
 

 5 از 1 صفحه

 

 بسمه تعالی

 

 کلید واژه های قراردادهای پکیج های آماده نرم افزاری

 
 

1- Software Package (نرم افزار بسته/پکیج:)  اصی خمجموعه نرم افزاری کامل و مدون که جهت کاربرد یا عملیات

 ارائه شده است. 

 

2- License افزار م ی از نرحق بهره بردار استفاده یارم افزاری به معنی مجوز در قراردادهای پکیج های ن :مجوز(، )الیسنس

ائم یا موقت دبصورت سمت فروشنده به خریدار از که  مشخصات توافق شدهبا  ،است که تعداد محصول مورد معامله در قرارداد

 .را مشخص می کنداعطا می شود 

 

3- Platform :)م افزاری فراهم ی بسته نرتوسعه و اجرامجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که محیطی را جهت تولید،  )بستر

 می سازد.

 

4- Generation (نسل:)  در حیطه  روشها و رویکردهایا وی در تکنولوژی هتغییرات اساسی و ما حاصلنسل جدید نرم افزار

متفاوت  ورژنخه یا نسگردد. )با می و محصول جدیدی متناسب با شرایط جدید به بازار ارائه  بودههای نرم افزاری بستر و ابزار

 است(

 

5- Version ( یا نگارشنسخه ، ورژن:)  ل نرم محصو از یوضعیت مشخص نرم افزاری کهبه معنی ارائه تغییرات در محصول

 .رددگی توسط پدید آورنده مشخص می معموال با شماره گذار رای شرح و ویژگیهای خاص می باشد وداکه  است افزاری

 

6- Update (بروزرسانی):  نسخه یا  طی تغییرات ارائه شده اعمالبه معنی( وصلهPatch) ه منظور بموجود  روی نسخه جدید

 باشد.می بهبود قابلیت های کارکردی و غیر کارکردی 

 

7- Patch  :)ع اشکال و بهبود به معنی مجموعه ای از تغییرات در یک یا چند بخش از نرم افزار یا برنامه جهت رف)پچ یا وصله

بدون و رنامه بی باشد که ممکن است بدون تغییر در سورس برنامه، مستقیما بر روی یک قسمت از و بهینه سازی عملکرد آن م

 جزا مرتبط نرم افزار اعمال گردد.تغییر در شماره نسخه اصلی برنامه یا تغییرات در سایر ا

 

8- Hotfix: یا وصله ای است برای رفع باگ در نرم افزار که می تواند دستی و یا اتومات باشد. پچ 

 

9-  Service Pack  :)رای آن مجموعه ای از هات فیکس ها و پچ ها که قابلیت باندل شدن داشته باشد و اج)سرویس پک

 .ره نسخه اصلی برنامه ایجاد نکندباشد و ممکن است تغییر در شمامعموال اتوماتیک می

 

10- Release :)یی )عملیاتی( ورژن، نسخه یا نگارش اجرایی جدیدی از یک نرم افزار است که بطور رسمی در محیط اجرا )ریلیز

، تست شده و معرفی، مستقر یا منتشر شده است و بر اساس فرایند کنترل کیفیت داخلی شرکت پدید آورنده یا ارائه کننده

 نهایی است.
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11- Feature List یک  فهرستی از خصوصیات کارکردی )عملیاتی( یا غیر کارکردی )غیر عملیاتی( ات(:)فهرست امکان

 سیستم نرم افزاری است.

 

12- Design :)طراحی( ( کاربری( فرآیند تعریف و تدوین معماری نرم افزار، اجزاء، ماژول ها، رابط هاUIاط ،) و داده )... العاتی و

 می باشد. به نیازمندی های تعریف شدهبرای یک سیستم نرم افزاری به منظور پاسخگویی 

 

13- Interface design :)نی طراحی قرارداد های بسته نرم افزاری به مع طراحی قالب گرافیکی در )طراحی قالب گرافیکی

 باشد و به معنی تولید، معماری و راه اندازی نیست. می UIرابط کاربری یا 

 

14- Installation :)انتقال یا پیکربندی بسته نرم افزاری و انجام تنظیمات برای اجرا و ارائه مجوز  )نصب(License نرم )

رم افزار، بستر و نافزار بر روی محیط عملیاتی معرفی شده از سوی خریدار در زمان قرارداد )خرید( می باشد که بسته به نوع 

 .ت متفاوت باشدزیرساخت مورد نیاز نرم افزار و پیشنهاد فروشنده ممکن اس

 

15- Implementation )ب و د نصفرآیند حرکت از طراحی در جهت رسیدن به یک ابزار نرم اقزاری یا فرآین :)پیاده سازی

 می باشد. سازی بسته نرم افزاری یسفارش

 

16- Establishment :)ازهای بهره مجموعه عملیاتی بعد از نصب و پیاده سازی جهت تطابق پکیج نرم افزار با نی )استقرار

ی تواند در قالب قرارداد یند مورد نیاز نرم افزار ایشان می باشد که مآباشد که میتواند شامل تنظیمات و تغییرات یا فرمی بردار 

 .گرددمجزایی فی مابین ارائه دهنده خدمات و گیرنده خدمات منعقد 

 

17- Deployment  بصورت  کاربران نهایی توسط واقعیفازی است که نرم افزار در محیط  :سازی()راه اندازی یا عملیاتی

  .عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد

 

18- Request Modification Request or Change :)پس از استقرار و تحویل در بازه  )تغییرات یا درخواست

نده در رد یا قبول آن پشتیبانی برای بهبود یا تطبیق بیشتر بسته نرم افزار با نیاز خریدار به فروشنده اعالم می شود که فروش

 مختار است.

 

19- Development :)ماژول ر به معنی تحلیل و طراحی و ساخت ابزار یا ماژول یا امکان جدیدی که مستلزم تغیی )توسعه

 های فعلی یا کدنویسی جدید بر روی پکیج نرم افزاری موجود می باشد.

 

20-  Customization :)ا سازی پکیج نرم افزاری یا مستندات آن با خواست و نیاز مشتری ی منطبق )سفارشی سازی

 .داده شود مخاطبان خاص که می تواند در کلیه مراحل مد نظر قرار

 

21- Bug :)ها و نرم افزار ویروس و تداخل با سایرخطای برنامه نویسی که برروی هر سیستم سالم عاری از هرگونه  )باگ یا عیب

 مشکالت سخت افزاری نمایان باشد.
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ه یا تغییرحالتی زیاده، نقیصعبارت است از:  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1ماده  4مطابق بند منظور از عیب  عیب: *

 36965/13 شماره -قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. )ارزش اقتصادی کاال یا خدمات گردداست که موجب کاهش 

 شمسی( 02/08/1388مورخ 

 

22- Error (خطا یا اشکال):  یا عملکرد گ ناشی از بایا کل نرم افزار می باشد که می تواند به معنی عدم عملکرد صحیح بخش

 اجرایی نرم افزار باشد.ساختی و بستر کاربری و یا مشکالت زیر نادرست

 

23- Defect (نقص): یازمندی نها و  بطوریکه آن محصول نتواند ویژگی ،، ماژول یا بخشی از نرم افزارکمبود در یک محصول

یا میر، تکمیل و و نیازمند تع نمایدبدرستی اجرا را اعالم شده است هایی که در لیست مشخصات ادعا شده توسط ارائه کننده 

 باشد. تغییر

 

24- Guarantee (گارانتی:)  یوب برنامه عشده و برطرف سازی باگ ها و  ارائهصحت عملکرد امکانات نرم افزار به معنی تعهد

 باشد.نویسی در مدت زمان مورد تعهد ارائه کننده می 

ه فنی به سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگا ضمانتنامه کاال یا خدمات:** 

ده یا شخریدار یا سفارش دهنده کاال و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کاالی فروخته 

خذ وجه و ان معیوب و یا دستگاه بدوا قطعات خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه ی

 02/08/1388مورخ  36965/13 شماره -قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نماید.وارده اقدام یا پرداخت خسارات 

 شمسی(

 

25- Support (پشتیبانی:) ر راستای دو تعهدات مشخص توافق شده )فعالیت ها(  مجموعه ای از خدمات ،نی نرم افزارپشتیبا

 شخصمطی مدت  اطمینان از کارکرد صحیح نرم افزار درحال استفاده براساس امکانات تعهد شده آن می باشد کهحصول 

 .به مشتریان ارائه میگردد، شده توافق

 

26- Software package training ( پکیج نرم افزاریآموزش): مکانات و ها و ای انتقال مهارت استفاده از ابزاربه معن

 را نش های پایهو دا خصصیت نرم افزارهای آموزش و های نرم افزاری برای استفاده بهینه از آن می باشدتوانمندی های پکیج 

 .دگردشامل نمی 

 ی و....(، زبان های برنامه نویسSQL ،HTML)دانش های پایه مانند و  ، مالی و ...(HRمانند  یتخصصنرم افزارهای )

 

27- Copyright: که حصاری بصورت ان نرم افزاردر هر یک از حوزه های تولید مجدد، نشر، استفاده و یا فروش  حقی است که

 به مالک آن اعطا میگردد.

دآورندگان نرم حمایت از حقوق پدیدر قانون  نرم افزار مادی و معنوی)در کشور جمهوری اسالمی ایران مفهوم حقوق مالکیت 

 (( آن قانون بیان شده است.17( و )2مواد )آیین نامه اجرایی و  افزارهای رایانه ای

 

28-  Source code()ینرم افزار زبان های مشخصداده ها و دستورالعملهای رایانه ای به به معنی مجموعه ای از  :کد منبع 

ر جهت تولید فایل درایانه ای  اینترپریتور )مفسرها( بعنوان ورودی اسمبلرها )اجراگرها( کامپایلرها )مترجمان(می باشد که 

یت از حقوق حماقانون های اجرایی یا راهبری و نگهداری نرم افزار ایجاد شده اند و مالکیت مادی و معنوی آن بر اساس 

 .است (فروشندهپدیدآورنده )متعلق به آن  آیین نامه اجراییو  پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
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29- Delivery (تحویل):  است که ار خریدبه  از طرف فروشنده بخشی از آن ای نرم افزاری ستمیس کی واگذاریتحویل به معنی

 .م استقابل انجا براساس شرایط قرارداد یا توافقات بین خریدار و فروشنده استقرار یا راه اندازی نصب یا پس از

 

30- SLA )ت و اهداف مشتری که شرح خدما تفاهم نامه مدون شده بین ارائه دهنده خدمات و :)تفاهم نامه سطح ارائه خدمات

اخیر مجاز در تنماید. )مواردی از قبیل  نهایی و توافقات انجام شده در راستای چگونگی انجام خدمات را دقیقاً مشخص می

 (پاسخگویی، میزان پایداری، توقف سرویس و ... میتواند در این تفاهم نامه ذکر شود

 

31- Scope :)می ا دامنه اثر هر یک از محصوالت، خدمات یا نتایج مشخص پروژهمشخص کردن حوزه، وسعت و ی )محدوده 

 باشد. )مانند محدوده جغرافیایی، زمانی، کاربری و ...(
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع:
INTERNATIONAL STANDARD (ISO/IEC/IEEE 24765 Second edition---2017-09) 

 شمسی 02/08/1388 مصوب 36965/13 شمارهبه  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 شمسی 1379مصوب  حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ایقانون 

 شمسی 1383مصوب  هئیت وزیران ( قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای17( و )2آیین نامه اجرایی مواد )
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 راهنمایی: 

 :شامل موارد زیر می باشد مستندات پکیج نرم افزاری در زمان تحویل

 لیست امکانات سرویس ها و توانمندی های نرم افزار

 حداقل نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری

 راهنمای استفاده از نرم افزار

 .موارد فوق می تواند بصورت مستند فیزیکی یا بصورت آنالین و یا دیجیتال به مشتری تحویل شود

 افزاری، قصور در زمان انجام تعهدات از سمت فروشنده یا خریدار می باشد.در قراردادهای نرم  تأخیر:

مان انجام زتا در  ،گرددمی بین طرفین توافق  پکیج نرم افزاری در قرارداد فروشممکن است به معنی مبلغی است که جریمه: 

 محاسبه گردد.خریدار  وبابت تأخیر در انجام تعهدات فروشنده  تعهدات قرارداد

گردد. خریدار وارد می در قرارداد های پکیج های نرم افزاری به معنی ضرر و زیانی است که از عملکرد نادرست نرم افزار به:  خسارت

رای انتظامی شوپیشنهاد می گردد . )شده استفی است که در قرارداد معلوم تشخیص برآورد میزان این خسارت با مرجع حل اختال

 (به عنوان داور در ماده حل اختالف لحاظ گردد های سازمانرا در تیپ قرارداد رایانه ای فیننظام صسازمان 

 

 تهیه شده در:
  کارگروه قراردادهای پکیج های نرم افزاری

 کمیسیون استاندارد و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران


