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Bevezetés

Magl arorsaÍg célja az euroatlanti integrdcióhoz való teljes tmtoztÍs,
amely "küldetés" egtik fele mór teljesíilt (1999. március 12. NATO
tagsúg). Ahhoz azonban, hogt az Európai Unió népes "csalódjónak"
megbecsíilt tagjóvtÍ vóljunk, valamint teljesíteni tudjuk NATO tagsd-
gunkból fakadó kötelezettségeinket, magunkévó kell tenni azokaÍ a
szabólyzókat, normatívtikat, amely ezen gazdasdgi és katonai szövetségi
rendszerek míÍködését szabdlyozzdk. Igl a tanúsíttÍsi tevékenységet is fel
kell zárkóztatni a csatlakozúshoz sziikséges minőségi színvonalra.

A minőségügy egy komplex műszaki- társadalomtudomány amely-
nek szerves része a rendszer tanúsítás.

A NATO szabviínyosítasi egyezrnények a minőségrendszerekre vo-
natkozóan NATO AQAP normatív dokumentumsorozatot léptetik életbe'
amelybe az ISo követelménye érvényestil.

Az AQAP sorozat

A NATO egységesített minőségbiztosítási alapkövetelményeit tartal-
maző normatív dokumentumok Magyarországon még nem széles körben
ismertek. A NATO szabviárryosítási tevékenysége is törekszik arra, hogy
az általénos szabályozást tarta|maző normatív dokrrmentumait folyam-
atosarr korszerúsítse, tartalrnilag közelítse a nemzetközi minőségbiz-
tosítási szabványok követelményeihez. Ennek a gondolatnak a jegtében
jött létre az AQAP 100 jelíÍ sorozat, melynek néhóny tagját felsoroljuk
(AQAP : Allied Quality Assurance Publications : Szövetségi
M inőségb iztosíttÍs i Közlemény e k) :

l.Solténszky László őmagy, - Szendrói Szabolcs főhadnagy a HM Beszerzési Hivatral,
Rendszertanustó osztaly főelóadói
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' AQAP-100 General guidance on NAIO quahty assurance.

(A NATO minőségbiaosítás általárros irrínyelvei).

o QAP-110 NATO quatlty assurance requirements for design,

development and production.

. (NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezésre, a

fej lesztésre és gyrírtásra).

. AQAP-I19 NATO guide to AQAPs-110,-120,-130 applications.

o (NAIO irárryelv az AQAP 110, -120, -130 alkalrnazásáútoz).

' AQAP-120 NATO quality assurance requirements for produc-

tion.

. (NATO minőségbiztosítási követelmények a gyrártásra).

' AQAP-130 NATO quallty assurance requirements for inspection

and test.

o (NATO minőségbiztosítási követelmények az e||enőrzésre és vizs_

gálafta).

' AQAP-131 NATO quality assurance requirements for final inspec-

tion.

(NATO minőségbiaosítási követelrnények a végellenőrzésre).

'AQAP-150 NATO quality assurance requirements for software
devel opment.

(NATO minőségbixosítrísi követelmények a szoftver fejlesztésre).

. AQAP-159 NATO giudance for the use of AQAP-150

CNATO iranyelv az AQAP 150 alkalrnazásríhoz).

.AQAP-170 Guide for government quality assurance programme.

(imutató a kotmányzatt minőségbiáosíLási programhoz)
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Természetesen, a jelöléssel, címmel felsorolt normatív dokumentu-
mok akkor válnak számunkra is haszruálhatóvá,ha maryaÍ nyelven is hoz_

áférhetőek.

A meghirdetett törekvés az Ewópai Unióhoz csatlakoás szírrdéka,
valamint a létrejtitt NATo-csatlakozásunk érdekében sztikséges a hazai
követelményrendszenek a nemzetkőzi követelményhez való közelítése. A
sziikséges teriiletekre kiterjedő kompatibilitás megleremtésének egyik
lépése az AQAP sorozat követelnényeinek megismerése és azok érvényre
juttatrása a hadiipari termékek előállításrára, szál|itásitrajelentkező ajránlat-

tevőkkel szemben.

A katonai, NATO kompatibilis rendszertanúsítrís alapvető normatív
dokumentum ai az ekőzóekben ismertetett sorozat tagjaiból az AQAP - l 10;

-I2O; -L30; -131, illetve a területet speciÍikusan kiegészítő AQAP -150; _

159.

Ezen AQAP normatív dokumentumok kiemelt követelménye a kon-
figwáció management akalmazésa, ennek paralel civil szférában megie-
leáő kovetelménye az ISo 10007 szabvány. A párhuzamosság és

azonosságok érdekében itt kívánom bemutatni a konfiguráció manage-
mentre vonatkozó legfőbb szabályokat'

I. A konÍiguráció management (CM)

I. 1. FogalommeghaÍórozósok

Ahhoz, hogy megértsiik a konfiguráció management folyamatát'
tisztáz;rn kell néhríny alapfogalmat. A kovetkezőkben ezekpt ismertetem:

KonÍiguráció. Egy termék fi.rnkcionális és fizikai jellemzői' ahogy a
mtíszaki dokumentumokban me$tatfuozásra és a termékben megvalósítrís-
ra keriiltek.

KonÍiguráció audit. (CA). Vizsgálat annak meghatározásfua, bogy
vajon a konfiguráció egyed megfelel-e konfiguráció dokumentumainak.

KonÍiguráció bázisadat halmaz. Egy termék egy meghatánozott
időpontban, előírás szerint létrehozott termék konfigurációja, amely refe-
renciaként szolgál a további tevékenységek szrímára.

KonÍiguráció testület. (CB). Műszaki és adminisfuatív szakértők
csoportja, a konfigurációra és managementjére vonatkoz ő hatérozathozatal
megjelölt jogosultságával és felelősségével.
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KonÍiguráciő szabáiyzás. (CC). Tevékenységek, melyek magukba
foglaljrík a konfiguráció dokumentumainak előírásos kialakítása utáni, a
konfiguráció egyedre irányuló viáltozások szabáIyzásáú.

KonÍiguráció dokumentumok. A konfiguráció egyes követelményeit,
tervezését, megépítését, gyártásfit és igazolását meghatároző dokumentumok.

KonÍigurációazonosítás. Tevékenységek, magukba foglalva a ter-
mék szerkezete meghatározását, a konfiguráció egyedek kiváLasztásái,
dokumentálva a konfiguráció egyedek ftzkai és funkcionális jellemzóit,
benne foglalva az jnteúészeket és a későbbi váttoztatásokat, továbbá a
konfigrnáció egyedek és dokumentumaik azonosító karaktereinek és sá-
mainak kiosztását.

Konfiguráció egyed. (CT). Hardver, szoftver, feldolgozott anyagok,
szolgáltaüások vagy ezek kiilönálló részeinek egyesítése, mely konfigurá-
ció management céljrára kijelölésre keriilt és a konfiguráció management
folyamatríban mint egyetlen egység tekintett.

Konfiguráció management (CM). Műszaki és szervezeti tevékeny-
ségek, melyek tartalmazzák a:

. konfiguráció azonosítást,

. konfigwác iő szabáiy zást,

. konfiguráció állapot rögzítést,

'konfiguráció auditot.

KonÍiguráció management terv (CndP). Egy meghatrározott termék
vagy projekt konfiguráció managementje szervezetét és eljárásait felsoroló
dokumentum.

Konfiguráció állapot rögzítés (CSA). A kialakított konfiguráció
dokurrentumok formába öntött jelentése és feljegyzése, a javasolt változ-
tatások állapota és a jóvríhagyottváltoztatások megvalósításrínak állapota.

Interfész. Fizikai és funkcionális kölcsönhatás a konfiguráció
egyedek hatátrán.
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I. 2. KonJig uróció manag ement foly amat

Áltolábo,

A konÍiguráció managem ent 4 fci tevélrenységetfoglal magába:

. a I.2.1. konfiguráció azonosítást,

. a \.2.2.konfrguráció szabályúst,

. aI.2.3. konfiguráció állapot rögzítést,

. és aI.2.4. konfigtrráció auditot.

Valamerrnyi tevékenységgel szemben kritérium, hogy a konfiguráció
management folyamatba integráljrík, ezáItal biztosított minden fázisban a
hatékonyság.

A szállítónak dokumentált eljrírásokat kell rögzíteni a 4 ló szakaszra.
A következőkben ezt ismertetjiik:

I. 2. l. Ko ntig ur dc ió azo no síttÍs

A konfiguráció azonosítas :

. a project szerkezetet és a konfiguráció egyedek kiválaszilását'

' a konfiguráció egyedek dokumentáIását,

'súmozást,

. a konfi gur áciő bázisadat halmazok létrebozásáú

foglalja magába.

A project szerkezet írja|e a a konfiguráció egyedek he|yzekt és kap-
csolaíít a project felbontásában.

A konÍiguráció egyedeket a konfiguráció egyedek kiválasztására vo-
natkozó irányelvet használva, a project szétbontása folyamata akalazásá-
val kell kiválasztani.
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Ez a vertikális folyamat a teljes project sznrkezetst, a rendszert
felépítő résuendszerek vagy mindezek kombinációjrínak logikailag össze-
fiiggő és alrírendelt összetevőire osztja. Ezek lehetnek: hardvet, szoftver,
feldolgozott anyagok, szolgáltatrások.

A folyamat a magasabb szintrí konfiguráció egyedek kiválas*ásátő|
halad vetilcálisan az alacsonyabb szintíi konfiguráció egyedek kiválasz-
tásáig, de a project fejlesztés korai fázisrínak kezdetére miár valamennyi
egyednek teljessé kell lerrni.

A munka folyamrán útnutató irrányelveket kell alkalmazri, amelyek
biztosítjrík, hogy a kialakításra keriilő egyedek paraméterei és fizikai
jellemzői szétválastva menedzselhetőek úgy, hogy megvalósdon az
egyed valamerrnyi végső használati teljesítőképessége.

Figyetni kell arra, hogy tulságosan sok konfiguráció egyed kiválasz-
tása befolyásolja a project átláthatóságát, gátolja a managementet és növeli
a költségeket.

Tulságosan kevés konfiguráció egyed kiválasztása vaw az elégtelen
felbonüás logisztikai és karbantarüási nehézségeket teremt, valamint korlá-
tozza a management lehetőségeit.

A következőkben példót mutatunk be a egléb kritériumokra:

. kritikusság a magas kockiízatok feltételeiben,

' biztonság, a ktildetés sikere,

' új vagy módosított technológia, tervezés vagy fejlesáés,

'más egyedekkel való interfeszek,

' beszerzési köriilmények'

' logisztikai és fenntartási szempontok..

A project életciklusa sorián valamennyi fizikai és firnkcionális jellem-
zőt, amelyet egy konfiguráció egyedre vonatkozóan sziikséges megha-
tát ozli, dokumentálrri kell.
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A dokumentum típusok specifrkációkat, tewezési dokumentumokat'
listákat, szoftver adatokat és iizemeltetési, karbantartási kézikönyveket
foglalnak magukba.

A dokumentálás Íö kritériuma a váltoással és a visszavezethetőség-
gel összefiiggő információ biztosíthatósága.

Szrámozási eljrírásokat kelt kialakítani és lefektenri a konfiguráció
egyedek' a konfigwáció dokumentumok és viíltozások azonositására.

A szitmozátsi szabályozásnak figyelembe kell verrni a szprvezetben
mrír alkalrnazott szétmozÁsi eljátrásokat, de az azonosítő számok legyenek
egyediek.

A szétmozási szabályok kialakításakor biztosítani kell, hogy a mana-
gement rendszer más infonnációi engedjék meg a managemenbrek:

' hierarchikus vagy alrárendelt kapcsolatokat a konfiguráció
egyedek között a project stnrlctwrán belül,

. a részek hierarchikus vagy alrárendelt kapcsolatait minden egyes

konfrguráció e gyedben,

. az egyedek és a dokumentumok közötti kapcsolatokat,

. dokumentumok és változások közötti kapcsolatokat,

. tipikus adatállományok összetételét.

A sállítónak konfiguráció báaisadathalmazt kell léhehozrria, amely-
nek tartalma olyan jóvríhagyott dokumentumból áll, melyek a project
leírésát képviselik. A project életciklus során ez egy referencia doktrmen-
tumként biztosítja a kiindulási alapot. Kialakításrának részletessége fiigg a
megkövetelt szabály ozás ré szletességétól.

Megkiilönböztetiink funkcionális és gyrírtrísi konfiguráciő bázisa-
dathalmazt.

Az előző állhat csak egyetlen dokumentumból, míg az utóbbi teljes
dokumentum készletet tarta|mazhat, magába foglalva a erőforrásokra és a
folyamatokra vonatkozókat.
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Mielőtt rátériink a2. eljfuás bemutatásiíra, ismertetjtik a konfiguráció
bizottságra vonatkozó szabrílyokat, ugyanis ennek ismerete nélkiil nem
tudunk továbblépni ebben az ntegrált eljárás együttesben.

A projekt máíager konÍiguráció testtiletet hoztrat létre a konfigrrráció
terv, a konfiguráció eljrírások, a konfiguráció egyedek kiválasÍása, a kon- '
figuráció báuisadat hahnazok és ezen bázisadat halrnazok változásai -
beleértve az eltéréseket és felhasná|ási engedélyeket- átvizsgálásiínak,
elfogadásának és elutasításának jogosultságáv al.

A konfiguráció testÍilet tagjait a projekt manageÍ nevezi ki.

Valamennyi megkövetelt szakteri'ilet legyen képviselve a konfiguráció
testi'iletben' A konfiguráció testiiletben a projekt manager vagy arurak
képviselőj e elnökölj ön.

A konfigrrráció testiilet a jogosultság ktilönböző szintjein tétezhet,
például' ahol a szerződéses követebnények sz'kségessé teszik a vásárló
részltételét a folyamatban, a vásiírló szintén léfuehoztrat egy konfigrnáció
testiiletet.

A konliguróció testület funkciQja igazolni, hogl :

' a vonatkozó konfrguráciő bázisadat halmaz tekintetében meg-

felelő jogosultsággal rendelkezik,

' a v áltozás sziikséges,

. a következmények elfogadhatóak,

. változás helyesen került dokrrrnentálásra és osztáIyozÁsra,

' a váLtozáts dokumentumokban, hardverekben és szoftverekben
történő végrehajtásrának terve kielégítő.

A konfiguráctő béutsadat halnazokat meghatétrozott idopontokban
hivatalos megegyezés által kell létrehomi és mint egy konfiguráció hiva-
talos szabályzása kezdő pontjaiként kell azokat használni.

A konfiguráciőbánsadat halnazok plusz ezekhez abáaisadat halma-
zot'hoz a jóvráhagyott változtatások képezik az időszeru jóvríhagyott kon-
figurációt.
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I.2.2. Konfrguráció szabályzás

A szabátlyoús a konÍigtuáció management folyamat részrendszere, de

ő magais további részeljrárosokra bontható. Ezek a következők:

. aváltozás dokr:mentrálása és bizonyítása;

' a v áltozás követkemrényeinek értékelése;

' a v áitozásjóváhagyása vagy elutasíüísa;

' aváltozáLs megvalósítása és igazolása;

. eltérések és felhasanálási engedélyek folyamata.

Álapelv: a részfolyamatoknál a viáltozások dokumentális szabrályo-

zot1sőga.

Ezek után téÍjiink rá a részfolyamatok megismerése.

I.2.2.I. A vdhoaűs szíikségességének azonosíaűsa és dokwnenaőIdsa

A váltoás kezdenényezhető a szetvezeten beliil, vary a vevő, egy
alvállalkozo vagy ew szÁl|itó áttal'.

A konÍigrnáció testiilet általi értékelést és megítélést megelőzően,
valamennyi váltoási javaslatot dokr:mentálni kell. l módosító alterna-
tívók dohtmentóció tartalma :

. a váltoásra keriilő konfiguráció egyed(ek) és kapcsolódó doku_

mentumok, megnevezés(ek) és felülvizsgálati állapot;

' a javaslatot etkészítő egyén neve, a s7.enlezet és a készítés dátuma;

'aváltozáts indítéka;

'aváltoús leírása;

. stirgösseg.

A váltoási javaslatnak egyedi azonosító számot kell adni ebben a sza-
kaszban a visszavezethetőség és azonosítás megkönnyítésére.
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A váltoási folyamat áLlapotát és a vonatkoző határozatokat és
intézkedéseket fel kell jegyezni.

I.2.2.2. A vdltoztús értékelése

A javasolt váútazása vonatkozólag a következő értékeléseket kell
vé grelus tani és dohlmentáIni :

. a javasoltváltozás műszaki előnyei;

' a csereszabatosságra, az interfészekre, stb. való kihatás, azűjra
azonosítás sztikségessége ;

. ' szcrzódésre, a hatráridőre, a költségre való kihatás;

' a gyártási, vizsgrálati és ellenőrzési módszerekre való kihatás;

' abeszprzésre és a raktríroásra való kihatás;

' a karbantartísra, a felhasnátói kézikönyvekre, az akatrészekre
és az alkabész kézikönyvekre való kihatrás.

A fentebb leírt ertekelési feltételrendszer a project komplexitásához
illesztve alakítható.

I.2.2.3. A változds jóvóhagtása

Az értékelés uüín egy aŰa feljogosított és kellő fiiggetlenséggel ren-
delkezö szervezeti elemnek meg kell honia a d<intest, amely elfogadás
vagy elutasíüás lebet.

Fontos, hogy ez a "szerqllő'' rendelkezzen megfelelö jogosultsággal'
felelóseggel és hatáskönel, valamint tevékenysegét szabáúyomtt keretek
között végezze.

A jóváhagyása vag elutasításra vonatkozó b^táÍozat legyen doku-
mentiílva és az érintett teriiletek felé közölve.

I.2.2.4. A vríltozás megvalósítása és igazolása.

Eg,, jóváhaglott valto'zti,s megvalósítana és iguolasa a lövetlrező
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l é p é s e lre t fo gl alj a magáb a :

. a konfiguráció azonosításra vonatk oz,ó váitozások legyenek hiva-

talosan j óvráhagyottak;

. az éintett részlegek megfelelő, sztikségszeníen következő tevé-

kenysé geket kezdemény ezzenek;

' a megfelelőség legyen igazollt (tervezés, vizsgáúat, gyártás, stb.).

I.2.3. Kon13 lflguráció állapot rögzítés. (csA)

. A konfigtrráció adatokat "megszületésük" pil|anatában rögzíteni kell.
Igy szabá|yzotí az információ biztosítása valamennyi konfiguráció
azonosításról és a specifikált konfiguráció bázisadat halmazoktól való
minden eltérésről.

A megfelelő konfiguráció állapot rögzítés előfeltétele a helyes azo-
nosítrís és változás szabályzás'

A konfigwáció állapot rögzítés feljegyzései és jelentései inforrnációk
a konfiguráció management folyamat és a kapcsolódó tevékenységek
managementj e és adminis ztr áciőja szÁmár a.

A tevékenység az első konfigwáció dokumentum rendelkezésre áIl.á-
sával kezdődik és a project életciklusrán kereszttil folytatódik.

A konfigrrráció állapot rögzítés feljegyzései a konfrgwáció azonosítás
és szabá|yozás folyamata alatt kiválasztott adatok.

Ez átláthatőságot és visszavezethetőséget nyújt a kifejlődő konfigurá-
ció hatékony menedzseléséhez.
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A következő ada űpusok keríilnek jelentésre:

Azonosítás (alkatrész
szám, dokumentum
szám, kiadás/felülvizs-
gálat, sorozat sám)

Elnevezés,

Dátum,

Forgalomba bozatali
állapot,

Megvalósítási állapot;
(tervezett, megépült,
gyártofi szabvríny).

Dokumentumok

Váltoások

Eltérési ensedé-
lyek

Konfiguráció
brízisadathalma-
zok

Konfiguráció
egyedek

A jelentések a management célolqa szülrséges időkózönként lrerül-
jenek kiadásra.

Ilyen jekntések lehetnek:

' a konfigwáció brázisadathalmaz dokrrmentumok listája;

' a konÍiguráció egyedek és azok bánsadathalnazai listája;

. a jelen konfiguráció állapot,mint " ahogl megtervezték ", " ahogl
megépíiltn r " ahog) glórtoűtÍk " ;

o a változásokra vonatkozó állapotjelentések, eltérések és felhasz_

nálási engedélyek;

' a változások megvalósítására és igazolásfua vonatkozó állapot je-

lentések.

I. 2.4. KonligurdcÍó audit

A konfiguráció auditokat valamely konfiguráció bázísadat balmaz
elfogadrísa előtt kell végrehajtani annak biztosításiára, hogy a project
megfeleljen a szptzódött vagy a specifikált követelményeknek, valamint
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azt biftositznl hogy a project pontosan tiikröződjön a konfiguráció doku-
mentumokban.

Két konfrguráció audit típus van:

a) Funkciondlis konftgurócili audit: hivatalos vizsgálat annak iga-
mlására, hogy a konfiguráció egyed megvalósította a konfiguráció doku-
mentumaiban meghatrározott megjelenítést és funkcionális jellemzőket.

b) Fizikai konJiguráció audit: valamely konfiguníció egyed "ahogl
megépülÍ, ahogl legórtoutík'' konfigurációja hivatalos vizsgálata annak
igazoLására, hogy az megfelel a tenrrék konfigrrráció doktrmentumainak.

A konfiguráció auditok a feljegyzések és jelentések megkövetelt mód-
szprét magukba foglaló, dokumentált, egyeztetett eljrárások szerint kertil'
jenek végrehajtásra.

A fi'mkcionrílis konfigrrráció auditot (x'cA) egy konfiguráció egyed
sajátos funkcionális és megvalósítási követelményei - atrogy annak furrk-
cionílis konfiguráció bázisadat halmazíban kifejezésre jutottak - aza-
nosításrára i',ányot; az áttek,jntés, a vizsgiílat és ellenőrzés feljegyzései
megvizsgálásával megerősítve, hogy a követelrnények megvalósultak.

A fizikai konfiguráció audit (PCA) az "ahogl megépült", "ahog|
gtórtásra került" és megvizsgált termék saját konfiguráció dokumentu-
mainak való megfelelés vizsgálattal történő biztosítiásríra ir,ányul.

Ez az audtt (a frrnkcionrális audittal összefiiggésben) megerósíti, hogy
a project (ahogy a saját konfrguráció dokumenfumai áita| meghatározott) a
fizikai és a firnkcionrílis követelményeknek megfelel. Ezek az auditok
rendszerint egy izben keriilnek kivitelezesre minden egyes konfiguráció
esetében egy fejtődő alapon.

A négy fő folyamat megismerése uü'ín a következő összefoglnhí óbra
felhaszrálásával mutatajuk be ezen integrált eljárásokat a project fáulzok
reláciojában.
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Miután megismertiik a konfigrnáció management eljiárásait nézziik
meg, hogy milyen szervezeti kereti feltételeket kell biztosítani a folyamat
gyakorlásríhoz, és milyen auditot kell alkalrnazrri a rendszer ellenőrzéshez.

II. A konÍiguráció management szervezete

A konJigurdció managementet a megkövetelt konftgurdció mnnage'
ment célok megvalósítóstÍhoz úgy kell szemezni, hogl alkalmgs mérték-
ben fenntartsa a pdrtatlansdgot, fiiggetlenséget és feddhetetlenségeL

A hatékony konfiguráció management képességért a szervezeti
felépítés legyen meghatiározott.

A felépítés a projekthez illeszkedik és úgy alakított, ahogy a kiilön-
böző életciklus szakaszok sztikségletei kielégítéséhez szi.ikséges.

A szerkezet határozza meg a kapcsolatokat a konfiguráció manage-
ment folyamatba közvetlenül foglalt tevékenységek között.

Ez az őt'rási tudáshalmaz foglalja magába a konfiguráció management
flrnkciót, interfesz szervezeteket,tervezést, beszerzóst és szerződést létrehozó
irodákat, adat managementet, gyártást, minőségbiztosítríst és a logisÍikát.

A konfigwáció management szervezet felépítése biáosítsa ezekkel a
más tudomríny területekkel a konfigtrráció management tevékenységek
koordinációj át és valamennyi konfi guráció management tevékenységre a
megfelelő felj ogosítások és felelő sségek kij elölé sét.
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Egy projekt szervezeten belül a konfiguráció báásadat halmazok és
ezek're vonatkozó viáltoztatások jóvríhagyásának jogosultja (általában egy
" konJigurócilí testiilet") legyen azonosítva.

Kis projektek esetében a konfiguráció management felelősségek a
projekt management által egyes egyénekre delegrálhatóak.

III. Konfiguráció management rendszer audit

A konJigurdció management rendszer auditjai a szemezet dokumen-
tdlt eljórdsai szerint kgtenek végrehajtva A konfiguráció management
rendszer auditjai a célból lrerülnek végrehajtasra, hogl :

' igazolják,hogy a konfiguráció management rendszer hatékony és

a meghatározott követelrnényeket kielégíti;

' állapítsrák me9 az alkalmazott konfiguráció management gyakor-
latok megfelelőségét a vonatkozó konÍiguráció management terv-
ben leÍrt eljrárásokhoz viszonyítva.

Ahhoz, hogy teljessé vríljon a kép számunkra a konÍigwáció manage-
mentet illetően meg kell ismerkedntink a konfiguráció management tervre
vonatkozó szabályokkal.

IV. Konfiguráció management terv.(CMP)

A konJigurdció managemcnt terv a szervezeten belüli alkalmaaÍsra
létezik.

A konfiguráció management terv rendelkezik minden egyes projekne
vonatkozóan az akalmazandó konfiguráció management eljárásokról és
ál|apitja meg, hogy ki és mikor hajtja végre ezeket.

Az alvállalkozók késátsék el saját terviiket, melyet mint önálló doku-
mentumot lehet közzé tenni vagy egybe lehet foglalni a vezető sz.erződő
fet által közzétettel.

A vevö szinten késátsen egy konfiguráció management tervet, mely
leírja a vevő részvételét a vezető szerződő frl konfiguráció management
tevékenységeiben.

136



Lényeges' hogy valamennyi ilyen terv legyen kompatíbilis és hogy
ezek egy konfiguráció management rendszert írjanak le, mely alapul szol_

gá1 a konfrguráció management gyakorlatrának a későbbi projekt szaka-

szok alatt.

A konÍiguráció management terv egyike lehet azoknak a management
dokumentumoknak, melyek azonosítva vannak a szerződésben. A konfi-
guráció manangement terv saját maga is legyen tárgya a dokumentum
szab éiy zási elj árásoknak.

Ajánlatos, hogy a terv hivatkozza meg a szervezet(étező eljárásait,
ahol csak lehetséges, az egyszerúség fenntartása és a kettőség elkeriilése
végett.

Az kiivetkezőkben egy konfrguráció management terv szerkezetét
és tartalmát mutatom be:

IVI. Egl konJiguróció mlrnagement terv ajdnlott szerkezete és tar-
talma

Bevezetés

Ez a fejezet általrános információt tartalmazzon.

A következő tárglak tipikusak és foglalhatók ide bele:

' a rendszer vagy akonfiguráció egyed leírása, melyre a terv alkal-

mazott,

' egy ütemtervet hogy útmutatót adjon a fontos konfiguráció ma_

nagement tevékenységek idorendjéhez,

' a konfigwáció management terv cé|ja,tfugya,

' a konfigwáció egyedek családfája, specifikációk és más csúcs

szintri dokumentumok; a specifikációk' rajzok és változások ré-

szére elfo ga dott számozási me gegyezé sek'

' a léÍehozarrdó konfigwáció bánsadat halmazok' ütemtervek és

az ezekenbelül meghivatkozásra kerülő dokumentumok típusai,
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' a sorozat számok vagy más, visszavezethetőséget biztosítő azo-

nosítiís hasnúiata és kiosztása, kapcsolódó dokumentumok (mint
a szíllítók konfrguráció management tervei, szerződő felek, stb.
melyek a vonatkozó konfiguráció mangement terwel szoros kap-
csolatban vannak),

. alkalmazlrató dokumentumok és azok elsőbbségi rendje.

Politikák és eljárások

Ez a fejezet foglalja magába a konfiguráció management elemeit,
melyeket a vevővel és az alvríllalkozóval egyeztettek és melyek meghatá-
rczzák a szetződésen beltil a konfiguráció management tevékenységek
alapját.

Ilyen tdrgtak:

' a konfigwáció management gyakorlatiára vonatkozó politikrák és

a kapcsolódó management szakteriiletek,

. a konfiguráció management szervezet, a konfiguráció testiilet egyez-

tetett felelősségeivel együtt, bizottságok, csoportok és a szállító és

más bevont szervezetek tanácsadói,

' a konfiguráció egyedek kiválasz|ásrának egyeztetett feltételei,

. úgy a belső mint a vevő viszonylatában a jelentések gyakorisága,

elosztása és szabiílyozása,

. egy eúetett meghat'íroások.

Konfiguráció azonosítás

Ez afejezetÍOglalja nagóba: a vonatkozó eljrárásokat.

Konfi guráció szabályzás

E z a fej ezet foglalja mngóba:

' a konfiguráció testiilet szewezptét, összetételét, a hivatkoás
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meghatátozásait és ezek kapcsolatait a vevő vagy az alvál.
lalkozó által szerv ezett egyenértékií testiiletekkel,

' eljárások a változások szabá|yozásfua a szeruődéses konfrguráció

bázisadat ha|maz lénehozása előtt'

' eljrárásokat a váitozások kezelésére a követelmény megje-

lenésétól a változás konfiguráció egyedben történt megvalósi
tásának alkalmassági igazolásáig ( ez magába foglalja a vevö
ráltal kezdeményezetiváltozásokat ugyan úgy, mint a gyártó
házon beltili vagy az alvállalkozők elta|i kezdeményezéseket).

KonÍiguráció állapot rögzÍtés

Ez a fejezet foglalja magóba:

' elj árásokat a konfrguráció állapot rögzítő jelentések készítéséhez

sztikséges adatok gyíijtéséhez, feljegyzés éhez, kezeléséhez és

karbantartásához,

' valamennyi konfiguráció management jelentés tartalmrának és

formáj ának me ghatár o zását.

Konfrguráció audit

Ez a fej ezet foglalj a mng ába:

. a végrehajtandó auditok listáját és ezen auditok kapcsoló-
dásait a projekt ütemezésével,

. a hasntálandó audit eljiírásokat,

. a meghatározott jogosultságokat és szakterületeket

. az audit jelentések formájanak meghatározását.

Láthatjuk, hogy a konfigwáció management egy rendkívül összetett
és bonyolult tudomríny, azonban, ha jobban belegondolunk követelmény-
rendszere a már jól ismert rendszerszabványokkal hol szorosabb, hol
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lazább kapcsolatban á[. Újdonsága a rendszerbefoglalásból, valamint foga-
lomkészletének új szení megközelítéséből fakad.

Ennek aláttámasúására a következőkben a minőségrendszer elemei és

a konfiguráció management követelményei hözöttí kereszÍreferencidk
mutatom be:

Fej€'it
vag

rlfei€zet

Cím Megfeleló fej€z€t vrgy alfejezet e

rsoeool 
I 
rsomoz 

I 
rsoroo: 

lrsoeoo+-r
4. fejczel KonÍiguníció management

rendszer, leírrás és uírgyai

4.1 Attalában 5.2.6

4.2. Attekintés

4.2.t Konfi gurácíó management folyamat 4.4 8 c

a)) A konfigwáció management
szf,,Í!ezúe

4.1.2.1 4.1.2.1 4.1.2.1 sz3

4.2.3. Konfiguráció management
eljárások és tewek

4.2 4.2 4.2 5.2.5

4.2.4 Konfi guráció manag€ment rendszer
audit

4.t7 t.l7 4.t7 5.4

5. Íejezet Konfiguráció maÍlagement
folyamatok

5.1 Altalában

5.2. Konfi guráció azonosítás

5.2.1 Termékszerkezet és a konfiguráció
egyedek kiválaszuása

4.4.2 8.2

<)) KonÍiguráció egyedek
dokumenüilása

4.4.4 8.1

5.2.3. ]záunozás

5.2.4 Konfiguració bázisadathalmazok
létrehoása

4.5.I 8.6

5.3 Konfi guráció szabályoás 4.4.9 8.8

5.4. Konfi guráaió állapot Íögzités 4.5.2 4.5.2 4.5.2

5,5 Konfiguráció audit 4.4.7 és

4.4.8
4.10. I 4.10, I 8.4

6. fejercL KonÍiguráció management
wNezAe

6. 1. Általában t.2.1 4.1.2.1 4.1.2.1 s.2.3

6.2. Konfiguráció management
szeÍ'{ezete

7. fejeza Konfiguráció management
eljánások

7.1 Altalában 1.2.'l z.l t.2.t 5.2.5
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7.2, Konfi guráció azonosítási eljánísok

7.2.1 Konfi guráció egyedek kiválasztása 4.4.2 8.2.2

'1.2.2 Konfiguráció egyedek
dokumentálrísa

4.4.6 4.5.1 4.5.1 8.1

7.2.3. Számozási megegyezesek 4.5.1 5.1 4.5.I

7.2.4. Konfrguráció bázisadat halmazok 8.6

7.3.. Konfrguráció testÍilet 4.4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4. Konfiguráció szabrilyozísi eljárás

7.4-l A vrlltozások sziikségességének
csopoÍosíttása és dokumentrilrisa

4.4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4.2. A vrí'ltoás értékelése 4.4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4.3. A vriltoás jóvráhagyrisa 4 4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4.4 A vr{útoás megvalósítrisa és

igazolisa
4.5.1 8.8

7.5. A konfiguráció álapot rögzités
eljárásai

7.5.1. Áttaauan 4 5.2 t.5.2 4.5.2

A globtÍtis logisztikai feladatokra tekintettel lótható, hogt az előb-

biekben ismerteiett követelményrendszer ismerete és alkalmazósa
nélk iilözhetetten eleme a NATO kompatibilitús fenntartósához


