مورد
نياز برای ساخت مجدد فایل های ارتباطی را همراه مستندات و آموزش های کافی به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .14.2ابزار و مستندات فوق الذکر ،به حدی باید باشد که سازمان فاوا بتواند در صورت نياز نسبت به تغيير سرورهای
سرویس دهنده و دیتابيس ها اقدام نماید و مجددا اقدام به ایجاد فایل های ارتباطی و یا روش های ارتباطی نماید.

 .15مستندات  Web Serviceها
 .15.1مجری موظف است یک نسخه از آخرین ویرایش شناسنامه کامل  Web Serviceهای برنامه نرم افزاری (شامل
ليست وب سرویس ها ،مشخصات دقيق هر کدام ،فيلدهای هر کدام ،نحوه ارتباط و کليدهای دسترسی و  )...را
به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .15.2این مستند به شکلی باید آماده شده باشد که با استفاده از آن بتوان بصورت کامل از  Web Serviceهای برنامه
نرم افزاری استفاده و بهره برداری نمود.
 .15.3مجری موظف است پس از هر بار بروزرسانی  Web Serviceهای برنامه نرم افزاری ،یک نسخه از مستند
بروزرسانی شده را مجددا به سازمان فاوا تحویل نماید.

 .16کليدها ،رمزها ،رمزگشاها
 .16.1در صورت استفاده از شيوه های رمزنگاری در هر یک از بخش های برنامه نرم افزاری مانند  :فایل های ارتباطی،
ذخيره سازی اطالعات در بانک اطالعاتی ،و ( ...در صورت موافقت سازمان فاوا) ،مجری موظف است ،ابزارها ،و
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کليدهای رمزگشایی ،و همچنين ابزارها و شيوه های ایجاد مجدد فایل های ارتباطی را به همراه آموزش ها و
مستندات مربوطه به سازمان فاوا تحویل نماید.
 .16.2در صورت استفاده از شيوه های  Encryptionبانک های اطالعاتی (با موافقت سازمان فاوا) مجری موظف است
 .16.3در صورت استفاده از  TDEد ر بانک های اطالعاتی برنامه (در بانک های اطالعاتی مبتنی بر ( )SQL Serverدر
صورت موافقت سازمان فاوا) مجری موظف است لیسنس ها ،ابزارها ،کليدها و سایر موارد مورد نياز را به شکلی
در اختيار سازمان فاوا قراردهد که امکان بارگزاری مجدد فایل های بانک های اطالعاتی برروی هر سرور دیگری
توسط سازمان فاوا و استفاده کامل از آنها و اطالعات درون آنها مقدور باشد.
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ابزارها ،و کليدهای رمزگشایی آنها را به همراه آموزش ها و مستندات مربوطه به سازمان فاوا تحویل نماید.

