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1999. febrafu 01-05, került megrendezésre, Madridban a NATO
AC/250 "Ad hoc szofner" munkacsoport (AHSWP) 8. értekezlete, amely-
nek a témája szoftver minőségbiztosítás, Ez a munkacsopoÍt a NATO
egik minőségbiztosíttisi publikációt előkészítő szakmaí bízottsúga, amely-
nek feladata a NATO új szabványosítási elveivel összhangban, nemzet-
közi polgári szabványok széIesköríí alkalmaaisával a NATO igényeit
kie I égitő p u b l iktic ió k készít ése.

A jelen munkaértekezlet témáját AQAP- l50/l59 szövetségi publiká_
ciók III. kiadása alkotja, amely a szoftverfej lesáési és a minőségbiáoSítáSi
módszereket egyesíti egy dokumentumban. Az AQAP-I50 egy szerződé-
ses publikáció, az AQAP-159' az AQAP-150 értelmezési, alkalmazási,
testleszabási dokumentációjának útmutatója.

Az AQAP-l50il59 II. kiadást az AQAP-110 szoftver projekt
kiegészítéseként kell alkalmazni, amennyiben az AQAP- l l0 alkalmazása
során szoftverfejlesztésre került sor. Az AQAP-150/I59 II. kiadása a

nemzetközi polgári minőségbiztosítási szabványokat (mint pl. ISo 9000
szabványsorozat) nem vette figyelembe. Az önálló szoftver fejlesztések
esetén' amikor nincs hardver része a szerzódésnek, tehát az AQAP-I10
nem kerül hivatkozásra, nem követelmény a szabványos minőségbiz-
tosítási rendszer. Az AQAP-I50/159 III. kiadásába az ISo 9001: 1994

szabvány minóségbiztosítási rendszer követelményei kerülnek beillesz-
tésre. AZ |SolIEC 12207: 1995 Szoftver életciklus folyamatok - szab-
ványból a szoftverfej lesztés, üZemeltetés és karbantartás szervezethez
illeszkedő folyamatainak és a támogató folyamatok figyelembe vétele törté-

nik meg. A NATO speciális követelményei az AQAP l l0 dokumentum-
ból kerüInek beépítésre.

I.Rezinger zoltán mk' alezÍedes a HM BeszeÍzési Hivatal, Minősé8biáositliLsi lgazgatóság' Gyáías-
felÜgyelő osztály osztál}'vezeti!.j€
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Ez a munka úttörő je egíí, mivel ez az első ilyen komplex, rendszer
szemléleííí és az alkalmazás sonÍn csoport munkót igénylő dokumentum-

Az AC/250 lehetővé tette a kidolgozói munkába való bekapcsolódást
még a csatlakozás előtt, amely alkalmat ad a saját módszereink továbbfej-
Iesáésére és a hazai követelmények átdolgozására'

A mostani értekezlet során az AQAP-I50 III. kiadás l-2 munkaváI_
tozatát készítettúk el, amely az előző változathoz képest csak értelmező
változtatásokat tartalmazott. Az AQAP-159 II]. kiadás összeállíkísi folya_
mata az ismeÍető útmutató elókészítésével kezdődött, amely az AQAP-
150 követelmény€it és a publikáció felépítését magyarázza meg.

(Az érdeklődők részére a HM BH-náI, iIL a HM ETI-néI rendelkezésre
t lL)

Az alkalmazási útmutató összeállításáVal folytatódoÍ a munka érte-
kezlet. Az alkalmaási útmutató egy bonyolult komplex szoftverfej lesztési
alapesetet dolgoz fel, amely során az AQAP-l50 testreszabása történik
meg' Az alkalmazási útmutató az AQAP- l 59 egyik fejezete amely csak
irányelveket tartalmaz a testreszabás végrehajtására, nem teljesen kimerítő
tartalmú és az adott projektre, minden alka]mazónak a saját körülményeit
figyelembe véve kell használnia. Az alkalmazr{si útmutató kialakítása még
nem fejeződdtt be, a következő értekezleten folyatódik a munka. Az
AQAP_I59 III. kiadása eltjre láthatóan 1999. szeptemberére készül el.
Mindkét publikáció jóvdhaglósdra 1999. végén vagl 2000. elején
keriil sor.
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