
AZ AQAP 150/159 III. KIADÁSA

Az Iso/TEC 12207 : 1995 adaptálása a NATO szoftver
minőségügyi követelmények megh atározásához

Reizinger Zokónl

^ A NATO orsaúgokfegtverzeti egliittműíködésének a ketfő teríitete a
fegvergórtds és erpn termékekre vonatkoní szabvtúnyosítós. Ezek a
terüIetek a Nemzeti Feglverzeti lgazgatóh Értekezletének (CNÁD) égÍsze
aIó tartoznak. A CNAD Főfegverzeti, Fő és Keretcsopottokban aőQo-
zik, jelenlegi sruktúrója több mint szttzfő és albizottstúgból és munkibi-
zottstúgból dll A Keretcsoportok a feguerzeti egnttmflíha*s óltalónos
érvényíÍ toéhenységeit végzik .

Az egyik ilyen keretcsoport a NAIO AC/Z1O CpG, a Nemzeti
Minősegbiztosítási lgazgatők F'őbizottsága, amely felelős a szövetség
minőségbiaosítási, megbíáatósági és karbantarthatósági kiadvrányainak
kiadásáért, korszenisítéséért (AQAP - Szövetségi Minőségbiztbsítási
Kiadvríny' ARMP - Szövetségi Megbízhatósági és Karbantarthatósági
Kiadvrány). Az AC/250 CPG FtÍbkottsdg atdiendeltségében, két albi-
zottstÍgot (A es B) és adhoc bizotaógot irdnyít.

A NATO ACl250 Adhoc Szoftver Munkabizottsága (AHSWP) az
'tA" szewezeti eleme.

A Szoftver Munkabizottság munkája soriín a NATO szabvrírryosítási
politikáját valósítja meg. Előnyben részesíti a nemzetközi polgrári szab-
vrányok alkalmazásáÍ., adaptá|ását amennyiben rendelkezésre iállnak, nem
célja új NATO szabvrárryok kidolgozása.

Az AQAP- 100-as minőségbiaosítísi kiadvríny sorozat II. kiadrása
alapvetően az ISo 9000: 1994 szabviány sorozat kiegészítése NATO
követelrnényekkel. A sorozatba tartozók áz AQAP-I10:120 -l30, ame-
lyek az Iso 9001, 9002, 9003 szabvrányokat egésátik ki. AzAQAP-119
az előző három dokumentum alkalrnaási útnutatoja. Az AQAP_I31 a
végátvétel követelmény eit tartakn az'z.a. Az AQAP- 1 50/ l 5 9 II. kiadrása az

l. Reizinger Zoltárr mk. alezredes, Honvédelmi Minisaérium, Beszerzesi HivaÍal,
Minóségbiztosítási Igazry:úósáE, Gyrlrtásfelitgyeleti oszti{lyvezetó
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AQAP-110 szoftveÍ termékre vonatkozó követelményekkel való
kibővíté sét tattalfraz, a.

Az AQAP-l7O-es kiadvány a kölcsönös katonai/kormányzati
minőségbiztosítási eljrárásokat tartalmazza. Utóbbiak nemzetközi szab-
ványhoz nem csatlakozó kiadványok.

Az AQAP-I50ll59 tr. kiadást az AQAP-1I0 szoftver projekt kie-
gészítéseként kerül alkalmazásra, amennyiben az AQAP-110 követelmé-
nyein belül szoftverfejlesáés a cél. Önálló szoftver fejlesztések esetén, ha
nincs hardver része a szerződésnek, és az AQAP-110 nem hivatkozható, nem
követelmény a szabviínyos minóségbiztosítási rend-szer. Ezt a hiány osságot
új kiadvrány megjelentetésével kívánta kiktiszöbölni az ACl250 Íbbizottsága.

Az ISO/IEC 12207:1995 Informatika. Szoftver életciklus folyamatok
- szabványból a szoftverfejlesztés, iizemeltetés és karbantartás szervezeti
folyamatai és a trímogató folyamatok kertiltek kiemelésre.

Ez egy nemzetközileg szélesköriien elfogadott és akalmazntt szab-
vríny, amely a szoftverek teljes életciklusát átfogja az e|képze|és vagy az
igény megfo galmazásátől a szoftver alkalmazásrának befejezéséig.

Alkalmaását az indokolta, hogy ez a nemzetközi szabvríny közös
modellt, közös terminológiát hasnlái, életciklus és folyamat szempontu
megközelítést alkalmaz.

A szabviíny minden folyamata belső TQM (PDCA) ciklust alkalmaz,
így a TQM-hezvalrő illeszkedés is megvalósul' Ujdonság az eddigi minő-
ség szabvrínyokhoz képest az önértékelés és javítás folyamatainak
bevezetése.

Az AQAP-150/I59 III. kiadásába az ISo 9001: 1994 szabvány
minőségbi*osítási rendszer követelményei kerülnek beillesztésre'

A NATO speciális követelményei az AQAP 110 dokumentumból
kerÍilnek beépítésre.

A folyamat szempontu megközelítés az, amely az új ISo 9000:2000
szabviány soro zat egy tk f ó új donság a |e sz az 1 9 9 4- e s I s o 900 0 v áútozathoz
képest.Igy zAQAP150 könnyen alkalmaáató majd aváltoző ISo 9000
minőségrendszer követelrnényei mellett is.
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^Z 
lrvAr r)U/l)y lll. Klaoas az lsu 9UUl szÖvegtagozÓdáson alap-

szik, így aZ a szprvezet, ame|y az ISo 9001 szerinti minőségbiaosítáii
rendszert működtet, csak az eltéréseket kell beépítenie.

A NATO szövegkömyezet (Korm ényzatikatonai minőségbiztosítás,
beszerzó, minő ségbiaosítási képviselő) megm aradt, így az eddigi AQAP-
l50 il. kiadást alkalmazók nem találkozrak új terminológiával.

A kÖvetkezőkben a kiadvdnyok rövid ismertetése következik.

AQAP 150 ilI. kiadás

Szoftver teljes életciklus, NATO integrált minőségi
követelmények

A kiadvdny felepí,tése

a.) Projekt-követelmények: az ISOAEC 12207 alap és trírnogató folya-
matain alapuló követelmények.

b.) Minoségügyi rendszer követelmények.' a szállítóval szembeni
szewezeti követelmények. A minőségügyi rendszer követelmények az
ISo 900l követelményein alapulnak és kapcsolódnak a fo és támogató
folyamatokhoz (projekt követelmények)'

c.) NATo követelmények: abeszerzés NATO környezetben történő
v égzéséhez kapcsolódó követelmények.

I.sz dbra
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S zerkezete (fejezeteh szerint) :

1. Bevezetés

2. Szewezeti követelrnények

3. Életciklus fő folyamatai

4. Életciklus támogató folyamatai

5. Illesztés folyarrrata

6. NATO specifikus követelmények

Mellékletek

A kiadvány az összetartozó követelményeket folyamat keretben
egyesíti.

Az egyes életciklus folyamatok tevékenységekre oszlanak fel, a
tevékenységek pedig feladatokra. A kiadvríny 24 fo|yamatot, 92 tevékeny-
séget és 300 feladatot taÍtalmaz.

A kiadvóny rövid tartalma

1. Fejezet Bevezetés

Cél

A szoftver minőségügyi rendszer követelmények - szerinti minőségü-
gyi rendszer legyen megvalósítva, dokumentálva, alkalnazva, karbantart-
va, értékelve, javitva.

A szoftver életciklus folyamatok közös keretet biztosítanak a
szoftverfejlesztési modelleknek, nemzetköáleg elfogadott terminológia
felhaszrrálásával.

Az életciklus folyamatok szervezetekre és projektekre és a projekten
beliili alkabnazátsta illeszthető. Az életciklus folyamatok tevékenységekre
oszlanak fel, a tevékenységek pedig feladatokra.
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Alhalmaúatóstűg

A kiadvány tewezetet, alapvetően két fél közötti szerződéses vi-
szonyok között alkalmanÁk (projekt)' a rendszerbe illesztett szoftver,
szoftverszolgáltatás, önálló szoftver termék szállítása, fejlesztése,
iizemeltetése, és karbantartiása során'

Egy szsrvezet saját belső rendszerének kiépítésénél is alkalrnazlratja.

A rendszer egészére és a rendszer más nem szoftver elemeire (hard-
ver) vonatkozó minőségügyi követelmények meghatérozására más
megfelelő szabvrínyt kell alkalmazni.

A rendszer egészsre vonatkozó szabvény még nem iíll rendelkezésre.
Csak hardver esetére az AQAP-110-a megfelelő.

A szerződéses követelnények a kiadvrány követelményeitől eltérhet-
nek, ekkor a szsrz.odéses követelrnények az irrányadóak.

Az AQAP 150 uI. kiadásának való megfelelőség

Az áitalános minőségbiztosítási rendszerek tertiletén (Iso 9001,
AQAP-110) eá a kérdést úgy lehet szemléltetni, mint az adott szabvrány
vagy kiadvány minden egyes követelrnényének való megfelelést.

Az AQAP-150 m. kiadása alapvetően tarta|mazza a kiadvány
illesztését (3. 4. fejezet) ezéfi.akiadvránynak való megfelelőséget úg lehet
me ghatározni, mint : a 2. F ejezet követebnényeinek telj esítését valamint a
3. és a 4. Fejezet kiválasztott folyamatainak, tevékenységeinek, fela-
datainak teljesítését. A kivrálasztrást az illesÍési folyamatnak (5. Fejezet)
megfelelően ketl elvégezni.

Három lehetséges megfelelőségi szituáció:

Sz erv e z e ti rne gfe I e I é s :

. teljesítés a speciális szenter.et áital;

. az illesztési folyamat (5. Fejezet) elveinek megfelelően kell
elvégezri.
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Projek megfelelés:

. speciális pÍojekfre;

. azi||esz1esi folyamatnak (5. Fejezet) megfelelően kell elvégezrri.

ÁI kalmazas i rne gfelelés :

. a speciális alkalnazásra a projekten beltil;

. az illesztési folyamatrak (5. Fejezet) megfelelöen kell elvégezrri.

AQAP _150 m. kiadás Illesztése

E kiadvrány használata során az illesztés a|att a következő folyamatot
kcll érteni:

":) 
A kiadvány feladatainak elemzése a projekt szempontjából (meg_

vizsgálva, hory fejlesztési, iizemeltetetési, karbantartási projektről van_e
szÍ,);

b.) A feladat követelményeinek elemzése, hogy a projekt sorrán alkal_
6azható-g az adott feladat;

c.) Az illesztési döntés meghoása (követelmény megtartása vagy tör_
lése, követelrnények cscikkentése) és dokumentálása.

A kiadvány körtilbeliil 300 feladatot taftalmaz. Ezr* illesztése bo_
nyolult folyamat, jelentős mennyiségű előkésziiletet és szakértelrnet
igényel. Az illesztés végrehajtására az AQAPl59 alkalmazási útnutató ad
segítséget.

A minőségiigyi rendszer követelményei (2. fejeznt) nem illeszthetök,
,igt !"lt végrehajtani őket, mint alrogy előírták, tehát műkodö minőségbiz_
tosítrási rendszer az alapkövetelmény.

A1 életcihlus Í& u tótnogató folyamat hövetelményeit mÍnden eset-
ben illeszteni kell

Amennyiben sztikséges kiegésátő folyamatok, tevékenységek és
feladatok hozzÁadbaak a projekt követelrnényekhez.
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Az illesztést projekt és alkalmaás szintjén az 5. Fejezetnek meg-
felelően kell végezri'

Az illesztést szew ezeti szinten az 5 . F ejezst elveinek megfelelően kell
végemi.

Az illesáést a ''B'' mellékletrrek megfelelően kell dokumentrílni.

2. Íejezet: Szervezeti követelmények

2. l Yezetó ség felelő ssége

2'1.1 Minőségpolitika

2.I.2 Szervezet

2.l.3 Yezetőségi felülvizsgálat

2.2 Minőségügyi rendszer

2.2.I ÁItalános követelmények

2.2.2 lvÍtnőségugyi rendszer eljárásai (Folyamat megvalósítás)

2.2.3 Belső minőségügyi auditok és helyesbítő intézkedések
(Folyamatértékelés)

2.2.4 Mege|őZo rrrté7kedések (Folyamatj av ítas)

2.2.5 Minőségugyi feljegyzések kezelése

2.2.6. l\/Ínőségügyi rendszer karbantartása'

A második fejezetaz ISo 900l minőségügyi rendszerre vonatkozó
alapkövetelrnényeit tartalmazza' kiegészítve az ISOAEC 12207 folya-
mataiból azokkal, amelyeket szervezeti szinten kell elvégezri, nem pedig
egy projekt sonín. Az ISo 9001 nem tartaLmazza a minőségügyi rendszer
javításiíra, tökéletesítésére vonatkozó követelményeket' így ezeket az
ISO/IEC 12207 -ból illesztetttik be.



3. fejezet : Élet"iklu. fő folyamatai

3.1 Szállítási folyamat

3.2 A száilító áttal kezdeményezettbeszerzés

3.3 FejlesÍési folyamat

3.4 Gyrártási és telepítési folyamat

3.5 Üzemeltetési fotyamat

3 . 6 Karbantartrási folyamat.

A fejezet alapvetöen az ISo/IEC l22o7 életciklus fő folyamatait öleli
át, kiegészíwe a 3.4. alatti "Gyórtósi és telepí'tési folyamattal'', amelyet
nem tartalmazotlaz eredeti szabviány. A 3.2. "A szóllító óItaI lrpzdemé-
nyezett beszerzés" - átalakításra került az eredeti szabvány beszerzési
folyamatából - az alvá|lalkozó kezelésére'Ez M et.alrakjltá;s indokolt mivel
az AQAP150 ilI. kiadás a|kalmazása mrár egy beszerző - szállító kapcso-
latot feltételeZ.

4. Íejezetz Életciklus támogató folyamatai

4. l Dokumentálási folyamat

4. 2 Konfigwációkezelési folyamat

4.3 Minőségbiztosítrísi folyamat

4.4lgazo|ási folyamat

4.5 Érvényesítési folyamat

4.6 Együttes áNizsgálási folyamat

4.7 Feliilvizsgálási folyamat

4.8 Probléma megoldási folyamat

4 .9 |rány itási folyamat
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4. 10 Infrastruktwa biaosítási folyamat

4.1l.Képzesi folyamat

4.l2Mérési folyamat.

| !"j-:rt llapvetően az ISO/IEC 12207 életciklus támogató folya-
matait fedi le, kiegészítve a 4.l2. alati, "Mérésifolyamattal,,, aúe}et nem
tartalmazott az eredeti szabvrány. Illetve a 4.9 'ilrányítási folyimattal,,,4.I0 "Infrastrukúrabiztosítasi folyamattal" 4.Í|."Képzési foiyamattal,,,
1melyek az ISO/IEC 12207 sz'ervezettfolyamataiból keriiltek á tamogato
folyamatok közé.

5. Fejezet: Ílesztési folyamat

Az ISO/IEC 12207 " ill es zté s i fo ly amat " követelmény eit tartalmazz a.
A uBu melléklet szerint ke|l az illesztést dokumentálni.

6. NATO specifikus követelmények

6. l. Kormrínyzati minőségbiaosítás segítése

6.2. Szoftver minöségügyi rendszer

6.3. Minőségbiztosítrísi képviselőnek bemutatott termékek

6.4. Minőségbizosítrísi képviselő énesítése

6 . 5 . Minőségbiztosítrási képviselő információkho z v alő hozzáférése

Ezek a követelnények, amelyeket minden NATO minőségbixosítrísi
kiadlríny tartalmaz, az AQAP-ll0-ből kerÍiltek - &{olgozva -
beillesztésre.

Mellékletek:

Á-] melléHeÍ.' Kereszfteferencia táblázat, AQAP150 -Iso 9oo1
(tájékoztatísul)

Á-2 meltékteÍ.' Kereszteferencia tálb!ázat,AQAP 1 50_ Iso/IEc l22O7
(tájékoztatrásul)
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B melléHet : Illesztés doktrmenüálása (Normatív)

C melléklet: Lényeges információk azlntegráit minőségügyi terwől
(tríjékoáatásul)

Azntegralt minőségügli tem (C melléHet)

A minőségügyi terwelkapcsolatos legnagyobb probléma az,ttogy a
különböző orságok kiilönbözőképpen alakítotlák ki és vezették be a
minőségügyi terveket. A minőségügyi tervek és más projekt fiiggő tervek
viszonya, az a másik problémás terill'et, ahol nem sztiletett megegyezés
illewe mindenki másképp szabályozta. A C melléklet nem egy minőségü-
gyi terv tartalomjegyzék, azokat a lényeges információkat tantalmazza,
amelyeket a projekt Integrált minőségügyi terv kell, hogy tartalrnazzoÍ.

AQAP 159III. rraoÁs
NATO útmutató az AQAP 150 III. kiadás

alkalmazásához

A kiadvány felépítése

A kiadvrírry nétr^íny jól elkiilöníthető részből á1l.

Szerkezete (fej ezetek szerint) :

1 . )Általrános megi egyzések

2.)H;á.r'tér

3.) Értebnezési úünutató

4.)Alkalmazási úmutató

5.) Az integrált rendszer megközelítés

A kiadvdny rövid tartalma

1. Általában

A kiadvany célja háttér információ nyújtiása, értelnezési és alkal-
mazísí úfuutató nyújtrása Az AQAP 150 m. kiadásríhoz. Ez a kiadvrány
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nem szerződéses dokumentum, ennek tartalma nem váltoÍat meg egyetlen
AQAP l50 követelnényt sem. Ugyanakkor esetenként alkalmazási célból
szerződésessé tehető némely része.

A kiadvány alkalrnazási előfeltétele az ISoAEC 12207 és ISo 9001
szabványok ismerete, amelyet kiegészíthetnek az előbbi nemzetközi szab-
ványok útnutatói úgy, mint az ISOAEC 1527l és az ISo 9000-3:1997.

A kiadvány teÍvezet felhasználói a szoftver projekt minden résztvevő-
je, beszerző, szállító, fejlesáő, üzemeltető, karbantartó szervezetek és
személyek.

A továbbiakban felsorolásra kerülnek a tájékoztató referenciák és a
nemzetközi szabványosításban kidolg ozás alatt lévő szabványok.

2.Háttér

A háttér fejezet a korábbi kiadvríny és az alapul szolgáló nemzetközi
szabviínyok kiválasáásának az okát magyarázza, a nemzetkőzi szab-
vrínyosítás helyzetének a bemutatatásáva| együtt, majd az integrált rend-
szer megközelítés felé megtett első lépéseket úgy, mint az egy rendszeren
beltil a szoftver, a hardver, az emberi beavatkozás, az infrastrrrktura és
folyamatok egyiittes harmonizált működését.

3. Értelmezési útmutató

Az AQAP 150 III. kiadásának a modelljét és a koncepcióját írja le,
amely a minőség és a szoftvertechnológia egyesítését tartalmazza, a
beillesztett szabviány elemek minimális vá|toztatásával, kiegészítésével.

Majd az AQAP150 m. kiadás 2.3' 4. fejezetének a részletes értelme-
zése következik.

4. Alkalmazási útmutató

Az aka|mazási útrnutató a 3' és 4. fejezet illesáéséhez nyújt kiegé-
szítő információkat. A kiadvány táblázatok segítségével egy módszert ír
Ie, amelyet az illesztési folyamat sorrárr lehet használni' Az alka|mazási
útmutató az AQAP 150 ru' kiadásában megismert folyamat dimenzióhoz
egy új dimenziót ad hozzú: az életciklus adatot'

Az életciklus adat elem lehet - egy feladat végrehajtása során keletkező
szoftver termék (specifikáció, forrás kód stb.), vagy valamilyen trímogató jel-
legű adat elem (tery jelentés stb.)' Ha egy feladat eredményeként létrejön
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egy életciklus adat elem, azt a létrehozó feladat fajtája szerint az ISoAEC
tízol,vagy az ISo 9001 terminológiájanak megfelelően azonosítjrák és

nevezik e|. lzalkalrnazási útmutató nem szabja megazéletciklus adat ele-

mek tartalmát és formáj át, de azlevezethető a megfelelő hozzákapcsolódó
feladatból vagy kiválaszttrató más szabvrínyokból.ol. IEEE/EIA-std-I2207)

Az alkalmazási útnutató nem kiárólagos értelrnezése az AQAP 150

III. kiadás illesztésének ) ez M alkalrnazó nemzetek és szervezetek által

tökéletesíthető és kiegés zíthető'

Az akalmazási únnutató a szoftver munkabizottság közös vélemé-

nye, és gyakorlati tapasztalatokon alapszik. Valós köriilrnények között

még nem keriilt kipróbrálásra.

Illesztési útmutató

Az illesztési folyamat végrehajtását a projekt és termék - jellemzők

befolyásolják. A jellemzők vagy rendelkezésre állnak' mint a projekt cso-

port közös szakénebne, ldEY levezethető a projektből' A megfelelő
je[emzők közvetlen meghatánozására egy táblázatot alkalmaz a kiadvríny,

amely sziikség szerint kiegészíthető.

Az illesztési folyamat két különböző utat követhet:

I.\ Az implicit jellemzők segítségével az illesztést feladatról-feladafta
és életciklus 

-adatról-életciklus adata elvégezziik, és az illeszthetóségi
táb|áv aI esetleg leellenőrizziik azt.

2.) A könett en j ell e mzők táblázat segítségével meghat étrozott illesztési
hat"ások és az összetartoző feladatok figyelembevételével elvégezz1lk az

illesztést. Az illesztés trámogatrására és ellenőrizésére az illeszthetőségi
tábla haszrálható.

Az illeszthetőségi tóblózat a kövétkező informócíókat tartalmazza:

. mely feladat 5gmmikor sem illeszthető,

' mely feladat kivételesen illeszthető.

' mely feladat alkalmanként illeszthető,

' mely feladat törölhető teljesen' ha indokolt.

Hasonló jelzéseket tfÍ]talmaz az életciklus adatokkal kapcsolatosan is.
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Az illesztési hatrísok és az összetartozó feladatok tÁblánata az össze
tartoző feladatokat kiilönböző, funkcioruális szempontok szerint csopor-
tosította. Az illesztési utmutató részletesebb ismertetésére egt követlrező
cikkben kerül sor

5. Az integrált rendszer megközelítés

Az AQAP 150 m. kiadása egyértelrnű általrínos rendszene vonatkozó
követelrnényeket tartalrnaz a fej|esztési folyamatban. A rendszer köv-
telmények felbontrísakor szoftver és hardver és egyéb követelrnények
(infrastruktura, személyi beavatkoás) keriilnek meghatírozásra, mivel
jelen kiadvrányok csak a szoftverre vonatkoznak az egyéb tertiletekre sziik_
séges más kiadványok, szabviínyok igénybevétele, pl. a hardverre az
AQAP-110 II. kiadása. Közös alkalmazása a rendszer tesztig, illetve a
felmeriiló egyéb helyeken, pl' iizemeltetés' Az egyszertibb érthetőség ked-
véért egy táblázatottafialmaz a kiadvány.

Kiegészítő ínformációk

A két kiadvány végleges tervezete 1999. szeptemberében késziilt el.

Az AQAP-I50/159 III. kiadása előre láÍhatóan 2000. januór I1.4n
lep hatólyba

Mindkét kiadvány tervezet a Honvédelrni Minisztérium Beszerzési
Hivatalrínál megtalálható.

Az AQAP l50 m. kiadás magrarcrszÁgi alkalmaztratósága

Az AQAP 150/159 III. kiadása új típusú követelnényeket állit az
alkalmazoi elé, új fogalrnakkal kell megismerkedniiik és új típusú gondol_
kodást igényel az életciklus megközelítéssel, a folyamat szempontu
tevékenykedéssel és a kiadvrárry illesztéssel.

A minőségügyi tertileten tevékenykedőknek meg kell ismerkedni a
szoftvertechnológia fogalomrendszerével és a módszereivel. A szoftver
teriileten tevékenykedőknek pedig a minőségügyi módszerekkel és fogal-
makkal kell megbarátkozniuk' E két terület csak közös erőfesátéssel teheti
a fenti kiadvány magyarországi alkalmazásátthatékonnyá. A képzésnek a
továbbiakban ki kell terjednie a potenciális sállítók szakembereire is.

Az ismeretszerzést adaptdlni hell a projektekre is, a7, ilksztésifotya-
mat foly amatos tökéletesűtésével egt iitt
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